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RESTJMO

Esse trabalho constitiu-se na utilização de uma modalidade de Tec-
nologia Educacional denominada Tarefas Individuais Programadas (TIP),ela-
boradas e aplicadas para a disciplina Currículos e Programas do Curso de 
Pedagogia ao nível de graduaçao.

0 objetivo do presente estudo foi, fundamentalmente, analisar a va-
riãvel tempo em relação E,efetividade do material instrucional construído 
e ao desempenho dos alunos.

0 desenvolvimento do estudo ocorreu com dois grupos caracterizados 
pelas duas situações de aprendizagem, definidas como:

a) Situação Tempo Aberto e
b) Situação Tempo Fechado

0 problema basico que originou a pesquisa decorreu de dados obser-
vados durante a realização do estudo-piloto, quanto a influencia da variã- 
vel tempo e foi definido com relação ã efetividade dos materiais instlru- 
cionais das TIP, nas duas situações jã especificadas, abrindo-se o pro-
blema em quatro questões relacionadas com:

a) atingimento dos objetivos segundo critério preestabelecido;
b) tempo gasto pelos alunos para realização das TIP;
c) dependencia dos alunos em relação ao professor para desenvolver 

as TIP;
d) efetividade do instrumento de medida.

0 problema e as questões a ele relacionadas geraram as seguintes hi-
póteses, que foram testadas durante esse estudo.

1. Não existem diferenças significativas no atingimento dos objetivos,
conforme critério preestabelecido, verificadas nos resultados do pos-tes- 
te extensivo, para os alunos do GSTA e GSTF, no Curso de Pedagogia (pri-
meiro bimestre, do segundo semestre de 1978), na disciplina Currículos e 
Programas, na Universidade Federal do Paranã, utilizando TIP.

2. Não existem diferenças significativas entre alunos no grupo com va-
riável Tempo Aberto e no grupo com variãvel Tempo Fechado, baseadas nas 
medias de consultas feitas pelos alunos ao professor, durante o Curso de 
Pedagogia (primeiro bimestre, do segundo semestre de 1978), na disciplina 
Currículos e Programas, na Universidade Federal do Paranã, utilizando TIP.

3. Não existem diferenças significativas entre alunos, no grupo com va-
riãvel Tempo Aberto e no grupo com variãvel Tempo Fechado, baseadas na 
comparação de medias de tempo gasto para desenvolvimento do material ins-
trucional, durante o Curso de Pedagogia (primeiro bimestre, do segundo se-
mestre de 1978), na disciplina Currículos e Programas, na Universidade Fe-
deral do Paranã, utilizando TIP.

4. Baseado na anãlise dos itens do põs-teste extensivo, em relação ao 
desempenho dos alunos, em cada objetivo, nos dois grupos Situaçao Tempo 
Aberto e Situação Tempo Fechado, o instrumento de avaliaçao (põs-teste ex 
tensivo) e efetivo quando aplicadas técnicas de anãlise: índice de difi-
culdade, índice de discriminação e técnicas de anãlise de confiabilidade



baseado no metodo de duas metades, (split half)
0 critério para analise - medida dos resultados em termos de apren-

dizagem - foi de que 80% dos alunos atingiram 50% dos objetivos, ou seja, 
responderiam corretamente a um de cada dois itens do pos-teste extensivo, 
para cada objetivo das TIP.

A testagem das hipóteses realizou-se com uma amostra de 28 alunos 
do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Parana,distribuídos con-
forme as possibilidades dos mesmos, na disciplina Currículos e Programas, 
nos meses de agosto e setembro de 1978. A amostra foi dividida em dois 
grupos de 14 alunos cada um, denominados nesse estudo, Grupo Situação Tem 
po Aberto e Grupo Situaçao Tempo Fechado. 0 primeiro, caracterizado como 
grupo em que os alunos trabalharam mais livremente, com relação ao uso e 
distribuição do tempo, escolha do local e presença do professor, para rea 
lizaçao da TIP; o segundo, caracterizado como grupo em que os alunos tra-
balharam em sala de aula, em horãrio preestabelecido ecoma presença per-
manente do professor.

0 instrumento de medida do desempenho dos alunos ao final do desen-
volvimento dos materiais instrucionais foi o pos-teste extensivo, compos-
to de 84 itens correspondentes aos 11 objetivos das TIP. 0 tempo gasto e 
as consultas feitas ao professor foram registradas pelos alunos, durante 
o desenvolvimento das TIP e serviram de controle ao professor para veri-
ficar como se comportaram os dois grupos em relação a esses aspectos.

0 tratamento utilizado para testagem das hipóteses foi:
. - 2 ~ -

- para a hipótese 1 - X aplicado em relaçao ao critério no GSTA
e no GSTF com 14 alunos cada um, e P> 0,05 (df = n - 1) ;

- para a hipótese 2 - teste "t" de Student para pequenas amostras 
para os dois grupos: GSTA e GSTF com P >  0,05 (df = n^ + - 2) ;

- para a hipótese 3 - teste "t" de Student para pequenas amostras
para os dois grupos: GSTA e GSTF com P> 0,05 (df = n^ + - 2);

- para a hipótese 4 - cálculos de índices de dificuldade e de dis-
criminação e analise de confiabilidade baseada no metodo de duas metades 
(split half) com P >  0,05 (df = n - 1).

Os instrumentos utilizados foram as cinco TIP, o pos-teste extensi-
vo, complementados, com fichas de registro de observações feitas pelos alu 
nos e ficha de dados dos alunos.

Com base no tratamento dos dados obtidos durante o estudo, tem-se 
como resultados sobre a não rejeição ou rejeição das hipóteses os seguin-
tes: hipótese 1 nao rejeitada; hipótese 2 nao rejeitada; hipótese 3 não 
rejeitada para o global das TIP e para as TIP 3, 4 e 5, rejeitada para as 
TIP 1 e 2; hipótese 4 rejeitada com relaçao a alguns itens do pos-teste 
extensivo, no que se refere a índices de discriminação e de dificuldade e 
com relaçao a coerencia interna do pos-teste extensivo.

Como conclusoes e recomendações sumariza-se o seguinte:

. relativa efetividade dos materiais instrucionais das TIP, ressal-
vando-se os pontos falhos apontados;

. necessidade de revisão e reformulação de pontos considerados de-
ficientes no material instrucional utilizado nesse estudo;

. elaboração e testagem de TIP para todos os assuntos da disciplina 
Currículos e Programas;

. testagem do material instrucional das TIP em outras situações,re-
lacionando outras variáveis e utilizando outras populações e amostras;

. aplicação e testagem das TIP por outros professores de disciplina 
de Currículos e Programas;

. disseminação do estudo por meio de conferencias, seminários, reu-
niões e publicações.

x



SUMMARY

This work was based in the application of a type of Educational 
Technology named Scheduled Individual Tasks (SIT), elaborated and applied 
for the discipline Curriculum and Programs at undergraduation level for 
Teacher Education Program.

The purpose of this study was, basically, to analyse the variable 
time in relation to the effectiveness of the made instructional material 
and to the performance of the students.

The development of the study came out with two groups distinguished 
by the two learning situations, defined as

a) Open Time Situation and
b) Closed Time Situation

The basic problem that determined the research happened because of 
data observed during the accomplishment of the pilot-study, in relation 
to the influency of variable-time and was defined with relation to 
effectiveness of the instructional materials of the SIT in both situations 
previously specified, which we can divide into four items:

a) attainment to objectives according to pre-established criterion;
b) time spent by the pupils for the pupils for the performance of 

the SIT;
c) dependency of pupils in relation to the teacher to the develop-

ment of the SIT;
d) effectiveness of the evaluation instrument

The problem and the qyestions produced originated the following 
hypotheses tested during this study.

1. There are no significant differences in the attaining of the objec-
tives according to the pre-established criterion, observed in the results 
of the extensive post-test, to the students of OTSG of the Teacher Educa-
tion Program, (first quarter, second period 1978) discipline Curriculum 
and Programs, Federal University of Parana, by using the SIT.

2. There are no significant differences between students from Open Time 
Situation Group and students from Closed Time Situation Group, based on 
the average of consulation made by the learners to the teacher at the 
Teacher Education Program (first quarter, second period 1978), discipline 
Curriculum and Programs, Federal University of Parana, by using SIT.

3. There are no significant differences between students from Open Time 
Situation Group and students from the closed Time Situation Group, based
on comparison of the average of time spent to develop instructional material 
during the Teacher Education Program (first quarter, second period 1978), 
discipline Curriculum and Programs, Federal University of Parana, by using 
SIT.

4. Analysing scores attainned by the learners, item by itens in the 
extensive post-test related to each instructional objective for the two 
groups of students (Open Time Situation and Closed Time Situation) the 
evaluation instrument is effective when specific techniques are applied, 
such as: difficulty rate, discrimination rate and techniques of analysis 
of reliability based on split-half method.

x i



The analysis criterion measurement of learning affects considered 
was that 80% students would attain 50% of the instructional objectives, • 
that is, would answer correctly one of each two items of extensive post-
test, for each objective of the SIT.

The hypotheses were tested with a sample of 28 students from Teacher 
Education Program, Federal University of Parana, distributed according to 
their own possibilities course: Curriculum and Programs, during August 
and September 1978. The sample was divided in two groups of 14 individuals, 
called in this research - Open Time Situation Group and Closed Time 
Situation Group. The first group was supposed to work freely without
teacher’s presence, free time allocation to study and choice of place to
implement SIT. The second group, working in the class-room with a pre-
established Schedule of Time and the permanent supervision of the teacher.

The learners performance measurement instrument was developed, with 
84 items related to 11 objectives from SIT. Students registered the time 
spent, as well as consultations to the teacher during SIT development and 
these registers helped the teacher to control the behaviour of the two 
groups during the period of the research.

The hypotheses tests were made by:
2 . . .

- hypothesis 1 -)l in relation to the criterion in the OTSG and in
the CTSG with 14 students each one where P >  0,05 (df = n - 1);

- hypothesis 2 - Students f!tfl test for small samples for the two
groups OTSG and CTSG where P>  0,05 (df = n^ + - 2) ;

- hypothesis 3 - Students ,ft,f test for small samples for the two 
groups OTSG and CTSG where P> 0,05 (df = n^ + - 2);

- hypothesis 4 - calculation of the difficulty rates and the dis-
crimination and analysis of reliability based on the split-half method 
where P > 0,05 (df = n - 1).

The utilized instruments were the five SIT, the extensive post-test, 
plus the register card with notes and data made by the students.

Based on studies of data we could have as results about non 
rejection or rejection of hypotheses, the following: hypothesis 1 not 
rejected; hypothesis 2 not rejected; hypothesis 3 not rejected for the 
total of the SIT and for the SIT 3, 4, 5; rejected for the SIT 1 and 2; 
hypothesis 4 rejected in relation to some items of the extensive post-test, 
refering to discrimination and difficulty rates according to the internal 
coherence of the extensive post-test.

As a conclusion we summarize and recommend the following:

- relative effectiveness of the instructional material of the SIT, 
except the failing points;

- necessity of revision as well as a reformulation of points 
considered to be imperfect in the instructional material applied in this 
work;

- elaboration and testing of the SIT for all matters of the 
discipline: Curriculum and Programs;

- testing of the instructional material of the SIT in other 
situations, listing other variable by using other samples;

- cross-cheking of the use and testing by other teachers in the 
discipline of Curriculum and Programs; ,

- dissemination of the study by means of lectures, seminars, 
meetings and publications.

xi i



INTRODUÇÃO

A finalidade do presente trabalho foi construir TAREFAS INDIVIDUAIS 

PROGRAMADAS (TIP) para a disciplina Currículos e Programas do Curso de Pe-

dagogia ao nível de graduação e aplicá-las numa situação de aprendizagem 

que permitisse verificar a e fe tiv id a d e  do matehlaJL InstA ucíona l * cons-

truído, situação essa, estruturada de duas formas: Situação Tempo Aberto e 
Situação Tempo Fechado.

0 interesse por esse estudo foi gerado a partir de alguns aspectos 

ligados ã ausência de efetividade do ensino, relacionados a seguir:

. ausência ou ineficiência de sistematização, ordenação e coerência 

ao se tratar de planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino, de-

nunciadas pela imprecisão ou inadequação de objetivos, em relação ãs con-

dições de aprendizagem, pela deficiência de procedimentos para alcançar e 

avaliar resultados pretendidos e pela má utilização de recursos humanos e 

materiais existentes;'*'

. imagem do professor refletida apenas na relação pessoal de quem 

ensina algo com quem deve aprender algo e um desempenho do professor ba-

seado na transmissão de seus conhecimentos a outras pessoas que devem ou- 

vi-lo, através da exposição oral;

. valorização da comunicação em sala de aula totalmente centrada no 

conteúdo a ser transmitido a um grupo de alunos, cujas diferenças indivi-
duais não são consideradas, onde os resultados da aprendizagem são consi-

3derados em termos de aprovaçao ou reprovaçao do aluno;

. processo de ensino fragmentado e correndo o risco de estagnar-se, 

caso não responda â crescente necessidade de inter-relação de conhecimen-

tos humanos, visto que qualquer campo específico de conhecimento abordado 

com profundidade se relaciona, necessariamente,com outros campos. Professo-

res vêem este fato como causador de resultados de aprendizagem pouco sa-

tisfatórios e da inexistência de conhecimentos prévios estruturados no 

aluno; ̂

*A efetividade do material instrucional verificou-se nesse estudo pe-
lo desempenho dos alunos em cada objetivo e em relação ao critério pre-
estabelecido, bem como pela analise do põs-teste extensivo através do cál-
culo dos índices de dificuldade e de discriminação e do teste de confia-
bilidade.
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. necessidade de princípios psicológicos para evitar a descoberta 

de técnicas de ensino por ensaio e erro ou uso de princípios já ultrapas-

sados ; ̂

. ausência de técnicas de estudo, habilidades de trabalho intelec-

tual e capacidade de expressão oral e escrita dos alunos;^1

. preocupação de professores, administradores e alunos com o numero

muito grande de estudantes na sala de aula, restringindo a qualidade do 
7ensino;

. atividades fragmentadas, realizadas em sala de aula, relegando a 

um plano secundário os princípios de motivação, interesse e ritmo de apren 

dizagem do aluno;®

. atividades de aprendizagem escolar limitadas ã maneira como as es-

colas utilizam o tempo disponível dentro dos recursos que possuem.^0 tem-

po ê geralmente dividido em semestres, dias e horas, para o desenvolvi-

mento de estudos relativos a uma disciplina

nas situações de aprendizagem em gru-
po, faz-se muita pressão sobre o alu-
no, para que ele aprenda à mesma ra- 
zao do grupo (...) toma-se mais fá-
cil para o professor se ele for capaz 
de fornecer instrução para todos os 
alunos ao mesmo tempo;H

. abordagem acadêmica da educação nas escolas, com ênfase na memo-
. ~  12 nzaçao e na repetição;

. o processo seletivo do sistema educacional, eletista, em todos os 

graus de ensino, resultando em perda de mão-de-obra para a sociedade e 

em prejuízo do desenvolvimento individual;

A análise desses aspectos relacionados permitiu selecionar três ne-

cessidades consideradas fundamentais,na tentativa de se obter efetividade 

na aprendizagem:

a) posicionamento teórico que fundamente o planejamento ea estrutu-

ração de condições controláveis de aprendizagem;

b) oferta aos alunos de situações coerentes de apnendizagm  e*tnu- 
tuJuxda.-,

c) possibilidade de observar os resultados apresentados, a partir 

dessa situação.

A possibilidade de identificar pontos considerados deficientes e 

procurar corrigi-los pode abrir perspectivas de melhoria da e le tív id a d e  da 
aprendizagem.

Nesta ótica, o trabalho que se apresenta posicionou-se na Tecnolo-
g ia  Educacional como uma alternativa para a efetividade da aprendizagem e
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testou essa alternativa pela aplicação de materiais instrucionais elabo-

rados dentro da modalidade de Tecnologia Educacional denominada Toa c ^oá 
I ndívlduaíA PfwgJimadcu (IIP).

Para tanto, procurou-se no transcorrer dos capítulos que compõem es-

se ensaio:

a) Realizar revisão de literatura sobre Tecnologia Educacional, Ta-

refas Individuais Programadas (TIP), estudos relacionados com os 

objetivos e princípios das TIP (Sistema instrucionale aprendiza-

gem individualizada) e sintetizar, ao final, pontos-chave liga-

dos ao còtudo de campo. (Capítulo 1)

b) Desenvolver o trabalho em termos de proposta e descrição do es-

tudo de campo: definindo o problema a partir de razões teórico- 

prãticas, formulando as hipóteses de solução das questões propos-

tas no problema e, descrevendo materiais e métodos utilizados na 

pesquisa. (Capítulo 2)

c) Desenvolver o trabalho em termos de resultados do estudo de cam-

po, descrevendo e discutindo os resultados obtidos. (Capítulo 3)

d) Inferir, dos resultados apresentados e discutidos, as considera-

ções conclusivas que o estudo permitiu. (Capítulo 4)

Constituíram limitações desse estudo:

a) A seleção da população-alvo a qual prendeu-se ã natureza dos ma-
teriais instrucionais desenvolvidos na pesquisa com objetivos 

destinados a uma clientela, que ainda não tivesse tido nenhum 

contato, ao nível de graduação, com a disciplina Currículos e 

Programas. Nessa clientela incluiu-se tanto alunos cursando pela 

primeira vez Pedagogia, como alunos que retomaram para comple-

tar alguma habilitação específica. Ainda com relação Es habilita-

ções, restringiu-se apenas aos alunos matriculados em Supervisão 

Escolar e Administração Escolar, por ter sido até agora o campo 

de atuação da autora do trabalho na disciplina Currículos e Pro-

gramas. Campo do qual foram retirados todos os questionamentos 

iniciais desse estudo e campo para o qual foram elaboradas e va-

lidadas as TIP (valÁdação apoacntc).
b) Uma segunda limitação diz respeito a não aplicação do pré-teste 

extensivo para levantamento do comportamento de entrada dos alu-

nos. Foram considerados, como condições básicas, apenas os requi-

sitos estabelecidos por essa autora, isto é, os créditos cumpri-

dos pelos alunos nas disciplinas básicas da parte comum do Cur-

rículo do Curso de Pedagogia estabelecida pelo Parecer n? 252/69
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c) A terceira limitação teve como base a falta de disponibilidade de 

alunos para realizarem trabalhos escolares fora dos horários nos 

quais estavam matriculados, fato esse que dificultou a equivalên-

cia na composição dos grupos na Situação Tempo Aberto e na Situa-

ção Tempo Fechado, impossibilitando estudos qualitativos de cor-

relação entre os dois grupos.

d) Uma quarta limitação pode ser apontada com relação ao tamanho da 

amostra, restringido pela população-alvo, não sendo possível se-

lecioná-la por sorteio, nem aplicar qualquer técnica de estatís-

tica para a equivalência.

e) Como ultima limitação, a população disponível, ficou adstrita ã 

Universidade Federal do Paraná, pelo fato, de não se ter infor-

mações sobre outra pessoa treinada na aplicação de TIP atuante 

na disciplina Currículos e Programas.
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CAPITULO 1 

REVISÃO DE LITERATURA

A necessidade de um posicionamento teorico que fundamente o plane-

jamento e a estruturação de condições controláveis de aprendizagem, que 

permita oferecer aos alunos situações de aprendizagem estruturada e que 

possibilite a observação dos resultados apresentados direcionou a sele-

ção dos assuntos que seguem os quais constituem os setores desse capítulo:

1. Tecnologia Educacional.

2. Tarefas Individuais Programadas.

3. Revisão de estudos que apresentam relações com os princípios das 

Tarefas Individuais Programadas.

4. Síntese dos elementos-chave ligados ao estudo.

1.1 TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Neste setor tratou-se da conceituação da Tecnologia Educacional, abor-

daram-se as teorias que lhe dão suporte e procurou-se situar a Tecnolo-

gia Educacional no contexto da educação brasileira. Os tõpicos que seguem 

detalham cada um desses assuntos apontados.

1.1.1 CONCEITUAÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Apresentam-se,inicialmente,algumas definições de Tecnologia Educacio-

nal, que permitem verificar a abrangência e profundidade de sua abordagem, 

no trato com os problemas de educação. Assim, WILKES, define Tecnologia 

Educacional como "desenvolvimento, aplicação e avaliação de sistemas,téc-

nicas e apoio para o aperfeiçoamento do processo de aprendizagem hunana"̂ .

MAIA ao referir-se à Tecnologia Educacional ao nível de decisão e de 

ação em ensino afirma ser um conjunto de estratégias para o emprego orde-

nado de meios e recursos visando certos fins: "Enquanto resultado da pes-

quisa científica ela nos oferece uma variedade considerável de linhas de 

ação, de caminhos, de como fazer. Não pos diz, entretanto,o que e para que 

fazer"^.

Para TICKTON* citado por SALDANHA Tecnologia Educacional

*TICKTON, Sidney B.et al. To improve learaing; and evaluation of ins-
tructional technology. In: SALDANHA, Louremi Ercolani. Tecnologia Edu-
cacional. Porto Alegre, Globo, 1978. p.11



ã uma maneira sistemática de planejar 
e avaliar o processo ensino aprendiza-
gem, baseada em pesquisas da aprendi-
zagem e da comunicação, empregando uma 
combinaçao de recursos humanos e nao 
humanos para obter ensino mais efeti-
vo, (o grifo é dessa autora)3

HOOPER*, citado por SALDANHA^ considera que Tecnologia Educacional 

"ê um novo meio de organizar e analisar a Educação, um enfoque do proces-

so como um sistema e uma consideração de cada elemento como uma parte do 

sistema".

Dessas abordagens de Tecnologia Educacional pode-se depreender que 

ela ê enriquecedora do processo educacional, oferecendo alternativas pa-

ra atingir os fins pretendidos nas diversas situações. Por outro lado a 

observação das implicações contidas nas definições apresentadas deixa ex-

plícito que a Tecnologia Educacional esta apoiada em teorias que lhe dão 

fundamentos científicos. AURICCHIO^ identifica a influência de três ãreas 

distintas que fundamentam a Tecnologia Educacional: teoria da aprendiza-

gem, teoria da comunicação e teoria dos sistemas, e, apresenta aspectos co-

muns a essas três teorias:

a) a especificação previa do resultado desejado;

b) o conhecimento do comportamento de entrada;

c) a utilização do feedback;

d) o processo e a participação ativa do aluno.

0 referido autor apresenta, ainda, alguns comentários sobre as in-

fluências exercidas por essas ãreas sobre a Tecnologia Educacional:

. A teoria da aprendizagem fornece subsídios para: definição preci-

sa dos objetivos instrucionais em termos de resultados que se espera al-

cançar; estruturação de seqüência de aprendizagem; estabelecimento de con-

dições externas necessárias para a ocorrência da aprendizagem de acordo 

com as condições internas do aluno. Oferece, a possibilidade de uma visão 

global do sistema instrucional, subsidiando todas as suas fases: propósi-

to, processo e avaliação e fornecendo elementos para elaboração da mensa-

gem, em termos de estímulos utilizados para a instrução.

. A teoria da comunicação subsidia: a transmissão da mensagem ins-

trucional em direção aos resultados preestabelecidos e a utilização da re- 

alimentação para controlar os estímulos transmitidos.

*HOOPER, Richard. A framework for studying instrucional technology. 
In SALDANHA, Louremi Ercolani. Tecnologia Educacional, Porto Alegre, Glo-
bo, 1978. p.13.
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. A teoria dos sistemas oferece embasamento: às decisões sobre os 

melhores componentes da estrutura do sistema em termos de maior eficiên-

cia, devido à sua abordagem interdisciplinar; à construção de modelos do 

planejamento do sistema instrucional.

Pode-se observar, pela contribuição de cada uma das teorias, em to-

dos estes aspectos, um alto grau de coe.Aê.ncía intufina. nos procedimentos, 

processos e metodologia desenvolvidos pela Tecnologia Educacional, no tra-

to com as questões educacionais nas quais é utilizada.

Para maior compreensão do conjunto teórico básico à Tecnologia Edu-

cacional, elaborou-se um esquema mostrando as inter-relação das três teo-

rias em seus aspectos comuns (ver Quadro 1.1).

1.1.2 TEORIA DA COMUNICAÇÃO, TEORIA DOS SISTEMAS E TEORIA DA APRENDIZAGEM 

A importância dessas teorias como suporte â Tecnologia Educacional 

exigiu uma rápida revisão sobre aspectos particulares a cada uma delas, 

apresentada nos itens a seguir.

a) Teoria da Comunicação - Segundo SERENO*, citado em AURICCHIO^, no 

conceito de comunicação estão incluídos todos os processos pelos quais uma 

pessoa influencia a outra, numa situação intencionalmente deliberada, em 

que o transmissor por meio do estímulo, tenta obter uma resposta discri-

minatória do receptor.
n ~ ~

Para BERLO' a Tnte/loção na comunicação varia em graus desde a sim-

ples relação de interdependência <onte-Ae.ce.ptoA. até as habxJU.da.d<u> empã- 

técaó. 0 autor citado faz referência ao processo contínuo de influência 

pessoal em termos de mudança comportamental. Coloca maior ênfase na impor-

tância de estabelecer o objetivo da mensagem, do que,na mensagem em si 

mesma, realça a necessidade de dois processos vitais na comunicação, a co-

dificação e a decodificação, pelos quais o emissor deve ajustar a estru-

tura da comunicação às estruturas conceituais do receptor.

MCLUHAN enfatiza os meios de uma comunicação: "o meio é a mensagem, 
porque ê o meio que configura e controla a proporção e a forma das ações 

e associações humanas."

OLIVEIRA ao estudar comunicações educacionais preocupou-se em esta-

belecer relações entre algumas v o a á á v z á a , tendo em vista, a efetividade da 
comunicação. Apresentou um modelo de três dimensões que ele classifica em

*SERENO K.e NORTENSEN, D. Foundation of communication theory. In: 
AURICCHIO, Lígia de Oliveira. Manual sobre tecnologia educacional. São 
José dos Campos, Instituto de Pesquisas Espaciais, 1976. p. 51.



QUADRO 1.1 - CONTRIBUIÇÕES DAS TEORTAS QUE FUNDAMENTAM A TECNOLOGIA EDUCACIONAL - ASPECTOS COMUNS

Aspectos Comuns 

Teoria

Especificação 
previa do re-
sultado dese-

jado

Conhecimento do 
comportamento de 

entrada
Utilização do 
"feedback" Processo

Participação ati-
va do aluno

Comunicação estabelecimento 
prévio da res-
posta que se es-
pera do recep-
tor.

consideração dos 
pré requisitos 
do receptor.

comparação da mudan-
ça comportamental 
ocorrida no receptor, 
através da mensagem, 
com o resultado es-
perado. Reelaboração 
da mensagem quando 
necessária.

codificação da men-
sagem e envio ao re-
ceptor , através do 
canal.

o receptor dá à 
fonte __ respostas 
observáveis que 
caracterizaifto-re-
sultado do proces-
so.

Sistemas especificação 
prévia do fiiòuJÍ- 
tado díònjado em 
função do pro- 
présito do sis-
tema.

importância dos 
dados de entra-
da como o ponto 
de partida para 
o desenvolvimen-
to do sistema.

detectação dos pontos 
falhos durante e ao 
final do processo e 
promoção de reajus-
tes.

decomposição do sis-
tema em subsistemas 
que realizam seu 
processamento e so-
frem "feedback" cons-
tante, em função do 
resultado pretendi-
do, permitindo fle-
xibilidade do siste-
ma.

o aluno dá respos-
tas observáveis 
que caracterizam 
o resultado do 
• sistema.

Aprendizagem fixação dos re-
sultados (pbju- 
t í v o i  -in&tnu- 
cioncLÍi).

especificação 
prévia pela ana-
lise dos compor-
tamentos e iden-
tificação do con-
teúdo de apren-
dizagem contido 
nos objetivos 
que se deseja 
alcançar.

informação dos acer-
tos e erros ao aluno, 
a cada resultado com-
portamental interme-
diário .

fornecimento de ini> - 
Viação para cada um 
dos elementos do 
conteúdo de aprendi-
zagem do objetivo.

o aluno tem um de-
sempenho específi-
co, sob determina-
das condições, a 
fim de demonstrar 
ter atingido o re-
sultado comporta-
mental objetivado.

FONTE: Elaborado a partir de AURICCHIO, Ligia de Oliveira. Manual sobre tecnologia educacional, São Josê dos Cam-
pos, Instituto de Pesquisas Espaciais, 1976. p.72-75



"Dimensão I, Dimensão II e Dimensão III". 0 Modelo Dimensão I estuda um 

"relacionamento sociedade e educação", o Modelo Dimensão II refere-se ao 

relacionamento da educação com o pãbtico aprendiz" e o Modelo Dimensão

III "fioca funcionalmente o relacionamento entre o conteúdo, o m &i o e o pú-
~ 9 ~

blico de uma comunicação educacional" . Cos grifos são dessa autora)

0 Modelo Dimensão III ê o mais adequado ao presente estudo (que tra-

ta da aplicação de materiais* instrucionais a uma clientela determinada) 

porque considera as variãveis: assunto a ser transmitido, forma de trans-

mitir esse conteúdo e população-alvo a receber uma comunicação educacio-

nal. OLIVEIRA^ explica que nesse modelo o conteúdo e o meio devem ser 

adequados ao público, ou seja o público determina qual o melhor meio em 

termos de mediação ao conteúdo jã selecionado anteriormente, em função das 

necessidades desse mesmo público-aprendiz; a mediação deve ser ajustada 

tanto à natureza do conteúdo quanto a capacidade do público, para recep-

ção desse conteúdo expresso de forma visual, escrita, sonora ou desenhada.

b) Teoria dos Sistemas - segundo CHAVES^o volume crescente do conhe-

cimento humano e a necessidade de usar métodos e aparelhos cada vez mais 

complexos para investigação, trouxeram consigo a necessidade de especializa-

ção dos cientistas e a divisão da ciência em ramificações distintas. No 

entanto, essas ramificações das ciências se interpenetram e inter-relacio-

nam. Para a solução dos problemas complexos, os especialistas integram 

equipes multidisciplinares. Esse fato gera necessidade de teorias holís- 

ticas, das quais uma ê a teoria dos .

A analise de algumas definições de sistema pode evidenciar o cará-

ter interdisciplinar da Teoria dos Sistemas. Selecionou-se algumas para 

esse estudo. Assim:

Para MACIEL, há duas definições de sistemas a considerar: a primei-

ra supõe que o sistema se apoia sobre várias teorias* e a essa ele deno-

mina "definição interna C* • •) un conjunto de elementos quaisquer ligados

entre si por cadeia de relação, de modo a constituir um todo organiza-
12 —  

do" ; a segunda, MACIEL explica que inclui processo de transformaçao de

um estado a outro e denomina "definição externa C.••) um todo organizado 

dinamicamente relacionado com o meio exterior Cisto é, continuamente su-

jeito a mudança) e que apresenta em qualquer momento, um determinado modo 

de açao Cou comportamento)" .

*Algumas dessas teorias são explicadas em BERTALANFFY cuja obra está 
especificada no referencial bibliográfico.

10



1 1

Para um grupo de analise de sistemas do Instituto de Pesquisas E$- 
. - 14

paciais , o sistema busca a otimizaçao do todo, enfatiza o uso de equi-

pes interdisciplinares e procura uma plataforma conceituai comum, entre as

diversas disciplinas que constituem o conhecimento humano.
15 -BERTALANFFY afirma que sistema e um todo que e mais que a soma das

partes, pois ê constituído de partes em interação, isto é, todos os seus

componentes são dispostos de uma maneira inter-reiacionada, interativa e

integrada.

CHURCHMAN"*-̂ diz que quando se pensa o sistema, deve-se considerar 

como bãsico para o seu funcionamento: as medidas de rendimento interno em 

função de padrões de qualidade; as atividades relacionadas com as saídas 

ou com a medida do rendimento; os recursos para que o sistema funcione, 

incluindo nesses recursos pessoas, equipamentos, e suporte financeiro; e 

finalmente, a administração do sistema que decide e controla os recursos, 

as atividades e a qualidade do produto.

Segundo AURICCHIO o sistema estrutura-se intrinsicamente através de 

três aspectos básicos: o propósito, o conteúdo e o processo, estabelecen-

do expectativas, cujo alcance é buscado pelo desenvolvimento das operações 

e procedimentos que utilizam componentes humanos e materiais. Hã dessa

forma um integral relacionamento interno que estrutura e dinamiza o con-
17junto, visando obter os resultados esperados.

Pode-se verificar, alem da característica de multidisciplinaridade, 

na teoria de sistemas, as idéias de totalidade, unidade, integração, in-

tenção deliberada, dinâmica de elementos interativos em direção a propó-

sito definido e também a preocupação com a qualidade dos resultados.

c) Teoria da Aprendizagem - para tratar o processo de aprendizagem, 

vários são os enfoques encontrados na literatura, os quais procuram des-

crever, explicar e predizer o fenômeno em questão. 0 que se pode observar 

como diferença entre algumas teorias de aprendizagem são as formas de ex-

plicar o fenômeno, enfatizando variáveis diferentes que interferem no pro-

cesso, e a maneira de combinar essas variáveis.

Entre outras, cita-se para esse trabalho algumas posições a respei-

to da aprendizagem.

Para GAGNÉ,

aprendizagem é uma modificação na dis-
posição ou capacidade do homem (...) 
não apenas um fato que se dá natural-
mente ; é também um acontecimento que
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ocorre sob determinadas condições que 
podem ser observadas.18

Segundo BKUNER, aprendizagem se define por meio de três processos

básicos e que ocorrem quase simultaneamente: aquisição, transformação e

avaliação da informação. "Um episodio de aprendizagem reflete o que veio
19antes dele, e permite que se generalize para alem dele".

ParaSKIN1ER"o termo aprendizagem pode ser mantido (...) para des-
20crever a redisposiçao de respostas em situaçao complexa" . O referido au-

tor explica que as teorias de aprendizagem devem descrever "contingências
2i

de reforço, sob as quais o comportamento muda" . Daí, pode-se inferir que 

paraSKINNERa aprendizagem ê mudança de comportamento devida às contingên-

cias ambientais reforçadoras.

Outras posições podem ser citadas ainda para o assunto:

De acordo com FORGUS* citado em MOLINA

o processo de aprendizagem pode ser de-
finido como o processo pelo qual uma 
informação i adquirida através de expe-
riência e se torna parte do armazena-
mento de fatos no organismo (...) é um 
evento que auxilia a extração de infor-
mação presente no ambiente..."22

23
GOLDBERG refere-se a aprendizagem como mudança comportamental no 

aluno, a ser submetido à influência de outras pessoas ou demateJiicuá Znó- 
.üuícÁoncuj,.

Analisando as posições enunciadas, pode-se verificar que elas fazem 

referência ãs relações de causa e efeito entre variáveis, em que a causa 

sempre se localiza no ambiente, quer seja esse considerado informação, co-

nhecimento, influência exercida ou condições materiais. Por sua vez o 

efeito ê uma mudança no comportamento do indivíduo submetido ao processo 

de aprender. 0 elemento valorizado no ambiente ê que define o caminho que 

a aprendizagem segue na busca dos resultados que constituem a sua efeti-

vação. Há sempre, em qualquer situação de aprendizagem, um indivíduo que 

aprende, um ambiente estimulador em direção a um objetivo esperado e uma 

resposta a este ambiente, variáveis essas intimamente relacionadas.

GOLDBERG, considerando as variáveis do processo de ensino-aprendiza- 

gem as categoriza em:

1) Variáveis antecedentes,

*FORGUS R, Percepção. In: MOLINA, Vera Líícia Ignãcio. Ensino para 
competência e pratica de ensino. Sao José dos Campos, Instituto de Pes-
quisas Espaciais, 1976. p. 36. Tese de mestrado.



abrangendo todas aquelas condições que 
preexistem à interaçao professor-aluno, 
propriamente dita, mas que podem, de al-
guma forma afetar as mudanças no com-
portamento do aluno. Aqui se incluem as 
variáveis do professor, variáveis do 
aluno e variaveis contextuais11.24

2) Variáveis processuais,

abrangem todas as interações professor- 
aluno bem como todas as formas pelas 
quais o aluno tem de lidar com o mate-
rial didático e de entrar em interações 
com os demais elementos do grupo ins- 
trucional11. 25

3) Variáveis produto, '’compreendem as mudanças comportamentais pro-

duzidas no aluno (...) podem refletir modificações em conhecimen-
26tos habilidades, interesses e atitudes do sujeito".

Considerando a interdependência total entre ensino e aprendizagem ê 

que as variaveis consideradas anteriormente pela autora citada como pro-

cesso ensino-aprendizagem são tomadas no presente estudo quando se esta 

tratando apenas do processo da aprendizagem. Evidentemente não se pode omi-

tir a presença de um processo simultâneo ã aprendizagem, vez que esse fe-

nômeno ê decorrente de influência exercida por alguém ou por algo sobre um 

indivíduo que aprende. A aprendizagem é pois um resultado dessa influên-

cia quando ocorre mudança comportamental.

1.1.3 SITUAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BRASILEI-

RA

Apôs as considerações feitas sobre a moderna conceituação de Tecno-

logia Educacional e a profundidade da sua abordagem, tentou-se verificar a

situação da Tecnologia Educacional no Brasil.
27Conforme SAETTLER no Brasil ha uma grande variabilidade na concei-

tuação da Tecnologia Educacional. Essencialmente hã uma abordagem de kaAd- 
uxuiz. Poucos educadores estão preparados para interpretar a Tecnologia Edu-
cacional no sentido comportamental (òoitwaAt), aplicando a ciência compor-
tamental aos problemas da aprendizagem e ao desenvolvimento dos sistemas 

instrucionais. 0 enfoque comportamentista sé vem sendo introduzido no Bra-

sil, a partir da Primeira Conferência Nacional sobre Tecnologia Educacio-

nal, realizada no Rio de Janeiro em 1971. Com relação â aplicação da Tec-

nologia Educacional algumas experiências têm sido feitas, na ãrea urbana, 

nos últimos dez anos, em termos de uso de materiais instrucionais e equi-

pamentos audiovisuais. Hã no entanto uma lacuna ocasionada pela falta de

13
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treinamento dos professores para o uso adequado dos equipamentos e faci-

lidades. Cita, o referido\autor algumas tentativas de instrução programa-

da que estão sendo introdiizidas no Brasil, especialmente na área de textos
\ _ _ 

programados, apontando com maior ênfase: a Universidade de São Paulo, a

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade do

Rio de Janeiro e o Serviço Nacional do Comércio (SENAC).

Recente levantamento, realizado pela Associação Brasileira de Tec-
28 - 

nologia e relatado por LOBO NETO , aponta dados sobre a aplicação da Tec-

nologia Educacional no Brasil em 127 setores específicos de Tecnologia 

Educacional, no âmbito de 16 Estados da Federação. Foram descritos, no do-

cumento apresentado pelo autor, 330 projetos e atividades e apontados 600 

especialistas em Tecnologia Educacional. Os projetos e atividades abran-

gem, experimentação, formação para o ensino, radiodifusão e outros tipos, 

classificados pelo autor como conteúdos específicos. No primeiro caso são 

considerados os projetos e atividades cujo objetivo ê introduzir aborda-

gens alternativas de ensino no sistema, apresentando experimentos e pro- 

jetos-piloto, visando verificar-lhes a eficiência, sendo enfatizada a uti-

lização de estratégias para aprendizagem individualizada. No segundo ca-

so, os projetos e atividades apresentam características de capacitação de 

professores, sob a forma de treinamento ou de cursos de atualização, para 

a utilização da Tecnologia Educacional. No terceiro caso os projetos e 

atividades caracterizam-se pelo uso do rádio e da televisão, principal-

mente na área de educação de adultos. No último caso, estão incluídos pro-

jetos e atividades, visando capacitar rápida e eficientemente determinadas 

clientelas, com variados conteúdos, técnicas, metodologias e sistemática 

de avaliação; visam populações-alvo numerosas e dispersas.

Com relação ãs iniciativas em Universidades o documento do referido 

autor permite verificar que existem algumas iniciativas como: Curso de 

Mestrado em Tecnologia Educacional no Rio Grande do Norte (Natal) e na Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro; Curso de Metodologia do Ensino Supe-

rior em Pernambuco, na Fundação de Ensino Superior; disciplina de Tecno-

logia Educacional no Departamento de Educação da Universidade Gama Filho 

do Rio de Janeiro; introdução de disciplinas ligadas ã Tecnologia Educa-

cional na Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (Departamento de Edu-

cação) nos Cursos de Mestrado e Doutorado.

Com relação â conceituação de Tecnologia Educacional, LOBO NETO, co-

menta, como conclusão do levantamento realizado,
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a necessidade de revisão conceituai, 
nao com o sentido de buscar-se um con-
senso nos termos de conceituação, mas
com o objetivo de procurar um posicio-
namento que integre, coerentemente »teo-
ria e pratica ao nível de instituições 
e também ao nível interinstitucional.29

Buscou-se ainda, conhecer a posição da Tecnologia Educacional ao ní-

vel de diretrizes político-administrativas do país, ao proceder-se ã revi-

são dos Planos de Governo e Planos Setoriais de Educação aos níveis nacio-

nal e estadual. Verificou-se nos referidos documentos diretrizes que en-

fatizam a necessidade da aplicação da Tecnologia Educacional, fato esse 

que pode ser observado pelo que se apresenta a seguir: atualização de co-

nhecimento científico como prioridade da ãrea de educação, nos diferentes
30graus de ensino "pela revisão de textos didáticos e técnicos"; necessi-

dade de renovação de metodologias e desenvolvimento de tecnologias edu-

cacionais fundamentadas "na pesquisa permanente, sobre elementos que mais

diretamente incidem na qualidade do ensino, tais como currículos, metodo-
31logias e materiais didáticos..." ; previsão "de programas de treinamento 

ao nível de pós-graduação, objetivando a formação de massa crítica no cam- 

po científico e tecnológico"; incentivo à utilização de tecnologia edu-

cacional para o desenvolvimento de tarefas prioritárias e inovadoras, bem 

como emprego de procedimentos e métodos que organizem o processo ensino

aprendizagem, visando comportamentos de saída compatíveis com a política
33educacional expressa nos atuais documentos legais.

1.2 TAREFAS INDIVIDUAIS PROGRAMADAS

As posições revistas até aqui dimensionaram Tecnologia Educacional, 

demonstrando amplitude e busca de aprofundamento da abordagem teórica e do 

campo de aplicação.

Segundo M3LINA,

a Tecnologia Educacional oferece uma 
multiplicidade de alternativas no cam-
po da educação, abrangendo desde cen-
tro de recursos ate os sistemas de co-
municação por satélites, os projetos de 
educação pelo radio, instrução indivi-
dualizada, educação modular e (...) o 
ensino para a competência.34

As Tarefas Individuais Programadas constituem uma nova alternativa 

da Tecnologia Educacional.
As Tarefas Individuais Programadas como modalidade de Tecnologia Edu-

cacional foram criadas, desenvolvidas e testadas, a partir de 1970, no La-



boratõrio do Ensino Superior (LES) da Faculdade Federal do Rio Grande do

Sul, para treinamento de professores do Ensino Superior.

TIP caracterizada como uma atividade 
curricular dos cursos de aperfeiçoamen-
to em Metodologia do Ensino Superior35s 
através da qual o LES pretendeu difun-
dir uma experiência que, após testada 
em diferentes grupos, se mostrou CjJL- 
cÃJíntz para os resultados de aprendiza-
gem pretendidos.36(p grifoédessa autora)

As TIP se apoiam em determinados princípios, que são apresentados e
37descritos a seguir, conforme o exposto por SALDANHA :

. Avanço na aprendizagem segundo o ritmo próprio: o alcance de equi-

líbrio das estruturas cognitivas dos indivíduos em situações determinadas 

de aprendizagem ê conseguido em tempos diferentes, porque cada indivíduo 

possui diferentes aptidões, motivações e habilidades. 0 sucesso alcançado 

pelo indivíduo dentro do seu limite de tempo necessário e recompensador 

para o desempenho de suas atividades.

. Aumento e aprimoramento do campo motivacional na participação ati-

va: sob certas condições o indivíduo diz ou faz alguma coisa o que consti-

tui a evidência do comportamento resultante dessas condições. Ao aprender 

fazendo, o aluno tem o seu grau de interesse e de atuação aumentados, am-

pliando consequentemente seu nível de aspirações. Isto porque quando o alu-

no emite sua prõpria resposta, provavelmente, aprende mais do que quando 

simplesmente ouve o professor ou observa demonstrações e vê exemplos.

. Fortalecimento da aprendizagem pela presença constante do reforço: 

a observação das conseqüências dos seus atos leva o indivíduos a modificar 

seu comportamento, ou seja, leva-o a aprender; quando as conseqüências 

conseguem aumentar a probabilidade de repetição de um ato são chamadas re-

forço. A presença contínua do reforço provoca a atividade do aluno, ace-

lera o ritmo e aumenta a motivação para aprender.

• Organização das atividades de aprendizagem em pequenas etapas: as 

etapas de aprendizagem que constituem uma tarefa sendo suficientemente 

curtas em informações, atendem às contingências básicas do reforçamento. 

0 aluno precisa ser informado sobre o seu desempenho em tempo de poder 

corrigi-lo, diminuindo a freqüência de erros e tomando as situações de 

aprendizagem gratificantes.

. Acompanhamento e controle do processo de aprendizagem pela avalia-

ção somativa: a avaliação freqüente, como parte integrante da aprendiza-

gem, realimentando o aluno e o professor, com vistas ao alcance dos obje-

tivos, deve ser garantida, para que o aluno perceba que dominou os passos

16
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que lhe permitem ir adiante na seqüência da aprendizagem.

. Ordenação e sequência de um assunto na integração lógica e orga-

nização dos materiais: a organização dos materiais, segundo o critério da 

melhor sequência da aprendizagem e relacionando os diversos componentes
j ff~
da sequencia permite ao aluno ir penetrando mais ampla e profundamente nos

assuntos desenvolvidos.

A aplicação dos princípios citados toma-se possível, por meio dos

elementos que compoem a estrutura das TIP e dos eventos que dinamizam as

TIP. (Ver Capítulo 2, item 2.2.3, Os instrumentos).
38

SALDANHA apresenta a individualização e a interação social como os 

dois objetivos mais amplos das TIP. A referida autora cita, para tanto, 

alguns enfoques dados i individualização e ã interação social, nos quais 

são enfatizados os seguintes aspectos: adequação do conteúdo e do método 

de aprendizagem aos interesses, ãs necessidades e ao nível de maturidade 

dos alunos; autodeterminação, auto avaliação e responsabilidade do estu-

dante (possível em sua total amplitude, apenas em condições de um ambiente 

muito ricamente organizado); aprendizagem organizada de forma a permitir 

a cada aluno desenvolver seu trabalho com ritmo próprio e sob a orientação 

do professor; influência recíproca e interação mental e social pela coope-

ração no grupo, valorizando a natureza interativa da aprendizagem, em que 

sempre ha ações combinadas e trocas entre aluno-professor e entre aluno- 

aluno.

Completando a abordagem da individualização e interação social SAL-

DANHA diz,

(...) o indivíduo mesmo agindo indivi-
dualmente nao só sofre a influência do 
meio como também o modifica. Suas ações, 
nesse caso, deixam de ser meramente in- 
tra-individuais para serem interindi- 
viduais. Quando age, esforça-se por co-
ordenar suas ações com as dos outros.39

A presença destes objetivos: individualização e interação social são

demonstrados pela sequência de eventos das TIP (Ver Capítulo 2, item 2.2.3,

Os instrumentos).

1.3 ESTUDOS QUE APRESENTAM RELAÇÕES COM OS PRINCÍPIOS DAS TIP

Neste segmento foram examinados estudos sobre sistema instrucional 

e sobre aprendizagem individualizada, por serem esses estudos relacionados 

E modalidade de Tecnologia Educacional, utilizada para o presente ensaio 

ou seja Es Tarefas Individuais Programadas.



a) Sistana Instrucional 

40
Para HOYE , o enfoque do sistema instrucional, por sua definição, 

provê um meio mais rigoroso, estruturado, eficiente e produtivo para pla-

nejar os eventos da aprendizagem.

Segundo SALDANHA41 contribuições da Psicologia, da Teoria da Comu-

nicação e da Teoria dos Sistemas trouxeram cano decorrência a necessidade 

de habilidades técnicas dos professores para tarefas que novas tendências 

do ensino estão a exigir. Numa aprendizagem estruturada são predetermina-

dos comportamentos desejados e externamente mensuráveis, são previstas me-

didas para verificar se o aluno atingiu o nível de desempenho estabeleci-

do, são pré-selecionados materiais e seqüências de ensino para o aluno

realizar as atividades.
42

FOX referindo-se ao assunto, define a aprendizagem estruturada co-

mo aquela em que são previstos passos, segundo as exigências da instrução 

que se deseja apresentar, métodos para acompanhamento, parâmetros de res-

posta e medida do que se pretende que seja atingido.

Para que o desenvolvimento de um sistema instrucional seja prepara-

do cuidadosamente, em todos os seus eventos e, consideradas as dimensões 

básicas de um sistema (ambiente, propósito, conteúdo e processo) é neces-

sária a utilização de modelos, os quais podem ser aplicados,ou,se neces-

sário, adequados à situação específica que se tenha.
43

AURICCHIO cita tres etapas do desenvolvimento de um sistema ins-

trucional, todas elas envolvendo decisões. Essas etapas são: planejamento 

e design, implementação, implantação sendo que, a primeira etapa 

encerra decisões sobre objetivos, procedimentos e avaliação instrucionais; 

a segunda constitui-se numa situação de ensaio-piloto do design e decide 

sobre regulagens do sistema em função de resultados efetivos; a terceira

corresponde ã operação do sistema já em situação real.
44

STUFFLEBEAM*, citado em AURICCHIO , enfatiza ainda, ao referir-se 

aos tipos de decisões, a reciclagem dos fins reais que permite julgar o 

atingimento dos resultados propostos e esperados e efetua o controle da 

qualidade do produto. A avaliação é contínua tanto ao nível do aluno, dos 

componentes sistêmicos ou do sistema total e pennite, tanto a realimenta- 

ção para reajustes do sistema como a realimentação do aluno.

*STUFFLEBEAM, D. et al. Educational Evaluation and decisionmaking. 
In AURICCHIO, Ligia de Oliveira. Manual sobre tecnologia educacional.
São José dos Campos, Instituto de Pesquisas Espaciais,1976. p.80.
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ATKINS refere-se ao sistema instrucional como processo e produto; 

processo enquanto usa métodos, estratégias e recursos para construir o pa-

cote, e produto, quando o pacote instrucional está pronto para a entrega.

No presente estudo, foram examinados algums modelos de sistema ins-

trucional, apresentados por AURICCHIO46, com o objetivo de verificar como 

os elementos interagem e para subsidiar a elaboração do esquema do sistema 

instrucional para o presente trabalho (ver figura 1.1).

Alguns estudos práticos, referindo-se a aplicação ou análise de

sistemas instrucionais, foram revistos, e são sintetizados a seguir.
47GUSTAFSON focaliza a necessidade de que as observações das mudan-

ças de comportamento ocorridas durante o desenvolvimento dos sistemas ins-

trucionais, sejam objeto de destaque, sob um enfoque de rigorosa avaliação, 

como um dos critérios da verificação da efetividade do desenvolvimento do 

programa. Aponta, também, a utilização de várias das teorias de aprendiza-

gem, conflitantes entre si, e que são usadas, em conjunto, para selecionar 

componentes de aplicação de programas. Para a utilização dessas teorias não 

há esforço no sentido de identificar componentes compatíveis com determi-

nadas teorias adotadas, para garantir consistência e efetividade do dese-

nho instrucional.
48

DENICK e STROTHER referem-se a necessidade de analisar caracterís-

ticas do aluno para adequar a estas características os sistemas instrucio-

nais. Para exemplificar, reportam-se ao trabalho de JOSEPH H1LL, presiden-

te da Escola Comunitária de Oakland que desenvolveu uma estrutura concei-

tuai , para identificar estilos cognitivos determinados pelo tipo de compor-

tamento que cada indivíduo tem, quando se defronta com tarefas educacio-

nais. Categorizou esses comportamentos em três tipos: a maneira como cada 

um percebe a informação, a maneira como cada um interpreta a informação e a 

maneira pela qual um indivíduo raciocina para decidir ou concluir sobre um 

assunto.
49WOOG e BERKELL apresentam um modelo conceituai para individuali-

zação da instrução, numa tentativa de que haja linguagem comum, uma vez que 

as definições de instrução individualizada, de vários autores, focalizam as 

mesmas alternativas: passos, estratégias instrucionais e objetivos instru-

cionais. As variações encontradas nas definições são sobre os graus das 

alternativas, isto ê, de quem elas são derivadas e como o professor e o 

aluno as selecionam. 0 modelo apresentado é hierarquizado entre dois extre-

mos: escolha total pelo estudante e controle externo total da instrução. 

Abrange as três áreas: passos, estratégias, objetivos. A representação da
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FIGURA 1.1 SISTEMA INSTRUCIONAL
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FONTE: elaborado para o presente trabalho a partir de AURICCHIO e 
ATKINS. (Ver notas de referência: 45 e 46 desse capítulo)
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idêia pode ser apreciada na figura 1.2.

LANGDON^® apresenta uma tentativa de solução ao problema de efeti-

vidade que consiste em discriminar os objetivos segundo as categorias "co-

nhecidos" e "não conhecidos" e acompanhã-los pela aplicação do 'Testing

Pattern" ou pela aplicação do "Screening Patterns". A primeira aplicação

consta de um prê-teste que fornece parâmetros, para que se conheça a situa-

ção de cada estudante ao iniciar seus estudos e se possa provê-lo para que 

tenha um melhor desempenho. A segunda aplicação ê uma tentativa de deter-

minar quais os objetivos aprendidos e quais os não aprendidos pelo aluno, 

utilizando para isso cinco recursos: experiência do professor, resultado 

do desempenho dos alunos em situações antecedentes, necessidade prática do 

grupo, indicações dos alunos e teste de validação previa dos objetivos. Es-

se estudo chama-se "Construct Lesson Plan" ou Constructo de Plano de Li-

ções e foi desenvolvido no American College of Life Underwriters, usando 

basicamente fichas de lições e esboço do conteúdo da matéria. A continui-

dade dos procedimentos ê que constitui fator de eficiência.

FOX, VAULT e GOLLADAY^ explicam que o termo instrução individuali-

zada ê usado para representar estratégias, métodos e procedimentos varia-

dos para diferentes alunos. Apresenta o descritor da instrução individua-

lizada no sentido de que ela organiza um programa instrucional em três 

ãreas: fins, aspectos instrucionais e direção do programa, sendo cada área 

dividida em componentes. 0 quadro 1.2 especifica os componentes de cada 

ãrea do programa instrucional. Apresenta, ainda, dois enfoques para ins-

trução individualizada: o programa "Gama Elementary School" e o programa 

"Epsilon High School". A diferença entre os dois programas está no grau de 

envolvimento do aluno nas decisões sobre o programa, isto é, sobre a ofer-

ta de alternativas de objetivos, procedimentos, seqüência de unidades ins-

trucionais, tipos de meios e atividades, padrões de agrupamento e padrões

da instrução. 0 quadro 1.3 apresenta as especificações dos dois programas.
52TENNYSON focaliza para o "designer" instrucional, um modelo de in-

dividualização de aprendizagem voltado para diferentes características am-

bientais, mas viável de ser aplicado em ambientes únicoseespecíficos. Seu 

modelo "Adaptative Concept Acquisition” (ACA) representa um pcutadígma ins-
trucional que ajusta variáveis 'instrucionais para diferentes indivíduos e 

diferentes desempenhos de aprendizagem.' A flexibilidade do modelo ACA é 

distinguida pela variedade de. graus de adaptabilidade num contexto educa-

cional, que pode modificar o modelo, refletindo a diversidade de conceitos 

que podem ser ensinados para atender diferenças individuais. 0 modelo ACA
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FIGURA 1.2 MODELO CONCEITUAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO

I - passo variado pelo aluno; estratégias e objetivos indiferenciados.

II - passo e estratégia variados pelo aluno, objetivos indiferenciados 
(Attitude Treatment Interaction/ATI).

III - passos, estratégias e objetivos negociados entre estudantese pro-
fessores.

IV - passo, estratégias e objetivos escolhidos apenas pelo aluno.

FONTE: WOOG, Pierre e BERKELL, Dianne. A conceptual model of indivi-
dualization. Educational Technology. Englewood Cliffs, N.J., 
15(9):33-35, September 1975.



23

QUADRO 1.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DAS ÁREAS 

DE UM PROGRAMA INSTRUCIONAL

áreas COMPONENTES ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

FINS OBJETIVOS . tipos;
. extensão da individualiza-
ção.

PROCEDIMENTOS DE AVALIA- 
ÇAO DA APRENDIZAGEM . como os alunos são julgados.

ASPECTOS

INSTRUCIONAIS

SEQUÊNCIA . como são estudadas pelos 
alunos.

CATEGORIZAÇÃO . graus;
. exame da diferença em núme-
ro, das unidades completa-
das pelos alunos num dado 
período de tempo.

GRUPO . tipos de agrupamentos:

- aluno isolado;
- aluno com instrutor;
- aluno sem instrutor;
- tamanho dos grupos.

PADRÃO . como o aluno pode progredir 
através de cada unidade ins- 
trucional.

ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE INFORMAÇÕES . tipo de informação conside-
rada boa;

. sistema de estocagem.

USO DA INFORMAÇÃO . relato do que o registro 
informou;

. decisões no programa; 
codificação dos registros 
dos alunos e do professor.

FONTE: elaborado a partir de FOX, Thomas G. et al. A descriptor for 
individualized instruction: two case studies. Educacional 
Technology, Englewood Cliffs, N.J., 15̂  (5):24-28, may 1975
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QUADRO 1.3 - ESPECIFICAÇÕES DOS PROGRAMAS GAM4A E EPSILON

PROGRAMA ESPECIFICAÇÕES

GAMA

ELEMENTARY SCHOOL

- estudantes avançam numa ordem preestabelecida;

- cada unidade tem muitas habilidades;

- estudantes são testados durante cada unidade;

- estudante recebe informação sobre amatéria, re-
sultados dos currículos depois do teste e quan-
tidade de tempo gasto em cada unidade;

- estudante trabalha independente:

. ocasionalmente ê colocado em pequenos grupos 
de atividades;

. os professores trabalham com pequenos grupos 
ou circulam, ajudando quem solicita.

EPSILON 

HIGH SCHOOL

- ordem de estudo dos graus e fases de cada maté-
ria (topicos e objetivos) decidida entre alunos 
e professores;

- alunos encorajados a trabalhar em pequenos gru-
pos;

- registros de alunos e de professores sobre o de-
senvolvimento do programa;

- decisões instrucionais em reuniões de alunos e 
professores para reajustes nos objetivos, se-
qüência, meios, conteúdos e agrupamentos visan-
do melhor progresso do aluno.

FONTE: elaborado a partir de FOX, Thomas G. et al. A descriptor for 
individualized instruction: two case studies. Educacional 
Technology. Englewood Cliffs. N.J., 15(5):24-28, may 1975



pode ser projetado por meio de dois métodos básicos: desenhar estratégias 

para sistemas instrucionais individualizados, baseados em variados proce-

dimentos , e diagnosticar o comportamento de entrada por meio de medidas de

atitudes e da personalidade, entre outras.
53LAWRASON e HEDBERG apresentam dois modelos considerados expressi-

vos pela natureza abrangente dos enfoques: o modelo do "desenvolvimentodo 

produto" e o modelo "organizacional". 0 primeiro tem sido muito usado pa-

ra o desenvolvimento instrucional voltado á definição de componentes ins-

trucionais, tais como: desempenho dos objetivos, prê-testes, atividades e 

recursos instrucionais, pôs-teste e, revisão de produtos e procedimentos, 

baseados na evidência empírica. 0 segundo modelo provê informação valiosa 

para processos administrativos, na implementação de currículos e serviços 

de instrução individualizada. São modelos concebidos como constructos pa-

ra um contexto ambiental determinado e os estudos realizados procuram en-

focar fatores de sucesso no desenvolvimento instrucional.
54 -SHERMAN reporta-se a importância de saber como os alunos intera-

gem com os materiais instrucionais, observando o processo de aprendizagem 

individualizada. Considera de vital importância o ajuste das relações en-

tre apresentação, desempenho e resultados, relações estas criadas nas con-

tingências da estrutura de uma instrução individualizada e coloca o pro-

fessor numa posição de analisar e assegurar a adequação das contingências.

RUSKIN^ reporta-se â grande influência exercida pelos parâmetros 

fixados sobre o desempenho dos alunos, afirmando que quanto ao nível de 

domínio exigido, os estudos revelam que o aluno se desempenha ao nível de

expectativa do professor.
56SILVA , em seu artigo "From Skinner to Instruction" coloca o pro-

blema dos padrões estabelecidos para os comportamentos esperados, impos-

tos aos alunos sem um diagnostico prescritivo. Este é um assunto que me-

rece revisão quando se trabalha com sistemas instrucionais.
57 -WAGER coloca a apresentaçao de alternativas para seleção de meios

adequados ao estilo do aprendiz, como um dos fatores que investigou so-

bre como um ambiente facilitador de estímulos (instrução) pode ser proje-

tado para a probabilidade de desenvolver atitudes desejáveis no aluno. Se 

o estilo ê atendido pela escolha do meio preferido pelo aluno, a atitude 

do aluno pode ser de disposição em aceitar a informação com mais facili-

dade.

As referências sobre sistemas instrucionais revisadas até aqui, 

abordaram mudanças de comportamento, avaliação rigorosa, análise das ca-

racterísticas do aluno, hierarquização da individualização, atingimento de
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objetivos, graus de adaptabilidade num contexto educacional, produção ou 

produto, interação dos alunos com materiais instrucionais, fixação de pa-

râmetros para o desempenho dos alunos, diagnostico prescritivo, estilo do 

aprendiz, meios adequados. Em se tratando de utilizar o sistema instru- 

cional como estratégia para implementação e avaliação da aprendizagem ca-

be ao planejador do sistema selecionar alguns aspectos aqui apontados ao 

elaborar o modelo do design que pretende desenvolver,

b) Aprendizagem individualizada

No início da década de 1960 muitas tentativas de ensino individua-

lizado foram encorajadas, com base na teoria do reforço da aprendizagem, 

para implementar a instrução, baseada no comportamentismo. Foi considera-

do muito importante o esforço para começar a medir e avaliar as variáveis 

relacionadas â aprendizagem individualizada. Comparações feitas entre as 

inovações e os modelos tradicionais revelaram pouca efetividade desses úl-

timos. Uma das observações foi a da posição do aluno como objeto passivo 

e isolado no seu desenvolvimento e controlado por con tíngw ciaó  aveAA-ívcu
que levam o estudante a realizar atividades de aprendizagem pelo medo de

58receber uma nota baixa ou perder créditos num curso

Resultados desta natureza oferecem fortes razões para questionamen-

tos sobre o ensino tradicional e para tentar inovações.
59LOBO NETO referindo-se ao fato inegável do valor de algumas pes-

quisas, que têm acumulado dados experimentais de modelos de ensino indi-

vidualizado, enumera os fundamentos principais do ensino individualizado:

. o aluno deve envolver-se ativamente no processo de aprender;

. o aluno deve poder conhecer imediatamente o seu desempenho através

da frequente avaliação;

. o aluno deve dominar cada unidade antes de passar para outra;

. o aluno deve poder controlar a velocidade de seu progresso no cur-

so;

. os objetivos a serem atingidos por um programa devem ser especi-

ficados e o aluno deve, no mínimo, conhecê-los bem;

. deve-se organizar as condições para assegurar um ambiente positi-

vo para o trabalho do aluno;

. o conteúdo deve ser apresentado em pequenas unidades seqüenciadas;

. deve ser oferecido ao aluno material escrito como: textos para lei-

tura, guias de estudo, testes, textos programados.



DIAMOND* citado em PARRA^, oferece rol de elementos básicos pára 

individualização da instrução:

a) respeito ao ritmo préprio de cada estudante;

b) recursos para diagnostico e para medidas de exceção;

c) alternativas de conteúdo;

d) individualização de avaliação;

e) opções quanto ao local de estudo;

f) formas alternativas de instrução.

Com base nestes princípios, alguns programas têm sido tentados, ten-

do como premissas uma construção lõgica e o atendimento de individuali-

dades do estudante. Constituem tais programas objeto de interesse dos 

educadores preocupados com a inovação. As várias formas de desenvolvimen-

to da instrução individualizada têm sido exploradas através de modelos es-

pecíficos, originais ou adequados a situações particulares. Os elementos 

comuns mais encontrados são: o respeito ao ritmo de aprendizagem, a pre-

visão de recursos para diagnostico e para a recuperação da aprendizagem, 

os conteúdos e materiais instrucionais alternativos e as prescrições vi-

sando autonomia e responsabilidade do estudante, (conforme quadro 1.4 a 

seguir).
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QUADRO 1.4 - MODELOS DE ENSINO INDIVIDUALIZADO MAIS 

EVIDENTES E CONHECIDOS

MODELO ÊNFASE EFEITOS ESPECÍFICOS

IPI

Instrução 
Individuali zada 
Prescrita

. avaliação do nível ini-
cial do estudante como 
base para construir o 
programa.

. medir e compensar dife-
renças de habilidades de 
entrada.

CM
Direção de 
Contingências

. parte dos problemas e 
contratos de organização 
entre instrutor e estu-
dante.

. medir e compensar dife-
renças de habilidades de 
entrada;

. prever uma larga série de 
comportamentos não estri-
tamente confinados ao de-
sempenho acadêmico.

^DIAMOND, Robert M.et al. Instructional development for indivualized 
learning in higher education. In PARRA, Nelio. Instrução individualizada 
I. Didata. Sao Paulo. (5):51-59, 1976.



28

QUADRO 1.4 - continuação

M3DELO ÊNFASE EFEITOS ESPECÍFICOS

AT

Audio Tutorial . controle individual da 
apresentação do material; 

. incorpora o componente 
"domínio de competên-
cias".

. fixar padrões de aquisi-
ção.

PT

Ensino com 
Precisão

. um currículo para cada 
estudante;

. monitoria para auxiliar 
o alcance dos objetivos 
desejados.

. motivar e medir mudanças 
de comportamentos do es-
tudante durante o proces-
so mais do que fixar pa-
drões de aquisição.

PSI

Sistema 
Personalizado 
de Instrução

. introdução de figura do 
' 'proctors'' no conj unto 
educacional tendo em 
vista a interação um a 
um no processo de apren-
dizagem.

. fixar padrões de aquisi-
ção.

PLAN

Programa para 
Aprendizagem 
Ajustada ãs 
Necessidades

. aluno centro dos progra-
mas educacionais;

. professor diagnostica- 
dor e uma das fontes de 
recursos para o aluno;

. unidades de Orientação/ 
Localização.

. incentivar o aluno a tra-
balhar com seus prõprios 
materiais no seu plano 
de estudo.

ML

Aprendizagem 
para o Domínio

. domínio de cada unidade 
da aprendizagem;

. uso frequente de testes 
para diagnosticar as di-
ficuldades ;

. previsão de procedimen-
tos alternativos para 
corrigir e recuperar as 
dificuldades individuais 
(tempo adicional)

. programa comum a todos;

. sala de aula: local mais 
adequado para o estudo.

. estabelecer cronograma 
até certo ponto rígido pa-
ra todos os alunos.
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QUADRO 1.4 - continuação

MODELO ÊNFASE EFEITOS ESPECÍFICOS

Ensino baseado 
em competência

. objetivos terminais e o 
padrão de avaliação são 
do conhecimento do es-
tudante ;

. peso nos requisitos de 
entrada.

. facilitar aos alunos o 
atingimento de objetivos 
instrucionais semelhantes 
em diferentes ritmos de 
tempo;

. revisar e ajustar o pro-
grama (realimentação pe-
la avaliação continua).

Madelo de Carroll . tempo como variável cen-
tral;

. perseverança e habilida-
de do aluno;

. qualidade da instrução.

. facilitar o ponto ôtimo 
da compreensão da instru-
ção pelo aluno, para di-
minuir o tempo dispendi- 
do (qualidade da instru-
ção e capacidade do alu-
no) ;

. oportunizar a todos os 
alunos que possam usar o 
"seu" tempo necessário e 
tenham possibilidade de 
atingir o critério esta-
belecido .

FONTE: elaborado a partir de Wager^, Bloon/^, Parra^, Parra^,Parra^, 

Ruskin^, Garcia e Alcorta^, Nagel^.

Na criação de seu sistema instrucional para aprendizagem indivi-

dualizada cada instrutor ou professor ou tecnologo da instrução utiliza-

ra alguns aspectos dos modelos conhecidos ou combinara técnicas de mais 

de um modelo. Ou, ainda, modificara contingências sugeridas, adicionara 

ou suprimirá elementos, adaptando a estrutura e a dinâmica do sistema ã 

situação de aprendizagem,que deseja desenvolver,para obtenção dos resul-

tados esperados.

Essa revisão de literatura inclui também trabalhos realizados so-

bre Tecnologia Educacional orientada para os princípios e objetivos das 

Tarefas Individuais Programadas buscados no Catálogo do Banco de Teses, 

volume 1 ^  e volume 2̂ ® do Ministério da Educação e Cultura. 0 quadro 1.5 

a seguir demonstra o resultado da revisão efetuada.



QUADRO 1.5 - REVISÃO DE TESES REI ACTONADAS AOS PRINCrPIOS E OBJETIVOS DAS TAREFAS INDIVIDUAIS PROGRAMADAS

DATA LOCAL TÍTULO RESPONSÁVEL OBJETIVO NÍVEL RESULTADOS

1972 PUC-RJ 0 princípio do "feed-
back" e sua utilização no 
ensino.

Roitman, Riva Narrar o desenvolvimen-
to da cibernética desde 
Winer até as maquinas 
mais modernas.

Mestrado Refere-se a nova maneira 
de pensar que a ciberné-
tica trouxe ao homem e 
apresenta o princípio que 
rege as máquinas autocon- 
troladas(feedback) e sua 
influência em outros cam-
pos da vida humana.

PUC-RJ Domínio de técnicas de 
leitura e de técnicas pa-
ra a elaboração de traba-
lhos escritos do estudan-
te universitário.
Um estudo de caso.

Ramalho, Maria 
de Lourdes Ma-
cedo

Investigar a relação 
existente entre o domí^ 
nio de estudantes quan-
to às técnicas de leitu-
ra e escrita e seu ní-
vel sócio-econômi co,dis-
ponibilidade de > tempo 
de estudo e condições de 
estudo em casa.

Mestrado Referências bibliográfi-
cas insuficientes.

PUC-RJ Uma estratégia de apren-
dizagem para o domínio da 
Estatística Educacional 
Descritiva I baseada em 
módulos - um estudo ex-
perimental.

Rocha, Maria 
de Lourdes

Mostrar uma estratégia 
de aprendizagem para o 
domínio da Estatística 
Educacional Descritiva 
I baseada em módulos.

Mestrado Estudo comparativo de si-
tuação convencional com 
situação de estratégia 
para o domínio,durante um 
semestre.

IJF de 
Sta.Maria 
RGS

Estudo da relação exis-
tente entre fórmulas e 
classificarão de objeti-
vos e critérios de ava-
liação do currículo na 
6a. série de l9 Grau das 
escolas estaduais da ci-
dade de Santa Maria-RS-

Diniz, Terezi- 
nha

Estabelecer comparação 
entre formulação e 
classificação de obje-
tivos instrucionais e 
estratégias de avalia-
ção. Verificar a ope-
racionalidade dos ob-
jetivos educacionais ao 
nível de escola.

Mestrado Há uma correlação posi-
tiva entre a existencia 
de critérios bem elabo-
rados e a avaliação.



QUADRO 1.5 - continuação

DATA LOCAL TÍTULO RESPONSÁVEL OBJETIVO NÍVEL RESULTADOS

1974 IJF de 
Sta.Maria 
RGS.

Levantamento e situação 
de tecnologia educacio-
nal, atuação dos profes-
sores e direções. Influ-
ência de tecnologia edu-
cacional no tempo de re-
tenção da informação co-
municada, ãrea de estu-
dos sociais, currículo 
de l9 Grau.

Souza, Elizabeth 
Pimenta

Levantamento e análise 
de situação da tecnolo-
gia educacional no cur-
rículo de l9 Grau na 
ãrea de estudos sociais 
e evidenciar as diferen-
ças de retenção da quan-
tidade de informações 
comunicadas através de 
técnicas e momentos di-
versos.

Mestrado Sugestão de formação de 
uma unidade de tecnolo-
gia educacional ao nível 
de escola.

1976 UFRJ Efeitos do ensino por 
mõdulos sobre o rendimoi- 
to e atitudes dos alunos 
de didática do curso de 
complementação pedagógi-
ca da Faculdade de Edu-
cação da U.F. do Rio de 
Janeiro.

Vilarinho,Lucia 
Regina Goulart

Investigar até que pon-
to o ensino por módulos 
poderia igualar ou su-
perar um modelo tradi-
cional de ensino, na 
disciplina de didática 
do curso de complementa-
ção pedagógica da Facul-
dade de Educação da U. 
F. do Rio de Janeiro.

Mestrado Não houve diferença sig-
nificativa entre os gru-
pos, quanto ao rendimen-
to académico. Quanto ã 
atitude o grupo experi-
mental apresentou atitu-
de mais positiva. 
Conclui-se ser provável 
que os condicionamentos 
dos alunos aos métodos 
tradicionais de ensino 
impeçam o seu pleno apro-
veitamento quando sub-
metidos à metodologias 
a que não estão familia-
rizados.



QUADRO 1.5 - continuação

DATA LOCAL TÍTULO RESPONSÁVEL OBJETIVO NÍVEL RESULTADOS

1976 PUC-RJ 0 ensino da literatura 
brasileira através de mo- 
dulos instrucionais e de 
uma estratégia convencio-
nal - um estudo experi-
mental .

Schneider,Maria 
do Carmo

A pesquisa experimental 
teve como objetivo tes-
tar a eficiência didá-
tica dos módulos ins-
trucionais no ensino da 
literatura brasileira, 
em nível de 29 Grau.

Msstrado Constatou-se não haver 
diferença estatisticamen-
te significativa a favor 
de nenhuma das duas es-
tratégias utilizadas no 
estudo experimental.

PUC-RJ Um Micro-Estudo sobre o 
tempo instrucional e a 
estratégia de aprendiza-
gem para o domínio.

André,Marli Eli-
za Dalmazo Afon-
so de

Investigar a proposição 
básica da estratégia de 
aprendizagem para o do-
mínio, isto ê, de que o 
tempo dedicado â tarefa 
e o auxílio do professar 
são fatores decisivos no 
aproveitamento escolar 
dos alunos.

Mestrado 0 tempo de orientação as 
atividades de leitura pa-
rece ser um fator efeti-
vo no rendimento dos alu-
nos. Entretanto, o auxí- 
! lio individual do profes-
sor aos alunos não parece 
melhorar o aproveitamen-
to em leitura.

FONTE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA. CONVÉNIO MEC/CNPq. Catálogo do Banco de Teses. Brasília, CIMEC, 1976-77. 
v.l e 2

tNJ



1.4 SÍNTESE DOS PONTOS-CHAVE LIGADOS AO ESTUDO

A revisão de literatura levou a estabelecer alguns pontos-chave no 

presente estudo. Para tanto se esquematizou uma síntese desses pontos, 

cujo enfoque central ê o uso da Tecnologia Educacional por meio da moda-

lidade das Tarefas Individuais Programadas, tendo em vista uma tentativa 

de melhoria da efetividade da aprendizagem estruturada, desenvolvida e 

controlada, através de um sistema instrucional.

A síntese apresentada ainda:

a) refere-se ãs teorias que fundamentam a Tecnologia Educacional, 

ou seja, aprendizagem, comunicação e sistema, selecionando pon-

tos dessas teorias relacionados com o desenvolvimento das TIP;

b) demonstra os três processos do sistema instrucional:planejamento, 

implementação e implantação envolvendo discussões sobre:

. procedimentos instrucionais;

. testagem piloto;

. operacionalização do sistema em sua situação real de desenvol-

vimento.

0 modelo do sistema instrucional que pode ser visto na figura 1.1 

desse Capítulo, especifica a dinâmica dos três processos.

0 esquema síntese dos pontos-chave ligados ao estudo está representa-

do na figura 1.3, apresentado na página que segue.
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TECNOLOGIA

cano

. Enfoque científico compor tamen tal dos problemas educacionais.

. Instrumento de planejamento, desenvolvimento e a avaliação do sistema 
instrucional.

. Utilização de recursos humanos e não hunanos para a melhoria da efe-
tividade da aprendizagem.

I
FUNDAMENTADA EM TEORIAS QUE EXPLICAM

APRENDIZAGEM

Como relação entre variáveis pro- 
cessuais (interações, situaçoes- 
estímulo, condiçoes em direção a 
determinados resultados) e entre 
variáveis produto (mudanças com- 
portamentais produzidas no aluno 
em termos de resultados espera-
dos)

Como processo individualizado (em 
tennos de ritmo variável para ca-
da aluno, estratégias e objeti-
vos comuns a todos os alunos)

Como processo de valorização do 
campo motivacional do aluno, (par 
ticipação ativa, reforço a cada 
etapa, conhecimento imediato,pe-
lo aluno do seu desempenho, do-
mínio gradativo de unidades de 
estudo sequenciadas)

SISTEMA INSTRUCIONAL 

. compreendendo os três processos:

Planejamento ou design: relativa às decisões sobre os 
procedimentos instrucionais para a aprendizagem e pa-
ra sua avaliação.

Implementação: referente ã tes ta gera piloto das deci-
sões iniciais (estudo piloto)

Implantação: pertinente ã operacionalização do siste-
ma ja testado, na situação real de aplicação.

. Cada etapa constitui um processo e a cada etapa 
corresponde um produto que serve de entrada ao proces-
so seguinte ou realimcntação aos processos anteceden-
tes.

. A cada processo ocorre o controle dos resultados 
que subsidiam a realimentação do sistema instrucional.

TAREFAS INDIVIDUAIS PROGRAMADAS

COMUNICAÇÃO

Como subsídio ã transmissão da men-
sagem instrucional, considerando as 
variáveis• publico quanto às con-
dições do aluno, (em relação ao 
ritmo próprio e às pré condições 
acadêmicas desse aluno), meio quan-
to a informações oferecidas atra- 
vés de interações com materiais 
instrucionais (documentos escritos, 
gráficos, esquemas, minicassetes) 
e interações professor-aluno e 
aluno-aluno; conteúdo ordenado e 
sequenciado obedecendo princípios 
de logicidade e pequenos passos, 
(expresso em termos de objetivos ou 
comportamentos a serem alcançados 
como resultados)

OPERACIONALIZADO POR MEIO DE

SISTEMA

. Como um conjunto de procedimentos 
e recursos (interativos, integra-
dos e interrelacionados num todo)

. Como processo de mudança inten-
cional provocando transformações 
(novos modos de ação de acordo com 
propósitos preestabelecidos)

PONTE: elaborado a partir de WILKES, MA IA, SALDAM IA, AURICCHIO, GOLDBERG, OLIVEIRA, MACIEL, RERTALANFFY, SKINNER, 
WOOG e BERKELL, SIIURMAN, LOBO NLTO, PARRA. (Ver notas de referencia do presente capítulo)
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CAPÍTULO 2

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: PROPOSTA E DESCRIÇÃO DO 

CAMPO E DA METODOLOGIA DO ESTUDO

Esse capítulo, refere-se ao desenvolvimento da pesquisa, abrangendo 

dois setores:

. 1. razões e proposta do campo do estudo;

2. descrição dos materiais e métodos utilizados no estudo.

Esses dois setores são detalhados a seguir.

2.1 RAZOES E PROPOSTA DO CAMPO DO ESTUDO

Nesse setor estão incluídos:

1. campo acadêmico do estudo: a disciplina Currículos eProgramas no 

Curso de Pedagogia;

2. estudo-piloto;

3. definição do problema;

4. hipóteses formuladas.

Cada um desses tópicos serã apresentado a seguir.

2.1.1 CAMPO ACADÊMICO DO ESTUDO: A DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS NO

CURSO DE PEDAGOGIA

Para abordar o problema da efetividade da aprendizagem escolheu-se 

como campo de conhecimento, a disciplina Currículos e Programas,obrigató-

ria no Curso de Pedagogia, na formação de especialistas em educação.

Tratando-se de uma disciplina que foi introduzida no Currículo Ple-

no do profissional em educação, apenas a partir de 1968, com a Reforma
1 2 -

Universitária (Lei 5.540/68 e Parecer 252/69 do CFE), não se teve co-

nhecimento de nenhum estudo realizado nessa Disciplina e os programas da 

mesma ainda podem ser considerados incipientes nos seus conteúdos, na opi-

nião dessa autora, necessitando testagem no sentido de verificar a mais 

adequada forma de abordagem dos conteúdos selecionados, pão só para a for-

mação do professor como também para a formação dos especialistas em Su-

pervisão Escolar, Administração Escolar, Inspeção Escolar e Orientação 

Educacional. Qualquer professor ou especialista nas referidas áreas deve 

ter conhecimento da teoria de currículo e saber aplicá-la nas /diferentes
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situações que o desempenho das suas funções apresenta, tanto em ativida-

des pedagógicas quanto em atividades administrativas.

Assim sendo, hã necessidade de selecionar e organizar objetivos, 

conteúdos e metodologias que sejam adequados a facilitar uma aprendizagem 

controlada em sua efetividade, dentro da área de formação do pedagogo. 

Acrescente-se, ainda, que a literatura sobre teoria do currículo não ê 

muito extensa e pouco se tem escrito em Língua Portuguesa, o que dificul-

ta o acesso do aluno ã informação, ponto que deve ser um alerta ao profes-

sor da disciplina, para una eficiente orientação sobre o uso do material in-

formativo existente e para um planejamento criterioso que permita uma 

aprendizagem controlada, na busca da melhoria crescente da efetividade.

2.1.2 ESTUDO PILOTO

No curso de Especialização sobre Metodologia do Ensino Superior* rea-

lizado em 1977, na Universidade Católica do Paraná, e ministrado pela equi-

pe do Laboratório do Ensino Superior da Faculdade de Educação da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul, a autora desse trabalho recebeu trei-

namento em Tecnologia Educacional.

0 treinamento em Tecnologia Educacional proporcionou oportunidade 

de vivenciar a experiência de ensino através de Tarefas Individuais Pro-

gramadas. Dessa experiência resultaram como produção da autora, onze TIP 

para a disciplina Currículos e Programas, do Curso de Pedagogia ao nível 

de graduação, elaboradas sob a supervisão dos professores do referido cur-

so.

O conteúdo da disciplina Currículos e Programas foi matéria-prima 

para a elaboração dos materiais instrucionais utilizados no processo de 

desenvolvimento das TIP efoi organizado por esta autora, dentro do prin-

cípio de logicidade e coerência. Este princípio foi buscado através da

análise da lógica do conteúdo obedecendo ãs técnicas desenvolvidas por Le
** 3

Xuan apresentadas por GAVINI , citado em PARRA , usando como referencial

*Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior realizado 
para professores de áreas de ciências exatas e ciências humanas na Uni-
versidade Católica do Paraná, ministrado por professores do Laboratório de 
Ensino Superior da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, sob a Coordenação da Professora Louremi E. Saldanha, na 
Universidade Católica do Paraná, com duração de 375 horas (22 créditos).

**GAVINI, Gérard P.Manuel de formation aux techniques de l'enseigne-
ment programmé. In PARRA, Nelio. Como individualizar a instrução V. Di- 
data, São Paulo, (9):3-12, 1978



bibliográfico básico: TABA4, TYLER5, SOTO6, SAYLOR e ALEXANDER7.

A estruturação dos conteúdos obtidos partiu da análise da "frase

síntese" dos objetivos da disciplina* que levou a estabelecer a cvivosie. da 
11 ^  ^  

òzquzncta e serviu para ordenar os assuntos, num nível de complexidade

crescente. A árvore da seqüência que pode ser observada na figura 2.1 ge-

rou os componentes do conjunto de TIP para o Curso de Pedagogia, que é o 
seguinte:

1. o significado de currículo:- estrutura conceituai básica;

2. o significado do currículo:- estrutura básica normativa;

3. posicionamento do currículo na escola e suas implicações;

4. análise do processo de planejamento do currículo escolar;

5. racionalização da tomada de decisões no planemanento curricular: 

elementos subsidiários de uma situação real;

6. racionalização na tomada de decisões no planejamento curricular: 

o diagnostico.

Esses componentes estão contidos em 11 (onze) TIP e o número de TIP 

para cada componente variou, conforme a análise do assunto, os objetivos 

especificados e as tarefas e atividades de aprendizagem selecionadas e 

organizadas. Assim, os componentes 1 a 5 corresponderam cada um a uma TIP 

e o componente 6 foi desenvolvido através de 6 TIP.

0 material instrucional, ou seja, o Pacote de TIP foi apreciado por 

uma equipe técnica, no Laboratório de Ensino Superior da Faculdade de Edu-

cação da Universidade Federal do Rio Grande do Sule foi considerado ao ní-

vel de excelência (validação aparente) e a aplicação dos mesmos pela au-

tora, ocorreu no primeiro semestre de 1978, com 22 alunos do Curso de Pe-

dagogia, na Habilitação em Supervisão Escolar, na Universidade Católica 

do Paraná, em situação de sala de aula.

As observações feitas pelos alunos durante o curso, utilizando fi-

chas de registro (ver anexo 1) complementadas com a aplicação de m  ques-

tionário de apreciação sobre as TIP (ver anexo 2), no final do curso,per-

mitiram o levantamento e análise de dados sobre resultados na tarefa de 

avaliação, tempo gasto, dificuldades, pontos mais expressivos e sugestões

*Currículos e Programas é disciplina, através da qual se define o 
significado de currículo, se determina o posicionamento do currículo na es-
cola e se realiza uma análise do processo de planejamento curricular com 
vistas a subsidiar e formular alternativas para a racionalização da toma-
da de decisões ao nível de escola. (Ementa da disciplina Currículos ePro-
gramas, Universidade Católica do Paraná, Curso de Pedagogia, 1977).
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para mudanças.* Não houve nesse trabalho nenhum tratamento estatístiço 

especial, pois o objetivo foi apenas o aperfeiçoamento dos materiais sem 

pretender chegar ao nível de cientificidade que teria um experimen-

to.

Como recomendação do estudo-piloto destacam-se dois pontos:

a) revisão dos materiais instrucionais em seus objetivos, ativida-

des, tarefas e critérios de avaliação para melhoria dos mesmos 

(vatidação te n ta t iv a  de conteúdo);
b) indagação sobre o comportamento do aluno em termos de atitudes de 

autonomia que os materiais propiciam e em termos de desempenho 

relativo ao tempo concedido para aprendizagem.

A primeira recomendação foi atendida ao se revisarem os materiais 

selecionados para o presente estudo, o que ocorreu baseado em experiên-

cias vivenciadas no Curso de Pos-Graduação em Educação, área de concen-

tração em Currículo, na Universidade Federal do Paraná e sob a supervisão 

dos professores que orientaram esse trabalho.

A segunda recomendação decorreu de análise de dados relativos ã 

idéia de tempo de aprendizagem.

Entre os dados analisados o fator tempo máximo oferecido para o de-
senvolvimento de cada TIP foi considerado, pelos alunos, como ponto crí-

tico. Durante o desenvolvimento das TIP os alunos demonstraram interesse 

em maior margem de tempo, para dedicar-se aos exercícios de aprendizagem 

e ãs tarefas de avaliação, embora quase sempre conseguissem obter os re-

sultados pretendidos no limite máximo de tempo fixado. Observou-se que a 

fixação de tempo para a realização do trabalho apenas em sala de aula, em 

horário preestabelecido,causava tensão no aluno que apresentava perseve-

rança para o alcance do sucesso nas tarefas. 0 nível de motivação para 

vencer as dificuldades crescentes dos exercícios foi bastante evidenciado 

durante o trabalho e na observação dos dados levantados ao final.

Essas recomendações direcionaram a investigação no presente estudo, 

no sentido de caracterizar o desempenho dos alunos, em função do tempo 

concedido ã aprendizagem, configurando-se duas situações: Situação Tempo 

Aberto e Situação Tempo Fechado.

A Situação Tempo Aberto caracterizou-se pela liberdade do aluno em 

escolher os locais e horários da realização da TIP (fora da sala de aula

*Durante o desenvolvimento das TIP foram fejitos pelo professor al-
guns registros de observações sem que usasse um jinstrumento especifico pa-
ra tal- (assistematicamente)



44

e sem a presença permanente do professor). As dificuldades que tiveram no 

desenvolvimento da TIP foram atendidas pelo professor em sistema de con-

sultoria. Foi imposto um tempo máximo estabeleci[do para termino de cada 

TIP, conforme cronograma. (Ver anexo 3)

A Situação Tempo Fechado caracterizou-se pála predeterminação de 

local e horário para realização da TIP (em sala jde aula e com a presença 

permanente do professor, que acompanhou o desenvolvimento do trabalho e, 

quando solicitado, assessorou o aluno). 0 tempo máximo para realização de 

cada TIP foi estabelecido no cronograma. (Ver anèxo 4)

A importância da vaAÀãveZ tempo já foi tratada por alguns teóricos 
e apresentada no Capítulo 1. (ver quadro 1.4) Assim, pode-se mencionar 

o Modelo de CARROLL,comentado em BLOCK e ANDERSON^, como derivado da ob-

servação da relação existente entre atitude do aluno face a um estudo a ele 

proposto e ao grau de aprendizagem que consegue atingir, considerando os 

fatores tempo pesimítído ou tempo que realmente necessita, para atingir um
determinado nível de aprendizagem.

9 iSegundo WAGER , o Modelo de CARRdl estabelece que o grau de apren-

dizagem obtido por um indivíduo ê uma função do iempo gasto na aprendiza-

gem sobre o tempo realmente necessário, e considera que, afetando as va-

riáveis tempo permitido, perseverança, habilidade do aluno e qualidade da 

instrução, o tempo necessário pode ser reduzido d>u, o tempo gasto pode 

ser aumentado, influindo assim no grau de aprendizagem que ocorre.

PITAGUARI e MORRIS^ tratando das variáveis io Modelo de CARROLL ex-

plicam que para o autor do modelo a aprendizagem /aria de acordo com a 

relação entre os dois tempos: tempo nece-i-íÕAÍo e tempo gcuto, sendo que o 
primeiro por sua vez varia de acordo com a aptidão do aluno, a qualidade 

da instrução oferecida e a capacidade do aluno pára entender a instrução. 

0 segundo varia de acordo com a perseverança do alluno e o tempo permiti-

do pelo professor. Afirmam os citados autores que| CARROLLrefere-se ao pa-

pel do professor, na organização de programas faclilitadores da aprendiza-

gem dos alunos e, que, ao mesmo tempo possibilitam! a manipulação das va-

riáveis, diretamente ligadas ao controle do profe|ssor, visando assim, o 

alcance dos objetivos propostos.

BLOOM^ no Modelo de Aprendizagem de Domínijo propõe-se a tratar com 

a quantidade de tempo em que o aprendiz se acha altivamente empenhado na 

aprendizagem - tempo em a tiv td a d e . Relaciona esse tempo, com outros fato-
res que influenciam a maneira pela qual os professores utilizam o tempo 

reservado â aprendizagem e com a qualidade de insfrução.
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A partir dessas observações e referências apresentadas, passou-se. a 

definir o problema desse estudo que se originou ijium conjunto de razões 

teorico-prãticas.

2.1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

0 problema definido refere-se â efetividadq dos materiais instru- 

cionais em duas situações: Tempo Aberto e Tempo Ifechado e apresenta-se com 

as seguintes questões:

. Na aplicação das TIP, em Situação de Tempo Aberto e em Situação 

de Tempo Fechado o desempenho real dos alunos corresponde ao desempenho 

esperado em cada objetivo proposto?

. Existe diferença significativa entre as médias de consultas fei-

tas pelos alunos ao professor, quando se aplicam |as TIP, em uma Situação 

de Tempo Aberto e em uma Situação de Tempo Fechado?

. Existe diferença significativa entre o tempo gasto pelos alunos 

ao realizarem as TIP em uma Situação de Tempo Aberto e em uma Situação 

de Tempo Fechado?

. São efetivos os materiais instrucionais utilizados, considerando- 

se os objetivos atingidos pelos alunos, em relaçãp ao critério preestabe-

lecido e a analise do instrumento (pés-teste extensivo)?

Os detalhes do problema foram especificados' nas hipóteses definidas 

para atender às questões aqui propostas.

2.1.4 HIPÕTESES FORMULADAS

A partir do problema definido foram formuladas as seguintes hipóte-

ses:

1. Não existem diferenças significativas noj atingimento dos objeti-

vos, conforme critério preestabelecido, verificadas nos resulta-

dos do pés-teste extensivo, para os alunos do GSTA e GSTF, no 

Curso de Pedagogia (primeiro bimestre, do segundo semestre de 

1978), na disciplina Currículos e Programas, na Universidade Fe-

deral do Paraná, utilizando TIP.

2. Não existem diferenças significativas entre alunos no grupo com 

variável Tempo Aberto e no grupo com variável Tempo Fechado, ba-

seadas nas médias das consultas feitas pélos alunos ao professor,
i

durante o curso de Pedagogia (primeiro bimestre, do segundo se-

mestre de 1978), na disciplina Currículos e Programas, na Uni-

versidade Federal do Paraná, utilizando ilP.



3. Não existem diferenças significativas entre alunos, no grupo tom 

variável Tempo Aberto e no gripo com variável Tempo Fechado, ba-

seadas na comparação de médias de tempo1gasto para desenvolvi-

mento do material instrucional, durante o Curso de Pedagogia 

(primeiro bimestre, do segundo semestre d© 1978), na disciplina 

Currículos e Programas, na Universidade[Federal do Paraná, uti-

lizando TIP.

4. Baseado na análise dos itens do pés-teste extensivo, em relação 

ao desempenho dos alunos, em cada objetivo, nos dois grupos Si-

tuação Tempo Aberto e Situação Tempo Fechado, o instrumento de 

medida (pos-teste extensivo) é efetivo quando aplicadas téc-

nicas de análise: índice de dificuldadej índice de discriminação 

e técnica de análise de confiabilidade baseada no método de duas 

metades (S p t i t  halQ .

As hipóteses como possíveis respostas às indagações contidas no pro-

blema e que no decorrer do estudo estiveram sujeitas a rejeição e a não re-

jeição, procuraram demonstrar relações entre as seguintes variáveis:

a) objetivosdas TIP em Situação Tempo Aberto;

b) objetivos das TIP em Situação Tempo Fechado;

c) desempenho dos alunos em Situação Tempo Aberto e critério pre-

estabelecido;

d) desempenho dos alunos em Situação Tempo Fechado e critério pre-

estabelecido ;

e) média de consultas dos alunos ao professpr em Situação Tempo 

Aberto;

f) média de consultas dos alunos ao professor em Situação Tempo Fe-

chado ;

g) tempo gasto pelos alunos no desenvolvimeiito dos materiais ins- 

trucionais em Situação Tempo Aberto;

h) tempo gasto pelos alunos no desenvolvimento dos materiais ins- 

trucionais em Situação Tempo Fechado.

Por desempenho dos alunos entendeu-se os escores obtidos pelos mes-

mos no põs-teste extensivo, em cada objetivo, e em relação ao critério 

preestabelecido.

Foram consideradas consultas feitas pelos alimos, a busca de qual-

quer informação junto ao professor, seja quanto â compreensão dos mate-

riais, ao desenvolvimento das atividades de aprendizagem ou às tarefas de 

avaliação.
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Foi considerado tempo gasto pelos alunos, o tempo em que estiveram 

em atividade para desenvolver as TIP.

0 critério preestabelecido para o desempenho foi que 80% dos alunos 

atingem, pelo menos, um de cada dois itens de avaliação para cada objeti-

vo, ou seja, 50% dos itens de avaliação de cada objetivo.

2.2 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais e métodos apresentados nesse setor referem-se à compo-

sição da amostra, ao tratamento das hipóteses e aos instrumentos utiliza-

dos no estudo.

2.2.1 POPULAÇAO E AMOSTRA

A população-alvo inclui alunos do curso de Pedagogia, Habilitações 

Técnicas em Supervisão Escolar e Administração Escolar, da Universidade 

Federal do Paranã, matriculados na disciplina Currículos e Programas de 

l9 e 29 Graus, no segundo semestre de 1978, correspondendo a 38,8% da po-

pulação disponível e provável para aquele período letivo, naquela disci-

plina.

Para o levantamento da população disponível e provável, utilizou-se 

o rol de matrículas, para o segundo semestre de 1978, efetivadas na dis-

ciplina até 31 de julho de 1978, registro de créditos já obtidos pelos

alunos matriculados, incluindo-se alunos das três Habilitações: Supervi-

são Escolar, Administração Escolar e Orientação Educacional. Os dados fo-

ram obtidos junto ao Departamento de Assuntos Acadêmicos.

Considerando o tamanho da população-alvo, amostra e população se 

superpõem.

As tabelas a seguir demonstram dados característicos da amostra, 

apresentados segundo os grupos Situação Tempo Aberto (GSTA) e Situação 

Tempo Fechado (GSTF).

TABELA 2.1 - DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA NOS DOIS GRUPOS: GSTA E GSTF E ES-

PECIFICAÇÃO DA AMOSTRA POR SEXO

N9 DE ALUNOS/SEXO , GSTA GSTF TOTAL

N9 de alunos - sexo feminino 14 14 28

N9 de alunos - sexo masculino - - -

FONTE:: Registro de dados efetuados pela autora do trabalho para 
desse estudo.

efeito
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TABELA 2.2 - DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA, POR FAIXA ETARIA, NOS DOIS GRUPQS 

GSTA E GSTF

FAIXA ETARIA GSTA GSTF TOTAL

Até 20 anos 1 - 1

21 a 30 anos 11 3 14

31 a 40 anos 2 11 13

TOTAL 14 14 28

FONTE: Ficha de registro de dados para efeitos desse estudo.

TABELA 2.3 - CAMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS ELEMENTOS DA AMOSTRA

ESPECIFICADO NOS DOIS GRUPOS: GSTA E GSTF

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL GSTA GSTF

Docente 7 2

Técnico Administrativo Escolar* 1 1

Docente e Técnico Administrativo Escolar 4 10

Fora do campo educacional 2 -

Nunca exerceu atividade profissional - 1

TOTAL 14 14

FONTE: Ficha de registro de dados para efeitos desse estudo.

Os dados que caracterizam a amostra permitem verificar que a mesma 

é constituída apenas por elementos do sexo feminino, nos dois grupos. Com 

relação ã faixa etária observa-se que no GSTA a concentração maior está 

entre 21 e 30 anos e no GSTF entre 31 e 30 anos, o que configura o GSTA 

como composto de elementos mais jovens que o GSTF. Em ambos os grupos, a 

quase totalidade dos alunos possuem experiência na área de educação (851 

no GSTA e 921 no GSTF).

Vale ainda informar que com relação à Habilitação a maioria dos alu-

nos pertence ã Supervisão Escolar (12 alunos no GSTA e 13 alunos no GSTF).

* entende-se: Supervisão Escolar, Administração Escolar, Direção de 
Escola, Serviço de Orientação Educacional.
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Os dados levantados foram tratados estatisticamente ou por cálculos 

matemáticos considerando obj etivos, por aluno, por grupo, por itens pares 

e ímpares do pós-teste extensivo e relacionados com as hipóteses. As fór-

mulas apropriadas para o tratamento estatístico foram selecionadas se-

gundo ARY, JACOB e RAZAVIEH12.

HIPÕTESE 1

Não existem diferenças significativas no atingimento dos objetivos 

conforme critério preestabelecido, verificadas nos resultados do pos-tes-

te extensivo, para os alunos do GSTA e GSTF, no Curso de Pedagogia (pri-

meiro bimestre, do segundo semestre de 1978), na disciplina Currículos e 

Programas, na Universidade Federal do Paraná, utilizando TIP.

Tratamento estatístico: aplicado em relação ao critério no GSTA

e no GSTF com 14 alunos cada um e P> 0,05 (df = n-1).

HIPÕTESE 2

Não existem diferenças significativas entre alunos no grupo com va-

riável Tempo Aberto e no Grupo com variável Tempo Fechado, baseadas nas 

medias das consultas feitas pelos alunos ao professor, durante o curso de 

Pedagogia (primeiro bimestre, do segundo semestre de 1978), na disciplina 

Currículos e Programas, na Universidade Federal do Paraná, utilizando TIP.

Tratamento estatístico: teste "t" de Student para pequenas amostras 

para os dois grupos: GSTA e GSTF com P >  0,05 e (df = ^+^-2).

HIPÕTESE 3

Não existem diferenças significativas entre alunos, no grupo com va-

riável Tempo Aberto e no grupo com variável Tanpo Fechado, baseadas na 

comparação de medias de tempo gasto para desenvolvimento do material ins- 

trucional, durante o curso de Pedagogia (primeiro bimestre, do segundo se-

mestre de 1978), na disciplina Currículos e Programas, na Universidade Fe-

deral do Paraná, utilizando TIP.

Tratamento estatístico: teste "t" de Student para pequenas amostras 

para os dois grupos: GSTA e GSTF com P p- 0,05 e (df = ^+^-2).

HIPÕTESE 4

Baseado na análise dos itens do pos-teste extensivo, em relação ao

2.2.2 0 TRATAMENTO DAS HIPÕTESES
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desempenho dos alunos, em cada objetivo, nos dois grupos Situação Tempo 

Aberto e Situação Tempo Fechado, o instrumento de medida (pós-teste ex-

tensivo) Ó efetivo quando aplicadas técnicas de analise: índice de difi-

culdade, índice de discriminação e técnica de análise de confiabilidade 

baseada no método de duas metades (SpZÃX faxZQ.

Tratamento: índice de dificuldade, índice de discriminação, e con-

fiabilidade, esta última calculada através do método de duas metades 

(SptU, haZQ P >  0,05 e df = n-1.

2.2.3 OS INSTRUMENTOS

Os instrumentos foram criados em função dos dados necessários a re-

jeição ou ã não rejeição das hipótesese para verificar a efetividade dos 

materiais instrucionais, por meio do desempenho dos alunos, consultas fei-

tas ao professor, utilização do tempo, critério preestabelecido para o 

desempenho dos alunos. Foram nesse caso, considerados fundamentalmente: 

escores para cada objetivo, número de consultas registradas e tempo real-

mente gasto pelo aluno no desenvolvimento de cada TIP.

Os instrumentos utilizados foram: TIP (Anexo 5), pós-teste extensi-

vo (Anexo 6), ficha de registro de observações do aluno (Anexo 7), ficha 

de dados dos alunos (Anexo 8).

A ficha de registro de dados sobre o aluno foi preenchida no início 

do curso para caracterizar os indivíduos da amostra. A ficha de registro 

de observações foi preenchida pelos alunos ao final de cada TIP. O pós-tes 

tc extensivo foi aplicado ao final da série de cinco (5) TIP, ou seja ao 

final do curso.

Os vinte e oito alunos da amostra foram submetidos ao pós-teste ex-

tensivo na mesma hora e local, sem predeterminação de duração para a ati-

vidade, podendo cada aluno concluir a tarefa no seu ritmo próprio. Como a 

avaliação formativa do aluno, para efeitos de realimentação e registro es-

colar, foi realizada a cada TIP, não houve no desenvolvimento do pós-tes-

te extensivo nenhum comprometimento com aprovação ou reprovação. Esse fa-

tor proporcionou uma atitude de participação dos alunos, descomprometida 

da parte acadêmica, na realização da tarefa de responder os itens de ava-

liação propostos.

Nesse tópico são tratados, especificamente, os dois instrumentos 

principais do estudo:

a) Tarefas Individuais Programas (TIP) - o instrumento utilizado pa-

ra desenvolver o sistema instrucional na aplicação dos materiais 

instrucionais;
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b) pós-teste extensivo - instrumento de medida do desempenho dos 

alunos, segundo o critério preestabelecido.

a) Tarefas Individuais Programadas

Inicialmente especifica-se o modelo de apresentação de uma TIP fa-

zendo-se os comentários necessários â compreensão de cada uma das partes 

que a compõem e relacionando, sempre que possível, com os princípios das 

TIP, tratados no Capítulo 1. Os segmentos de uma TIP permitem ao aluno 

ser informado sobre porque, ^ara que e como desenvolverão os materiais 

instrucionais, bem como a forma de avaliação do seu desempenho e esses 

segmentos são descritos a seguir:

Título - indica o assunto que será tratado na TIP.

Caracterização - explica sinteticamente o assunto da TIP, possibi-

litando ao aluno a percepção da seqüência e inter-relação entre os assun-

tos.

Objetivos - explicitam os comportamentos esperados como resultado do 

desenvolvimento das atividades de aprendizagem. 0 empo m o tiva d o  noí do 

aluno é afetado quando ele tem conhecimento do "para que" irá realizar uma 

série de atividades e pode se auto-avaliar em termos do alcance dos re-

sultados esperados.

Atividades de Aprendizagem - esse segmento explica e orienta o con-

junto de atividades seqüenciadas que o aluno deverá realizar para atingir 

os objetivos. Abrange, material informativo e explicita exercícios e ta-

refas. 0 material informativo ê oferecido em documentos escritos, mini- 

cassetes e indicação de leituras em livros-texto. Exige do aluno uma par-

ticipação ativa e intensa, apresentando os exercícios em seqüência que 

lhe possibilitem perceber a ligação entre as atividades antecedentes e 

conseqüentes. Dá oportunidade ao aluno de emitir sua própria resposta e se 

auto-avaliar imediatamente, uma vez que o domínio de uma atividade (refor-

ço) facilita a realização da atividade seguinte. A comunicação gravada, 

com informações breves e sintéticas, motivam o aluno, despertando-lhe o in-

teresse pelo assunto. A disponibilidade dos materiais durante toda a ati-

vidade oferece a vantagem do retomo do aluno à informação sempre que ne-

cessitar. Cada aluno pode desenvolver as atividades no seu ritmo prõprio, 

desde que respeitado o limite máximo (pode empenhar-se mais naquelas ati-
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vidades onde sente mais necessidade em gastar o tempo disponível). Não há 

rigidez para a duração em períodos de tempo e as pequenas etapas permitem 

informação imediata sobre os efeitos das atividades.

Referências bibliográficas - esse segmento indica as fontes de onde 

foram retirados os materiais informativos e sugere leituras suplementares, 

visando o aprofundamento. São usadas a critério do aluno.

Caracterização e critérios da Tarefa de Avaliação - explicitam como 

deverá ser realizada a tarefa e os critérios que caracterizam os níveis de 

desempenho obtidos. Permitem auto-avaliação do aluno e "feedback" durante 

a realização de tarefa de avaliação, pela comparação que o aluno pode fa-

zer do seu produto com o critério.

Tarefas de Avaliação - são tarefas, geralmente, de aplicação dos co-

nhecimentos adquiridos nas atividades de aprendizagem, exigem quase sem-

pre criatividade e são gratificantes quando alcançados os critérios esta-

belecidos. Nesta parte da TIP o aluno tem oportunidade de realizar sua ex-

periência pessoal e checar os resultados da sua aprendizagem. Quando- . as 

atividades de aprendizagem são realizadas integral e cuidadosamente a ta-

refa de avaliação é facilitada, o que reforça a perseverança do aluno.

Quadro de registros - indica as anotações que o aluno deverá fazer 

durante o desenvolvimento da TIP, para seu próprio controle, quanto ao 

tempo dispendido em cada atividade de aprendizagem e na tarefa de avalia-

ção; o aluno utiliza também o quadro para observações que julgue necessá-

rias, quanto ãs dificuldades encontradas, deficiências do material instru- 

cional, modificações a sugerir. Essas observações são depois transpostas 

para a ficha de registros, já referida, e que é entregue ao professor.pa-

ra controle e reajustes dos materiais.

A estrutura das TIP demonstrada pelos segmentos que a compõem,quan-

do em desenvolvimento, estabelece a dinâmica de cada TIP. A figura 2.2 po-

de demonstrar a inter-relação entre as partes, inter-relação esta que deve 

garantir a coerência interna e oportunizar novas tentativas em direção ao 

alcance dos objetivos.

0 conjunto de TIP é precedido de um Guia de Instruções (ver anexo 

5), no qual o aluno recebe orientações sobre os procedimentos na utiliza-

ção das TIP e desenvolvimento dos materiais instrucionais.
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FIGURA 2.2 DINÂMICA DAS TIP

FONTE: elaborado a partir do fluxograma apresentado por SALDANHA, L.E. 
Tarefas Individuais Programadas. Porto Alegre, Globo, 1979. 
p.l2S
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Para a presente pesquisa foram selecionados os segmentos do conteú-

do que abrangem as cinco primeiras TIP. 0 critério de seleção foi o da 

estrutura logica do conteúdo (ver figura 2.1) e o tempo determinado para 

a aplicação do estudo (um bimestre). Os segmentos do conteúdo desenvolvi-

do pelas cinco TIP estão demonstrados no quadro 2.1.

0 curso foi desenvolvido conforme demonstra a figura 2.3, em que 

pode se perceber a dinâmica do conjunto das cinco TIP, que instrumentali-

zaram a aplicação e avaliação dos materiais instrucionais.

QUADRO 2.1 - SEGMENTOS DO CONTEÚDO DESENVOLVIDO NA DISCIPLINA CURRÍCULOS 

E PROGRAMAS ATRAVÉS DAS TIP, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

TIP UNIDADE TÕPICOS

1 1.0 significado de currículo 1.1 Estrutura conceituai básica

2 1.0 significado de currículo 1.2 Estrutura básica normativa.

3 2. Posicionamento do currículo 
na escola e suas implicações

2.1 Características de um bom cur-
rículo

2.2 Tendências atuais do currículo

2.3 Novas exigências do currículo

4 3. Análise do processo de pla-
nejamento do currículo es-
colar

3.1 Conceitos-chave e processos 
básicos

3.2 Modelos de planejamento cur-
ricular

5 4. Racionalização da tomada de 
desições no planejamento 
curricular

4.1 Elementos subsidiários de uma 
situação real

FONTE: elaborado a partir da f,arvore de sequencia" (ver figura 2.1)

0 desenvolvimento das TIP nesse trabalho, segundo os princípios jã 

enunciados anteriormente, teve as características apontadas a seguir:

. limite de tempo máximo fixado pelo professor, sendo facultado a 

cada aluno, dentro desse limite, determinar sua própria velocidade; (ver 

cronogramas-anexos 3 e 4, respectivamente,para os grupos Situação Tempo 

Aberto e Situação Tempo Fechado);

. participação ativa do aluno no desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem e tarefas de avaliação predeterminadas, inter-relacionadas e 

seqüenciadas;

. informação ao aluno sobre suas falhas e seus sucessos, permitin-
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FIGURA 2.3 DESENVOLVIMENTO GERAL DO CURSO 

( INÍCIO )

TIP 2

AA

TIP 3

( TERMINO^

LEGENDA

□

O

Início e Término do curso. 

Teste.

Questionamento: atingiu o pa-
drão mínimo de desempenho?

j Atividade de aprendizagem.

Tarefa de avaliação.

TIP - Orientação sobre o de-
senvolvimento: objeti-
vos, critérios de ava-
liação, registro de tan- 
po, consultas e difi- 

_______culdades.____________

TIP - Tarefa Individual 
Programada.

AA - Atividade de apren-
dizagem.

TA - Tarefa de avaliação.

N - Não.

S - Sim.

PTE - Pos-teste extensivo.

FONTE: elaborado pela autora desse trabalho.



do-lhe novas tentativas;

. oportunização ao aluno de verificar cada passo da aprendizagem pa-

ra prosseguir com mais segurança nas pequenas etapas propostas;

. exigência, na tarefa de avaliação, da aplicação dos conhecimentos 

adquiridos pela informação e pelas atividades de aprendizagem realizadas;

. "feedback" do professor a cada tarefa de avaliação por meio de 

apreciações individuais (escritas) e comentário em grupo sobre os traba-

lhos realizados. Esse é um momento intenso de interação, estímulo e rea- 

limentação (professor-aluno e aluno-aluno);

. informação ao aluno dos critérios de avaliação;

. oportunidade de refazer a TIP para atingir o critério, preestabe-

lecido para cada TIP;

. ordenação lógica e organização em níveis de complexidade crescen-

te com relação às atividades e às TIP.

0 modelo do processo instrucional desenvolvido pelas TIP é repre-

sentado, na figura 2.4. Neste modelo são identificadas duas fases abran-

gendo os processos: a) planejamento e organização; b) execução, controle 

e avaliação. Cada processo contêm seus respectivos eventos relativos a 

comportamentos do aluno ou do professor.

b) 0 pós-teste extensivo

Para efeitos desse estudo, o instrumento de medida utilizado foi um 

pÕA-teAte. z x t tm - iv o , aplicado ao final do desenvolvimento da série das 

cinco TIP, instrumento esse caracterizado por questões objetivas e medida 

por critério.

Por questões objetivas entendeu-se como LINDEMAN aquelas "construí-

das de modo que se possa completar os escores, observando uma unica pala-

vra ou frase ou notando qual das varias respostas possíveis foi escolhi-

Como"mecUdaA poA cáaX Í a í o " entendeu-se, segundo POPHAM, aquelas que 

"averiguam o 'ò ta tu á ' do indivíduo com respeito a algum critério ou de-

sempenho padrão"1 .̂

Não se tratou nesse caso de medir o desempenho de um indivíduo em 

relação ao outro, mas sim, de um indivíduo ou grupo de indivíduos em re-

lação a um critério preestabelecido.

A finalidade do uso do p Õ ò -ttA tt  e.x£zvu>A.vo foi medir o desempenho 

dos alunos em relação ao atingimento dos objetivos das TIP, por meio do 

desempenho dos alunos nos itens selecionados em relação ao critério pre-

estabelecido.
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FIGURA 2.4 - MGŒLO DO PROCESSO INSTR5ÜCIONAL DESENVOLVIDO PELAS TIP
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Considerou-se, segundo GRONLUND^, que os dados obtidos por meio dos 

resultados dos testes podem determinar adequação dos objetivos aos mate-

riais instrucionais empregados e informar quanto a adequabilidade da se-

leção e organização dos conteúdos e das atividades de aprendizagem.

Conforme GRONLUND "os resultados dos testes não sõ revelam as falhas

da aprendizagem dos estudantes, como também podem revelar a ineficiência da
- 17instrução, quando os resultados do grupo são globalmente considerados".

0 que se pretendeu, durante a pesquisa, foi verificar a efetividade 

dos materiais instrucionais por meio do desempenho dos dois grupos de alu-

nos, nas situações Tempo Aberto e Tempo Fechado*,em relação ao critério 

preestabelecido quanto ao alcance dos objetivos. Essa verificação foi rea-

lizada pela análise dos itens do põs-teste correspondentes a cada objeti-

vo.

Na verificação da efetividade dos materiais instrucionais foi con-

siderada também a efetividade dos itens do poò-tzAte. zxtenòi.vo, pela rea-
lização da análise do mesmo em termos de nível de dificuldade e poder dis-

criminativo dos seus itens, bem como pela verificação da confiabilidade 

do teste, em termos de consistência da medida. Sobre os três últimos as-

pectos citados quanto ao pÕ ò-tíò tí exte.n-6-cvo, em relação ao nível de di-

ficuldade, ao poder de discriminação e a confiabilidade se faz a seguir 

algumas considerações.
18  ̂ _

Segundo LINDEMAN o nível de dificuldade de uma questão oferece da-

dos sobre o desempenho da função do item, quanto ã sua capacidade de me-

dir diferentes níveis de dificuldade. Assim, os testes devem apresentar 

algumas poucas questões de pequena e grande dificuldade, (para encorajar 

ou desafiar alguns estudantes) e a maior concentração dos itens deve fi-

car na faixa de dificuldade mediana (resultados, com índices entre 40 e 60,

são os mais adequados).
19 - - -POPHAM , entretanto, comenta que o teste por critério e construído

para reduzir ao máximo a variabilidade dos resultados, esperando-se que 

todos os alunos alcancem o nível fixado pelo critério.

Com relação ao poder discriminatório do item, LINDEMAN diz que con-

*A observação dos resultados individualmente alcançados, ou seja com 
relação i aprendizagem individualizada', ocorreu durante o desenvolvimento 
das TIP, com o objetivo de proporcionar condiçoes, para que cada aluno 
atingisse um nível de desempenho compatível com os critérios estabeleci-
dos para a tarefa de avaliação de cada TIP. Fato esse jã tratado com mais 
detalhes no item "a" do presente topico.
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siste na "extensão com que ele distingue entre aqueles que se sairam bem
20 * no teste e os que se sairam menos bem" . Explica o referido autor que o

"poder discriminativo máximo vai baix-ando â medida que a dificuldade de
-  21 uma questão se afasta de 0,50”.

22 -
POPHAM , referindo-se ao poder discriminatório dos itens de um tes-

te, diz que esse poder é verificado pela analise das questões quanto à 

eficiência discriminativa. Para POPHAM essa eficiência discriminativa das 

questões refere-se a sua capacidade de "ser corretamente respondida, por 

aqueles que alcançaram escores mais elevados no teste como um todo (...)

incorretamente respondida por aqueles que obtiveram baixos escores no tes- 
23te como um todo"

24 -
Segundo POPHAM , quando trata-se de testes por critério, uma ques-

tão que não discrimina não precisa ser eliminada, desde que seja conside-

rada importante para a verificação do alcance do objetivo, podendo, no en-

tanto, ser analisada para verificar a falha que possa apresentar. Refe-

rindo-se ãs questões positivamente discriminativas, o citado autor, diz 

que quando se pretende avaliar os efeitos dos materiais instrucionais so-

bre os alunos, essas questões podem indicar pontos falhos com relação ao

atendimento ãs diferenças individuais.
- - 25

Com relaçao a confiabilidade do teste LINDEMAN a explica em ter-

mos de consistência do instrumento de mensuração.
2

Segundo SELLTIZ , a consistência do teste pode ser verificada pela 

avaliação da equivalência das metades para verificar se no instrumento 

aplicado, cada uma das metades equivalentes em que o teste* é dividido, re-

presenta o teste total. O referido autor considera ainda que a aplicação 

das duas metades (SpZÁt haZQ pode ser realizadja em tempos diferentes ou 

ao mesmo tempo.

Comenta, ainda, SELLTIZ que "qualquer que seja o processo para o cal-

culo das metades, esse método, como o de formas alternativas aplicadas ao

mesmo tempo, não considera as flutuações diárias na pessoa e nas condi -
- - 27
çoes de aplicaçao".

28Segundo POPHAM grande parte dos educadores considera que o coefi-

ciente de confiabilidade õtimo esta situado no valor que mais se aproxima 

do índice 1,00, mas que, no entanto, ã elevação desse coeficiente está na 

razão da redução de variabilidade dos escores.

Pelas considerações feitas sobre os métodos de análise do teste glo-

bal e de seus itens, em termos de índices de dificuldade e de discrimina-
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ção e de nível de confiabilidade pode-se entrever, que certos tratamentos 

dados ao instrumento de medida permitem que esse instrumento ofereça sub-

sídios â realimentação da aprendizagem e da instrução.

Por outro lado, observou-se ainda que o planejamento e a construção 

do teste exigem, também, cuidados com relação ao numero de itens e valida-

de do conteúdo.
29

Segundo VIANNA a validade do conteúdo de um teste é relacionada à 

representatividade deste conteúdo quanto ao universo de conhecimentos e 

comportamentos, que se deseja que o aluno alcance, apõs ser submetido à 

atividades de aprendizagem.

POPHAM ao estabelecer princípios dos testes de aproveitamento esco-

lar enuncia uma série deles, da qual destacam-se dois que se ajustam ao 

problema de representatividade do teste, referida anteriormente:

1. "04  te s te s  de apAovettamento escotaA deveAÍam mediA AesuZtados de 

apAendizagem ctaAamente de&Znidos que estivessem  em haAmonta com 04 ob-
je tivo s  instA ucioncU s"^.

2."04  te s te s  de apAovettamento escotaA deveAÍam medtA umaamostAa.ct.de-
-  -  -r ~  31quada de apAendizagem e o conteúdo da mate Aia tnciuZdo na ZnstAução"

Ao se construir o p õ s-teste  ex tenstvo, utilizado no presente estu-

da, procurou-se ter certos cuidados entre os quais destacam-se:

. correspondência entre itens ou grupo de itens e cada um dos ob-

jetivos das TIP relacionados aos conteúdos selecionados para o estudo.
- 32Conteúdos esses relacionados aos tipos de aprendizagem, segundo GAGNE ,

que se desejou desenvolver; (ver quadros 2.2 e 2.3)

. subdivisão do teste em duas partes equivalentes (itens pares e 

itens ímpares), tendo sido elaborado igual número de itens pares e itens 

ímpares, para cada objetivo*. (Visualizou-se aqui uma possível utilização 

futura de cada metade do teste em situações ou momentos diferentes)

Vale ao final, ainda esclarecer um ponto relativo ao tipo de domí-

nio de aprendizagem abrangido pelos objetivos e itens do pos-teste utili-

zado aqui. Esses ficaram restritos apenas ao domínio do conhecimento.

Conforme POPHAM^ os estudos sobre a mensuração dos objetivos do 

domínio afetivo são ainda incipientes. Embora considere o referido autor 

ser muito importante decisões sobre que objetivos afetivos se deseja atin-

gir, (em termos de como o aluno sente o processo de aprendizagem, ao qual é 

submetido), afirma esse autor não existir um componente cognitivo desvin-

culado de valores e interesses dos alunos.

*  0 pos-teste  extenSÁVO contém 35 questões principais abrangendo 84 
subitens.
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No presente trabalho mediu-se diretamente apenas objetivos relati-

vos a conhecimento, embora se reconheça, com POPHAM, que os objetivos afe-

tivos não tenham estado ausentes, apenas não foram explicitados, nem me-

didos nesse estudo.



QUADRO 2.2 - CARACTERIZAÇAO DOS OBJETIVOS, PARA CADA SEGMENTO DO CONTEÚDO, SEGUNDO O TIPO DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO OBJETIVO CARACTERIZAÇÃO QUANTO AO 
TIPO DE APRENDIZAGEM

0 significado de currículo: estrutura 
conceituai básica (TIP 1).

1. Elaborar um novo conceito de currículo, 
observando, no conceito elaborado, ele-
mentos contidos nas posições . teóricas 
estudadas.

Conceitos.

0 significado de currículo: estrutura 
conceituai básica (TIP 1).

2. Indicar diferenças entre planejamento 
curricular, plano curricular, plano de 
ensino e currículo.

Discriminações múltiplas.

0 significado de currículo: estrutura 
básica normativa (TIP 2).

3. Identificar os aspectos de currículo 
tratados na legislação específica.

Conceitos.

0 significado de currículo: estrutura 
básica normativa (TIP 2).

4. Relacionar os conceitos básicos sobre 
currículo com o contido na legislação de 
ensino vigente.

Princípios.

Posicionamento do currículo na escola 
e suas implicações: características de 
um bom currículo, tendências atuais do 
currículo e novas exigências do cur-
rículo (TIP 3). <

5. Interpretar organicidade.flexibilidade, 
dinamismo, exeqíiibilidade e continuida-
de como características que determinam 
um bom currículo, mencionando algumas 
delas implícitas num texto gerador.

Princípios.

Posicionamento do currículo na escola 
e suas implicações: características de 
um bom currículo, tendências atuais do 
currículo e novas exigências do cur-
rículo (TIP 3).

6. Analisar viabilidade da aplicação de al-
guns princípios fundamentais de currí-
culo nas escolas de l9 e 29 graus do 
Brasil.

Resolução de problemas.

to

i



QUADRO 2.2 - continuação

OONTEÜDO OBJETIVO CARACTERIZAÇÃO QUANTO AO 
TIPO DE APRENDIZAGEM

Posicionamento do currículo na escola 
e suas implicações: características de 
um bom currículo, tendências atuais do 
currículo e novas exigências do cur-
rículo (TIP 3).

7. Analisar alguns aspectos da realidade 
brasileira com base no texto "tendên-
cias atuais do currículo", estudado.

Resoluções de problemas.

Racionalização na tomada de decisões 
no planejamento curricular (TIP 4).

8. Identificar relações entre ostrêscon- 
ceitos-chave do planejamento curricu-
lar: objetivo, atividade e experiência.

Princípios.

Racionalização na tomada de decisões 
no planejamento curricular (TIP 4).

9. Identificar relações dos três concei- 
tos-chave com os processos:de seleção, 
organização e avaliação.

Princípios.

Racionalização na tomada de decisões 
no planejamento curricular (TIP 4).

10. Comparar os modelos de planejamento 
curricular de TYLER, TABA e LEYTON* 
considerando conceitos, processos e 
elementos.

Discriminações múltiplas.

Racionalização na tomada de decisões 
no planejamento curricular (TIP 4).

11. Analisar os elementos aluno, socieda-
de, escola, como fonte de informação 
para o planejamento curricular, obser-
vando relação de causa e efeito.

Resoluções de problemas.

* LEYTON nesse estudo refere-se a SOTO, Mario Leyton. (Ver nota de referência n9 6)

cr\



QUADRO 2.3 - TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DO PÖS-TESTE EXTENSIVO

' ~~~ -^__TIPOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO ' ---

DISCRIMINAÇÕES
MÚLTIPLAS CONCEITOS PRINCÍPIOS

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS TOTAL

0 significado do currículo: estrutura 
conceituai básica. 8 4 12

0 significado do currículo: estrutura 
básica normativa. 10 4 14

Posicionamento do currículo na escola 
e suas implicações: características de 
um bom currículo, tendências atuais do 
currículo e novas exigências do cur-
rículo . 6 4 10

Análise do processo de planej amento do 
currículo escolar: conceitos-chave e 
processos básicos; modelos de planeja-
mento curricular. 8 20 28

Racionalização da tomada de decisões 
no planejamento curricular. 20 20

NÚMERO TOTAL DE ITENS 16 14 30 24 84

FONTE: Tabela de especificações gerada a partir de GRONLUND. Elaboração de testes de aproveitamento es-
colar. São Paulo, Editora Pedagógicae Universitária, 1974. p.8, 26,27.

Tipos de aprendizagem selecionados a partir de GAGNÉ, Robert M. Como se realiza a aprendizagem. 
Rio de Janeiro, Ao Livro Têcnico, 1971. p. 28-49; 54-154.
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CAPÍTULO 3

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: RESULTADOS

Nesta parte do trabalho são desenvolvidos dois setores:

1. Descrição dos dados.

2. Discussão dos dados.

3.1 DESCRIÇÃO DOS DADOS

Este setor limita-se a descrever os dados que foram obtidos no es-

tudo em busca da verificação das hipóteses propostas; os dados aqui apre-

sentados, portanto, estão restritos ãs variãveis contidas nas hipóteses 

que traduzem os objetivos propostos.

As tabelas apresentam resultados referentes sempre aos dois grupos, 

nos quais foi desenvolvido o estudo, ou seja, Grupo Situação Tempo Aber-

to (GSTA) e Grupo Situação Tempo Fechado (GSTF).

Os procedimentos de testagem foram os utilizados comumente para tes- 

tagem por critério:
 ̂ o

. Cálculos estatísticos: teste "t" de Student e (X. ) (especí-

ficos para pequenas amostras) para verificar níveis de significân- 

cia das diferenças entre as variãveis e, coeficiente de correla-

ção linear de Pearson para cálculo da confiabilidade do teste.

. Cálculos matemáticos: porcentagens, índices de discriminação e de 

dificuldade dos itens do pos-teste extensivo.

As notas explicativas, para efeito de simplificação no formato de 

apresentação, aparecem no rodapé de cada tabela ou antes de um conjunto de 

tabelas afins, conforme sejam notas específicas ou comuns.

Para melhor estruturação do trabalho, as tabelas descritivas apre- 

sentam-se sob três subtítulos:

1. desempenho dos alunos e efetividade dos objetivos das TIP;

2. consistência intema do instrumento de avaliação;

3. comportamento dos grupos quanto ã dependência em relação ao pro-

fessor, e ao tempo gasto durante o desenvolvimento das TIP,
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Neste subtítulo as doze (12) primeiras tabelas foram organizadas pa-

ra:

A) resultados em termos de escores obtidos;

B) resultados em termos de alcance do critério preestabelecido.

Para leitura dessas tabelas ê necessário conhecer, de início, que:

. a porcentagem de escores globais obtidos por item do põs-testenão 

coincide com a porcentagem de alunos que atingiram o critério, vez 

que, o atingimento do critério foi calculado aluno por aluno em 

cada objetivo; para obter-se o global do grupo, este fato ocasio-

na compensação dos resultados por entre os itens de cada objetivo,

. na décima terceira (13a) tabela os dados foram obtidos observando 

cada caso da amostra, sendo calculado oX para cada um dos onze

(11) objetivos das cinco (5) TIP.

. para as treze (13) tabelas que compõem este primeiro conjunto, ex-

plicita-se o critério preestabelecido: "80$ dos alunos atingem, 

pelo menos, 50$ de escores para cada objetivo".

A seguir apresentamos os dados relativos a este primeiro subtítulo:

3.1.1 DESEMPENHO DOS ALUNOS E EFETIVIDADE DOS OBJETIVOS DAS TIP

TABELA 3.1.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 1 MEDIDO ATRAVÉS DE QUATRO (4) ITENS DO PÕS-TESTE 

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA 

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO 
OBJETIVO 1

N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
GSTA GSTF GSTA GSTF

N9 % N* $

LA 14 14 14 100,00 13 92,85

2A 14 14 12 85,71 13 92,85

3A 14 14 12 85,71 13 92,85

4A 14 14 12 85,71 12 85,71
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RESULTADOS DO OBJETIVO 1 EM RELAÇAO AO CRITÉRIO DE QUE 80% DOS ALUNOS 

ATINGEM 50% OU MAIS DOS 4 ITENS DO PÕS-TESIE APLICADO NO CURSO DE PEDAGO-

GIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PRO-

GRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

TABELA 3.1.B

OBJETIVO

N9 TOTAL DE 
ALUNOS

ALUNOS QUE ATINGIRAM 50% OU 
MAIS DOS ITENS

USTF GSTA 
N9 %

GSTF
N* %

1 14 14 13 92,85 14 100,00

OBJETIVO 1:

Elaborar um novo conceito de currículo, observando, no conceito ela-

borado, elementos contidos nas posições dos teõricos estudados.

' ITENS DO PÕS-TESIE EXTENSIVO:

ITEM la

Escreva com suas próprias palavras, um conceito de currículo, de-

corrente de conceitos analisados de BLOOM ou RAGAN.

ITEM 2a

Escreva com suas próprias palavras,um conceito de currículo, decor-

rente dos conceitos de SAYLOR ou SALCMONE.

ITEM 3a

Escreva com suas próprias palavras um conceito de currículo que evi-

dencie o ponto de vista discente de conformidade com o exposto na 

gravação da TIP 1.

ITEM 4a

Escreva com suas próprias palavras um conceito de currículo que evi-

dencie o ponto de vista docente de conformidade com o exposto na 

gravação da TIP 1.
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TABELA 3.2.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 2 MEDIDO ATRAVÉS DE OITO (8) ITENS DO PÕS-TESTE,

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÃ, NA

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO 
OBJETIVO 

2

N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
GSTA GSTF

N9
GSTA

“ T N9
GSTF ---------

0

31a 14 14 7 50,00 12 85,71

31b 14 14 8 57,14 8 57,14

31c 14 14 9 64,28 12 85,71

3ld 14 14 8 57,14 10 71,42

26a 14 14 12 85,71 11 78,57

26b 14 14 13 92,85 13 92,85

26c 14 14 11 78,57 10 71,42

26d 14 14 10 71,42 11 78,57

TABELA 3.2.B

RESULTADOS DO OBJETIVO 2, EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE QUE 80$ DOS ALUNOS 

ATINGEM 50$ OU MAIS DOS OITO (8) ITENS DO PÕS-TESTE APLICADO NO CURSO DE 

PEDAGOGIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÃ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS .E 

PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

OBJETIVO
N9 TOTAL DE ALUNOS

ALUNOS QUE ATINGIRAM 50$ OU 
MAIS DOS ITENS

GSTA GSTF GSTA GSTF
N9 $ N9 1

2 14 14 13 92,85 12 85,71



Indicar diferenças entre planejamento curricular, plano curricular, 

plano de ensino e currículo.

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO:

ITENS 31a, 31b, 31c e 3ld

Na grade abaixo, assinale com um X na quadrícula de intersecção on-

de houver correspondência:
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OBJETIVO 2:

\  OPERAÇÕES 

CONCEITOS

Operacionalização 
das decisões toma-
das em relação as 
ofertas de oportu-
nidades ao aluno.

Unidade Esco-
lar formaliza 
tomada de de-
cisões

Professores 
formalizam 
tomada de 
decisões 
quanto à re-
lação obje-
tivos e 
meios.

Tomada de 
decisão pa-
ra criar e 
ordenar 
oportunida-
des educati-
vas

Plano Curri-
cular

Plane j amento 
Curricular

Plano de 
Ensino

Currículo

ITENS 26a, 26b, 26c e 26d

Na grade abaixo, assinale com um X, a quadrícula de intersecção on-

de houver correspondência:
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RESULTADOS DO OBJETIVO 3 MEDIDO ATRAVÉS DE 10 (DEZ) ITENS DO POS-TESTE, 

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA 

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

TABELA 3.3.A

ITENS DO 
OBJETIVO 

3

N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
GSTA GSTF

N9
GSTA

OO N*
GsTF 
.....V

8a 14 14 10 71,42 11 78,57

8b 14 14 10 71,42 13 92,85

8c 14- 14 10 71,42 13 92,85

8d 14 14 10 71,42 13 92,85

10a 14 14 11 78,57 13 92,85

19a 14 14 12 85,71 5 35,71

25a 14 14 14 100,00 14 100,00

25b 14 14 6 42,85 4 28,57

25c 14 14 9 64,28 8 57,14

25d 14 14 12 85,71 10 71,42

TABELA 3.3.B

RESULTADOS DO OBJETIVO 3 EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE QUE, 80$ DOS ALUNOS 

ATINGEM PELO MENOS 50$ DOS DEZ (10) ITENS DO PÕS-TESTE, APLICADO NO CURSO 

DE PEDAGOGIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS 

E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

OBJETIVO N9 TOTAL DE ALUNOS
ALUNOS QUE ATINGIRAM 50$ OU 

MAIS DOS ITENS
GSTA GSTF GSTA GSTÉ 

N9 $ N9 $

3 14 14 ' 13 92,85 13 92,85



Identificar os aspectos de currículos tratados na legislação espe-

cífica.

ITENS DO POS-TESTE EXTENSIVO:

ITENS 8a, 8b, 8c e 8d

Confonne o "Tratamento metodológico" que recebem as matérias afixa-

das pelo CFE constituem as ......................... curriculares

que são três: .................... ...........................

e ................................... partindo do mais amplo e

para o mais específico e sistematizado.

ITEM 10a

Cite uma das formas de ordenação dos conteúdos curriculares:
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OBJETIVO 3:

ITEM 19a

Escolha a alternativa correta e marque com um X (só existe uma res-

posta)

A Formação Especial e:

( ) predominante no 1? grau.

( ) dominante da la. a 4a. serie do grau.

( ) predominante no 29 grau.

( ) dominante no 29grau.

( ) dominante nas ultimas series do l9 grau.

( ) nenhuma dessas.

ITENS 25a, 25b, 25c, 25d

Numere os itens da esquerda de acordo com a coluna da direita:

( ) Nucleo Comum. 1. CFE.

( ) Currículo Pleno. 2. CEE.

( ) Parte diversificada, (relaçãò de 3. Estabelecimentos de
ofertas) Ensino.

( ) Parte diversificada, (escolha a 
partir da oferta relacionada)



74

TABELA 3.4.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 4, MEDIDO ATRAVÉS DE QUATRO (4) ITENS DO PÕS-TESTE

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
OBJETIVO GSTA GSTF GSTA GSTf

4 N* V V

15a 14 14 10 71,42 14 100,00

15b 14 14 13 92,85 13 92,85

32a 14 14 7 50,00 10 71,42

32b 14 14 12 85,71 7 50,00

TABELA 3.4.B

RESULTADOS DO OBJETIVO 4 EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE QUE 801 DOS ALUNOS 

ATINGEM PELO MENOS 501 DOS QUATRO (4) ITENS DO PÕS-TESTE, APLICADO NO CUR-

SO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍ-

CULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

OBJETIVO N9 TOTAL DE ALUNOS
ALUNOS QUE ATINGIRAM 501 OU 

MAIS DOS ITENS
GSTA GSTF GSTA ■ GSTF

N9 ftQ N9 ftQ

4 14 14 14 100,00 13 92,85

OBJETIVO 4:

Relacionar os conceitos básicos sobre currículo com o contido na le-

gislação de ensino vigente.
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ITENS 15a e 15b

Você consegue relacionar melhor o texto que segue, com que artigos 

da Lei n9 5692/71, dos citados abaixo: (pode marcar mais de um)

"Quando os Planos e Programas são mais ricos em previsões, em orien-

tações para o professor, quando são revistos contínua e sistemati-

camente, o produto escolar estará prõximo das aspirações e^esperan- 

ças do indivíduo e da sociedade". (SALOMONE, Mirtha Balaztena e SA- 

IXMDNE, Oscar. Hacia un mejoramiento dei curriculum). mimeo.

Marque com um X a(s) resposta(s) correta(s):

( ) Art. 49 - "Os currículos do ensino de l9 e 29 Graus terão um Nú-

cleo Comum, obrigatório em âmbito nacional e uma parte diversi-

ficada para atender, conforme as necessidades e possibilidades 

concretas, as peculiaridades locais, aos planos dos estabeleci-
mentos e ãs diferenças individuais dos alunos".

( ) Art. 59 - "As disciplinas, áreas de estudo e atividades que re-

sultem das matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as 

disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e se-

qüência, constituirão para cada grupo, currículo pleno do esta-

belecimento".

( ) Art. 69 - "As habilitações profissionais podem ser realizadas 

em regime de cooperação com as empresas".

( ) Art. 89 - "A ordenação do currículo será feita por series anuais 

de disciplinas ou áreas de estudo organizadas de forma a permi-

tir, conforme o plano e as possibilidades do estabelecimento, a 

inclusão de opções que atendam as diferenças individuais dos 

alunos".

( ) Nenhuma dessas.

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO:

ITENS 32a e 32b

Faça correspondência da 2a. coluna com a la. marcando nos parênte-

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO.



ses às artigos citados na coluna da direita, podendo colocar um, 

dois ou mais artigos:

( ) "0 currículo escolar e um am- a)

biente especializado de apren- b)

dizagem deliberadamente orga- c)

nizado". (Ragan) d)

e)

TABELA 3.5.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 5 'MEDIDO ATRAVÉS DE SEIS (6) ITENS DO PÕS-TESTE PARA 

ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DIS-

CIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.
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ITENS DO 
OBJETIVO 

5

N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
GS1A GSTF

N'v
GSTA 
' ” "" T NV

GSTF ... T

24a 14 14 12 85,71 10 71,42

24b 14 14 7 50,00 7 50,00

24c 14 14 11 78,57 6 42,85

17a 14 14 9 64,28 9 64,28

5a 14 14 12 85,71 6 42,85

11a 14 14 8 57,14 2 14,28

TABELA 3.5.B

RESULTADOS DO OBJETIVO 5, EM RELAÇAO AO CRITÉRIO DE QUE 80$ DOS ALUNOS 

ATINGEM 50$ OU MAIS DOS SEIS (6) ITENS DO PÕS-TESTE, APLICADO NO CURSO DE 

PEDAGOGIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E 

PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

OBJETIVO N9 TOTAL DE ALUNOS
ALUNOS QUE ATINGIRAM 50$ OU 

MAIS DOS ITENS
GSTA GSTF * GsTa GSTf

N9 $ N9 $

5 14 14 12 85,71 9 64,28

Art. 5 9 da Lei 5692/71

Art. 4*? da Lei 5692/71

Art. 8? da Lei 5692/71

Art. I9 da Lei 5692/71

nenhum desses.
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Interpretar organicidade, flexibilidade, dinamismo, exeqüibilidade 

e continuidade como características que determinam um bom currículo, 

mencionando algumas delas implícitas no texto gerador.

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO:

ITENS 24a, 24b e 24c

Escolha entre as características alternativas arroladas abaixo, fa-

zendo correspondência, as partes da fábula abaixo que estão assina-

ladas com um,dois ou três grifos. Use o quadro de respostas. Pode 

indicar mais de uma característica em cada caseia.

"Currículo dos Tigres de Dentes de Sabre" (Sociologia e Currículo- 

fãbula contada por Sir Eriç Ashay da Universidade de Londres).

Uma tribo paleolítica reconhecendo que a sua sobrevivência depende-

ria da capacidade de impedir o ataque dos tigres de dentes de sabre, e da 

pesca manual nas lagoas límpidas, inventou a educação. Ãs crianças da tri-

bo, em lugar de passar o tempo em folguedos, era ensinada a arte de afu-

gentar os tigres com tochas de fogo acesas e como agarrar peixes com as 

mãos, nos lagos. A invenção teve um enorme êxito. As crianças adoravam a 

atividade e a tribo florescia. Então o clima mudou. Uma grande geleira des-

ceu sobre o vale onde a tribo vivia. Os tigres de dentes de sabre desapa-

receram. Vieram os ursos que não temiam o fogo, que não podiam ser afu-

gentados deste modo. E as lagoas se tomaram lodosas que os peixes não po-

diam mais ser vistos e apanhados com as mãos.

Não demorou muito para que os membros da tribo de mais iniciativa e 

mais recursos se adaptassem a essa nova circunstância. Descobriram que po-

diam caçar os ursos, cavando fossas nas trilhas da floresta e que tambem 

podiam pescar peixes nas ãguas barrentas,usando redes. Uma vez mais, eram 

senhores do seu ambiente contemporâneo.

Mas a escola ainda continuava a ensinar a arte de afugentar tigres 

e apanhar peixes com as mãos. 0 chefe da educação conseguiu capturar um 

velho tigre mais além, e mantê-lo numa jaula para que as crianças pudes-

sem ter material para praticar a velha, arte. Então, um radical qualquer 

sugeriu que estas habilidades fossem retiradas do currículo e que em seu 

lugar as escolas ensinassem a arte de fazer redes de pesca e a cavar fos-

sos para caçar ursos. A sugestão foi recebida com horror pelas autorida-

des. Ensinar a tecer redes e a cavar fossos, isto não era educação; serã,

OBJETIVO 5:
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quando muito, aprendizagem vocacional.

"Será um dia negro para as nossas escolas", diziam eles, "quando 

abandonarmos as matérias fundamentais de nossa cultura, tais como, afu-

gentar tigres e apanhar peixes com as mãos. Naturalmente, ninguém sonhará 

em apanhar peixes com as mãos na vida real, nesta época e não há mais ti-

gres para serem afugentados. Mas estas matérias são ricas em tradições da 

nossa tribo. Elas ensinam os princípios de coragem e gosto, o currículo

já está sobrecarregado e nos não podemos introduzir matérias como tecela-

gem de redes e caçada de ursos, que não possuem valor cultural algum.

(Fonte: GARCIA, Edília Coelho. Educação Moral e Cívica. São Paulo, ed. 

Irradiante, 1971. p.11-13).

QUADRO DE RESPOSTAS:

Parte da Fábula N9 da(s) característica(s) 
escolhida(s)

Características
alternativas

1 grifo 1. dinamismo

2. continuidade de 
experiências

3. exequibilidade

4. organicidade

5. flexibilidade

2 grifos

3 grifos

ITENS DO PÕS TESTE-EXTENSIVO

ITEM 17a

Qual das afirmativas abaixo está mais de acordo com o texto que se-

gue: (sõ existe uma resposta)

"A medida que ficamos mais conscientes do que é possível â educação 

fazer, somos postos diante das considerações valorativas de maior impor-

tância sobre o que a educação deveria fazer. Nessa área, talvez, é que os 

educadores precisam chegar a um acordo consigo mesmos e com as rápidas mu-

danças verificadas com os alunos na sociedade e nas matérias do currícu-

lo". (BLOOM, Benjamin. Inocência em educação). mimeo.

( ) 0 currículo deve ter organicidade.

( ) 0 currículo em si mesmo deve ser dinâmico.

( ) 0 currículo deve encorajar a continuidade da experiência.



( ) 0 exeqüibilidade no desenvolvimento das oportunidades educati-

vas é fundamental.

( ) Nenhuma dessas.

ITEM 5a

Cite a primeira característica de bom currículo que lhe ocorre,exa-

minando o Art. 59 da Lei n9 5692/71, e escrevendo a resposta na li-

nha abaixo:

Lei n9 5692/71 - Art. 59 - "As disciplinas, áreas de estudo e ati-

vidades que resultem das matérias fixadas na forma do artigo anterior, com 

as disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e seqüência, 

constituirão para cada grau o currículo pleno do estabelecimento".

R:  ________________________________________________________

ITEM 11a

Cite uma segunda característica de bom currículo que lhe ocorre len-

do o art. 59 da Lei n9 5692/71, no item 5.

R:
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TABELA 3.6.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 6 MEDIDO ATRAVÉS DE DOIS (2) ITENS DO PÕS-TESTE PA-

RA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANá, NA 

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
OBJETIVO GSTA GSTF GsTA GSTF

6 N9 % N* %

21a 14 14 13 92,85 10 71,42

12a 14 14 4 28,57 5 35,71
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RESULTADOS DO OBJETIVO 6, RELATIVOS AO CRITÉRIO DE QUE 801 DOS ALUNOS 

ATINGEM 501 OU MAIS DOS ITENS DO PÕS-TESTE, APLICADO NO CURSO DE PEDAGO-

GIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA,NAS DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRA-

MAS, EM OUTUBRO DE 1978.

TABELA 3.6.B

OBJETIVO N9 TOTAL DE ALUNOS
ALUNOS QUE ATINGIRAM 50% OU 

MAIS DOS ITENS
GSTA GSTF GSTA GSTF

N? % N9 %

6 14 14 14 100,00 13 92,85

OBJETIVO 6:

Analisar viabilidade da aplicação de alguns princípios fundamentais 

de currículo nas escolas de l9 e 29 Graus do Brasil.

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO:

ITEM 21a

Qual o princípio das novas exigências do currículo que esta subja-

cente ao texto legal citado abaixo?(Escolha uma das alternativas su-

geridas)

No parágrafo l9 do Art. 149 da Lei 5692/71, diz: "Na avaliação do

aproveitamento, a ser expressa em notas ou menções,preponderarão os aspec-

tos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos durante o 

período letivo sobre os da prova final, caso esta seja exigida".

( ) Tendência a favorecer os sistemas de avaliação contínua.

( ) Maior uniformidade do ensino.

( ) Trabalho baseado em projetos de equipe.

( ) Comunicação como elemento comum em todos os aspectos do currí-

culo.

( ) Nenhuma dessas.



Qual o princípio das novas exigências do currículo subjacente no 

trecho citado no Parecer 76/75?

Escolha uma das alternativas arroladas abaixo: (so existe uma res-

posta)

Verificada a dificuldade de implantação de cursos de habilitação 

profissional face ao alto custo de equipamentos necessários, o Parecer 

76/75 preconiza:

"A habilitação profissional por ãrea de atividades, a ser completa-

da em estagio ou tão logo o aluno se encaminhe para o emprego ê modalida-
de que nos parece indicada aos alunos de 29 grau, como um todo,.

( ) Maior uniformidade no ensino.

( ) Educação popular mais adiante da idade mínima em que .hoje se
conclui a escolaridade.

( ) Maior diversidade na distribuição dos estudantes.

( ) Predominância da educação geral.

TABELA 3.7.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 7, MEDIDO ATRAVÉS DE DOIS (2) ITENS DO PÕS-TESTE

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÃ, NA

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.
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ITEM 12a

ITENS DO N? TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
OBJETIVO ~G5TR GSTF" 5STA GSTF

7 W  T  W

16a 14 14 7 50,00 5 35,71

23a 14 14 10 71,42 11 78,57
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RESULTADOS DO OBJETIVO 7, RELATIVOS AO CRITÉRIO DE QUE 80% DOS ALUNOS 

ATINGEM 50% OU MAIS DOS DOIS (2) ITENS DO PÓS-TESTE, APLICADO NO CURSO 

DE PEDAGOGIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS 

E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

TABELA 3.7.B

OBJETIVO N9 TOTAL DE ALUNOS
ALUNOS QUE ATINGEM 50% OU 

MAIS DOS ITENS
GSTA GSTF GSTA GSTF

N9 q
0 N* %

7 14 14 10 71,42 13 92,85

OBJETIVO 7:

Analisar alguns aspectos da realidade brasileira com base no texto 

"Tendências atuais do currículo", estudado.

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO:

ITEM 16a

Que tendência atual do currículo você pode relacionar com grande 

crescimento da população escolarizãvel?

Escolha a melhor alternativa das listas abaixo: (so existe uma res-

posta)

( ) Estrutura administrativa predominantemente centralizada.

( ) Acentuada influência cultural externa e tecnologia carregada de
valores não ajustados â nossa situação.

( ) Ênfase nas mudanças operadas nos conteúdos dos cursos.

( ) Alto percentual dos alunos que não terminam seus estudos em ca-
da nível da pirâmide educacional.

ITEM 23a

Qual das tendências esta explicita no texto abaixo?

Escolha uma entre as arroladas como alternativas.

Planejamento do currículo na escola moderna.

" - Isto ê nosso, não o arruine colocando-o no currículo".



Esta advertência foi feita por uma moça em uma escola pública. Ela 

e 4 estudantes de outros cursos regulares conversaram comigo, na biblio-

teca da escola.

Falavam calorosamente sobre Notas de Eltratumba (sic), Dostoyewski, 

as Viagens de Gulliver, de Swift, interpretação dos sonhos de Freud e o 

medo e a liberdade de Fromm.

Perguntei-lhes se estes livros eram trabalhados em um curso parti-

cular e me responderam todas em coro:

"Não! Isto seria arruinã-los. Não ê necessário que todos façam a 

mesma coisa!"

(FONTE: SAYLOR, Galen J. Planejamiento dei curriculum en la escue- 

la moderna. Buenos Aires, Troquei, 1970)

( ) Falta de correspondência entre a educação recebida e as neces-
sidades culturais.

( ) Falta de projeção sobre o potencial humano.

( ) Falta de provisão para implementar com sucesso os objetivos na-
cionais estabelecidos.

( ) Estrutura administrativa preponderantemente centralizada.

TABELA 3.8.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 8 MEDIDO ATRAVÉS DE OITO (8) ITENS DO PÕS-TESTE, 

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÃ, NA 

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.
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ITENS DO 
OBJETIVO 

8

N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
^5TS GSTF

N9
GSTA ---------

0 N9
GSTF

T

7a 14 14 9 64,28 7 50,00

7b 14 14 10 71,42 12 85,71

7c 14 14 9 64,28 8 57,14

9a 14 14 13 92,85 13 92,85

30a 14 14 13 92,85 13 92,85

30b 14 14 11 78,57 14 100,00

30c 14 14 7. 50,00 10 71,42

30d 14 14 13 92,85 12 85,71
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RESULTADOS DO OBJETIVO 8 RELATIVOS AO CRITÉRIO DE QUE 80$ DOS ALUNOS ATIN-

GEM 50$ OU MAIS DOS OITO (8) ITENS DO PÕS-TESTE APLICADO NO CURSO DE PE-

DAGOGIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PRO-

GRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

TABELA. 3.8.B

OBJETIVO N9 TOTAL DE ALUNOS
ALUNOS QUE ATINGIRAM 50$ OU 

MAIS DOS ITENS
GSTA USTP GSTA 

N9 $
GSTF 

W  • .... V

8 14 14 - 11 78,57 14 100,00

OBJETIVO 8:

Identificar relações entre os três conceitos-chave do planejamento 

curricular: objetivo, atividade e experiência.'

JTENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO:

ITENS 7a, 7b e 7c

Os objetivos referem-se a comportamento e situações, cujo tempo ê

.................................... e as experiências dizem

respeito a comportamentos e situações cujo tempo ê ..............

....................................  o u ....................

ITEM 9a .

As experiências são comparadas com os ......................  para

verificar se o resultado foi satisfatório ou não.

ITENS 30a, 30b, 30c e 30d

Numere a primeira coluna de acordo com a segunda:

( ) Conjunto de expériências em gestação. 1. Experiência

( ) Experiências hipotéticas. ' 2. Atividade

( ) Conduta específica que ocorre numa 3. Objetivo
situação determinada.

( ) Resultado do desenvolvimento de ati-
vidade.



85

TABELA 3.9.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 9 MEDIDO ATRAVÉS DE DOZE (12) ITENS DO PÕS-TESTE,

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÃ, NA

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
OBJETIVO

9
GSTA GSTF

N9
GSTA

N?
'GSTF

“T0

22a 14 14 13 92,85 14 100,00

22b 14 14 11 78,57 10 71,42

22c 14 14 12 85,71 13 92,85

22d 14 14 10 71,42 9 64,28

22e 14 14 13 92,85 14 100,00

22f 14 14 13 92,85 13 92,85

27a 14 14 14 100,00 14 100,00

27b 14 14 13 92,85 13 92,85

27c 14 14 14 100,00 14 100,00

27d 14 14 14 100,00 14 100,00

27e 14 14 13 92,85 12 85,71

33a 14 14 10 71,42 11 78,57

TABELA 3.9.B

RESULTADOS DO OBJETIVO 9 RELATIVOS AO CRITÉRIO DE QUE 80°é DOS ALUNOS

ATINGEM 50°é OU MAIS DOS DOZE (12) ITENS DO PÕS-TESTE APLICADO NO CURSO DE 
PEDAGOGIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E 
PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

OBJETIVO
N9 TOTAL DE ALUNOS

ALUNOS QUE ATINGIRAM 501 OU 
MAIS DOS ITENS

GSTA GSTF GSTA GSTF
Nt .."‘T  Kf* %

9 14 14 14 100,00 14 100,00
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Identificar relações dos três conceitos-chave com os processos de 

seleção, organização e avaliação.

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO:

ITENS 22a, 22b, 22c, 22d, 22e e 22f

Levando em consideração o texto da gravação sobre o assunto, colo-

que V ou F, conforme as seguintes afirmativas forem verdadeiras ou 

falsas:

( ) Atividades são selecionadas e organizadas.

( ) Objetivos são selecionadas e organizadas.

( ) Experiências são selecionadas e organizadas.

( ) Experiências são apenas avaliadas.

( ) Objetivos são selecionados e organizados.

( ) Atividades são apenas avaliadas.

ITENS 27a, 27b, 27c, 27d e 27e

No quadro da dupla entrada abaixo onde constam os processos básicos 

e os conceitos-chave do planejamento curricular, demonstre as rela-

ções entre eles, assinalando com um X na caseia onde esta relação 

existe segundo texto da gravação sobre o assunto.

OBJETIVO 9:

ITEM 33a

Complete a lacuna:

0 planejador de currículo quando decide sobre objetivos escolhe en-

tre as alternativas, isto e,seleciona e dispõe ordenadamente as al-

ternativas escolhidas, isto ê .................................
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TABELA 3.10.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 10 MEDIDO ATRAVÉS DE OITO (8) ITENS DO PCS-TESTE

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO 
OBJETIVO 

10

N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
GSTA GSTF

N9
Gstà

---Wò N9
GSTF

t

6a 14 14 10 71,42 12 85,71

6b 14 14 10 71,42 12 85,71

13a 14 14 9 64,28 6 42,85

14a 14 14 11 78,57 10 71,42

18a 14 14 7 50,00 9 64,28

29a 14 14 13 92,85 13 92,85

29b 14 14 11 78,57 12 85,71

29c 14 14 13 92,85 13 92,85

TABELA 3.10.B

RESULTADOS DO OBJETIVO 10 RELATIVOS AO CRITÉRIO DE QUE 80o* DOS ALUNOS 

ATINGEM 50% OU MAIS DOS OITO (8) ITENS DO PÕS-TESTE APLICADO NO CURSO DE 

PEDAGOGIA,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E 

PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

OBJETIVO N9 TOTAL DE ALUNOS
ALUNOS QUE ATINGIRAM 50% OU 

MAIS DOS ITENS
GSTA GSTF GSTA GSTF

N9 \  N9 %

10 14 14 14 100,00 14 100,00

OBJETIVO 10

Comparar os modelos de planejamento curricular de Tyler, Taba e 

Leyton considerando conceitos, processos e elementos.
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ITENS 6a e 6b 

Complete as lacunas:

A principal diferença entre os modelos de planej amento curricular de

Leyton e de Tyler, ê que o primeiro é .........................

e o segundo ó ...............................................

ITEM 13a

Qual é o modelo de planejamento curricular que se refere â Filoso-

fia e Psicologia como filtros para definição de objetivos? (só exis-

te uma resposta).

( ) Tyler.

( ) Taba.

( ) Saylor.

( ) Leyton.

( ) Berman.

ITEM 14a

Qual e o modelo de planejamento curricular que apresenta relação en-

tre métodos de aprendizagem e núcleos de organização do currículo? 

(só existe uma resposta).

( ) Tyler.

( ) Taba.

( ) Saylor.

( ) Leyton.

( ) Berman.

ITEM 18a

Qual ê o modelo de planejamento curricular que estabelece 

lação entre os determinantes? (só existe uma resposta).

( ) Modelo integrado de Leyton.

( ) Modelo linear de Tyler.

( ) Modelo de Hilda Taba.

( ) Modelo de Saylor.

( ) Modelo de Berman.

ITENS DO PCS-TESTE EXTENSIVO:



89

Numere a primeira coluna de acordo com os determinantes colocados na 

segunda.

ITENS 29a, 29b e 29c

( ) Taba.

( ) Tyler. 

( ) Leyton

1. Filosofia, Psicologia, Fontes de Informações (edu-
cação, vida contemporânea, acervo cultural).

2. Cultura, Estudantes, Processos e Princípios da 
Aprendizagem, Campo do Conhecimento Humano,Ideais 
Democráticos.

3. Especialistas, Sociedade, Aluno.

4. Aprendizagem, Aluno, Filosofia.

TABELA 3.11.A

RESULTADOS DO OBJETIVO 11, MEDIDO ATRAVíS DE VINTE (20) ITENS DO PÕS- 

TESTE APLICADO PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO 
OBJETIVO 

11

N9 TOTAL DE ALUNOS ESCORES OBTIDOS
GSTA GSTF GSTA 

N* 1
GSTF 

w  — ... V

28a 14 14 14 100,00 14 100,00

28b 14 14 14 100,00 14 100,00

28c 14 14 14 100,00 14 100,00

34a 14 14 7 50,00 8 57,14

34b 14 14 7 50,00 8 57,14

34c 14 14 8 57,14 9 64,28

35a 14 14 14 100,00 13 92,85

35b 14 14 12 85,71 13 92,85

35c 14 14 12 85,71 14 100,00

35d 14 14 14 100,00 13 92,85

35e 14 14 14 100,00 13 92,85

35f 14 14 2 14,28 5 35,71

35g 14 ' 14 14 100,00 14 100,00

20a 14 14 13 92,85 13 92,85

20b 14 14 14' 100,00 14 100,00

20c 14 14 13 92,85 13 92,85

20d 14 14 14 100,00 14 100,00

20e 14 14 14 100,00 11 78,57

20f 14 14 13 92,85 14 100,00

20g 14 14 11 78,57 10 71,42
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RESULTADOS DO OBJETIVO 11 RELATIVOS AO CRITÉRIO DE QUE 80°í DOS ALUNOS 

ATINGEM 50% OU MAIS DOS VINTE (20) ITENS DO P(5S-TESTE APLICADO PARA ALU-

NOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLI_ 

NA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978.

TABELA 3.11.B

OBJETIVO N9 TOTAL DE ALUNOS
ALUNOS QUE ATINGIRAM 501 OU 

MAIS DOS ITENS
GSTA GSTr GSTA GSTF

N? % N* \

11 14 14 14 100,00 14 100,00

OBJETIVO 11:

Analisar os elementos aluno, sociedade, escola como fonte de infor-

mações para o planejamento curricular, observando a relação de cau-

sa e efeito.

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO:

ITENS 28a, 28b e 28c

Relacione subsídios e fontes usando o quadro de dupla entrada que 

segue:

SUBSÍDIOS

FONTES

Características de 
necessidades e in-
teresses da clien-
tela escolar.

Condições físicas, 
materiais,humanas, 
e pedagógicas que 
determinam o alcan-
ce do currículo.

Estudos da 
vida contem-
porânea.

Escola

Aluno

Sociedade
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Faça correspondência da coluna da esquerda com a da direita: (pode

dar uma ou mais respostas)

( ) Categorização para seleção de 

estudos sobre necessidade e 

interesse dos alunos.

ITENS DO PÕS-TESTE EXTENSIVO

ITENS 34a, 34b e 34c

( ) Categorização para seleção de 

estudos da vida contemporânea.

I9- a) saúde;

b) família;

c) recreação;

d) vocação;

e) religião;

f) consuno;

g) civismo.

29- a) proteção e conservação 
de vidas;

b) recursos naturais;

c) produção de bens e ser-
viços ;

d) comunicação e transporte 
de bens e pessoas;

e) recreação;

f) expressão de impulsos 
estéticos;

g) expressão de impulsos 
religiosos;

h) educação;

i) extensão da liberdade;

j) integração do indivíduo;

1) exploração.

ITENS 35a, 35b, 35c, 35d. 35e. 35f e 35g

Coloque V na alternativa verdadeira e F na alternativa falsa:

( ) 0 estudo centrado em problemas atuais desenvolve no jovem con-
dições de enfrentar com êxito as situações de vida.

( ) Os estudos da vida contemporânea evitam que se ministrem aos 
alunos conhecimentos obsoletos.

( ) A concentração de esforços da escola em aspectos atuais da vida 
contemporânea evita que se preste atenção a certos aspectos im-
portantes da vida extra-escolar.

( ) 0 estudo das condições apenas físicas do aluno ê suficiente pa-
ra estabelecer alternativas de objetivos e atividades para se-
leção durante o planejamento curricular.
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( ) 0 estudo das condições físicas, sociais e intelectuais do aluno 
ajudam a estabelecer alternativas para seleção no planejamento 
curricular.

( ) Conhecer as características da clientela para a qual se vai ofe-
recer oportunidades de aprendizagem é o fator subsidiário mais 
importante no planejamento curricular.

( ) Todos os subsídios buscados nas fontes revestem-se de graus de 
importância: ê necessário saber escolher as categorias adequa-
das ao estudo.

ITENS 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f e 20g

Assinale as alternativas correspondentes ao aspecto pedagógico da 

escola com a letra "A", aos aspectos materiais da escola com a le-

tra "B" e aos aspectos legais da escola com a letra "C", ao aspecto 

pessoal da escola com a letra "D".

( ) Origem dos professores, características sócio-econômicas.

( ) vinculação da escola com órgão do sistema.

( ) Critérios utilizados para organização horizontal.

( ) Quantidade de carteiras e mesas.

( ) Condições de elaboração do plano de ensino.

C ) Tipo de bebedouros.

( ) Faixa etária potencial da população atendida.



RESULTADOS (X2) DAS RESPOSTAS RELACIONADOS AOS ONZE (11) OBJETIVOS TESTADOS PARA O GRUPO SITUAÇAO TEMPO ABERTO 

(GSTA) E GRUPO SITUAÇAO TEMPO FECHADO (GSTF), NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, EM OUTUBRO DE 1978. (com df = 13)

TABELA 3.12

TOTAL N9 DE ALUNOS ^  PARA CADA
OBJETIVO DE EXPEC- POR GRUPO GRUPO

10 ITENS TATIVA GSTÃ GSTF ÜSTÃ GSTF

RESULTADO PARA 
CADA GRUPO** 
GSTA GSTF

OBSERVAÇÕES

2 14 14 23,00 22,50 P > 0,05* P 7 0,05*

14 14 23,50 33,75 P > 0,05* P 7 0,05*

10 5 14 14 28,00 26,40 P > 0,5* P ? 0,05v

2 14 14 10,00 14,50 P 7 0,70 P>0,50

3 14 14 19,98 7,30 P 7 0,10 P 7 0,90

1 14 14 3,00 3,00

1 14 14 11,00 4,00 P 7  0,70

4 14 14 32,25 25,25 P >  0,05* P 7 0,05*

Diferença estatisticamente significa-
tiva. Nos dois casos (GSTA e GSTF) os 
resultados ultrapassaram a expectativa.

Diferença estatisticamente significa-
tiva. Nos dois casos (GSTA e GSTF) os 
resultados ultrapassaram a expectativa.

Diferença estatisticamente significa-
tiva. Nos dois casos (GSTA e GSTF) os 
resultados ultrapassaram a expectativa.

Não existe diferença estatisticamente 
significativa. Os dois casos (GSTA e 
GSTF) ficaram dentro da expectativa.

Não existe diferença estatisticamente 
significativa. Os dois casos (GSTA e 
GSTF) ficaram dentro da expectativa.

Não existe diferença estatisticamente 
significativa. Os dois casos (GSTA e 
GSTF) ficaram dentro da expectativa.

Não existe diferença estatisticamente 
significativa. Os dois casos (GSTA e 
GSTF) ficaram dentro da expectativa.

Diferença estatisticamente significa-
tiva. Nos dois casos (GSTA e GSTF) os 
resultados ultrapassaram a expectativa.

04



TABELA 3.12 - continuação

OBJETIVO
TOTAL
DE EXPEC-

N9 DE ALUNOS 
POR GRUPO

X 2PARA CADA 
GRUPO

RESULTADO PARA 
CADA GRUPO** observações

10 ITENS TATIVA GSTA GSTF GSTA GSTF GSTA GSTF

9 12 6 14 14 61,40 57,30 P > 0,05* P S  0,05* Diferença estatisticamente significa-
tiva. Nos dois casos (GSTA e GSTF) os 
resultados ultrapassaram a expectativa.

10 8 4 14 14 21,00 25,75 P >  0,10 P S  0,05* Não existe diferença estatisticamente 
significativa, em relação aos resulta 
dos, no CSTA, que ficaram dentro da ex-
pectativa. Com relação ao GSTF existe 
diferença significativa, tendo os re-
sultados ultrapassado a expectativa.

11 20 10 14 14 70,60 76,50 P >  0,05* P >  0,05* Diferença estatisticamente significa-
tiva. Nos dois casos (GSTA e GSTF) os 
resultados ultrapassaram a expectativa.

*

**
Diferença estatisticamente significativa. 

Nível de significância estatística - P >  0,05

X2 «o - y 2n

onde:
X2 . valor de qui quadrado

f = frequência observada em cada célula 

f = freqüência esperada em cada célula



No segundo subtítulo são apresentadas as tabelas com dados para aná-

lise do põs-teste extensivo.

Para o cálculo dos índices de dificuldade* e de discriminação**, 

quanto ao resultado de escores obtidos, foram tomados por base, os dois 

subgrupos extremos, com cinco elementos cada um,e analisados item por item 

correspondente a cada objetivo, organizando uma tabela para cada TIP, o 

que facilita a discussão dos resultados.

Para leitura dessas cinco tabelas explica-se que na coluna de obser-

vações procurou-se classificar os índices obtidos, dentro dos seguintes 

critérios, válidos para o presente estudo:

F = item fácil - 61 a 100 

M = item de dificuldade mediana - 40 a 60 

D = item difícil - menos de 40 

A = discriminação alta - 0,80 ou mais 

M = discriminação mediana - 0,40 a 0,79 

B = discriminação baixa - 0,20 a 0,39 

N = nenhuma discriminação abaixo de 0,20

95

3.1.2 CONSISTÊNCIA INTERNA DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

São os seguintes os dados obtidos, conforme tabelas que seguem.



RESULTADO QUANTO AO ÍNDICE DE DIFICULDADE E ÍNDICE DE DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DO PÕS-TESIE, 

RELATIVOS AOS OBJETIVOS 1 E 2 DA TIP 1, DESENVOLVIDOS COM ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 

1978.

TABELA 3.13.A

TIP OBJE-
TIVO

ITEM DO 
PÕS- 
TESTE

DIFICULDADE(%) DISCRIMINAÇÃO
**OBSERVAÇOES 

DIFICULDADE DISCRIMINAÇÃO
GSTA GSTF GSTA GSTF GSTA GSTF GSTA GSTF

1 1 la 100 90 0,00 0,20 F F N B

2a 80 90 0,40 0,20 F F M B

3a 80 90 0,40 0,20 F F M B

4a 90 90 0,20 0,20 F F B B

2 31a *50 *80 *-0,20 *0,40 M F N M

31b *60 *60 *-0,40 *0,80 M M N A

31c *60 *80 *-0,40 *0,40 M F N M

31d *60 *80 *-0,40 *0,40 M F N M

26a 90 70 0,40 0,60 F F M M

26b 100 90 0,00 0,20 F F N B

26c 80 60 0,40 0,80 F M M A

26d 80 70 0,40 0,60 F F M M

* Os itens assinalados foram objeto de comentários na discussão dos dados.

COON



RESULTADOS QUANTO AO ÍNDICE DE DIFICULDADE E ÍNDICE DE DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DO PÕS-TESTE EX-

TENSIVO RELATIVOS AOS OBJETIVOS 3 E 4 DA TIP 2,DESENVOLVIDOS COM ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 1978.

TABELA 3.13.B

ITEM DO OBSERVAÇÕES
TIP OBJE- PÕS- DIFICULDADE (%) DISCRIMINAÇÃO DiTICULMDE DI5CR'ÍMiNAÇA0

TIVO TESTE ÕSTA GsTF TSÍA GSTF ÜSTA ÜSTF GSTA GSTF

2 3 8a 60 80 0,80 0,00 M F A N

8b 60 90 0,80 0,20 M F A B

8c 70 90 0,60 0,20 F F M B

8d 70 90 0,60 0,20 F F M B

10a 80 90 0,40 0,20 F F M B

19a 90 *40 0,20 0,00 F M B N

25a 100 100 0,00 0,00 F F N ff
2S\> *50 30 0,20 0,20 M D B B

25c 70 60 0,20 0,40 F M B M

25d 80 70 0,40 0,20 F F M B

4 15a *60 100 *0,00 0,00 M F N N

15b 100 90 0,00 0,20 F F N B

32a 60 70 0,40 0,60 M F M M

32b 90 50 -0,20 0,60 F M N M

* Os itens assinalados foram objeto de comentários na discussão dos dados. KO



RESULTADO QUANTO AO ÍNDICE DE DIFICULDADE E ÍNDICE DE DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DO PÕS-TESTE EX-

TENSIVO RELATIVOS AOS OBJETIVOS 5, 6 e 7 DA TIP 3,DESENVOLVIDOS CCM ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 1978.

TABELA 3.13.C

TIP OBJE-
TIVO

ITENS DO 
PÕS- 
TESTE

DIFICULDADE(%) DISCRIMINAÇÃO
OBSERVAÇÕES 

DIFICULDADÊ DISCRIMINAÇÃO
GSTA GSTF GSTA GSTF GSTA GSTF GSTA GSTF

3 5 24a 90 70 0,20 0,20 F F B B

24b *50 50 *0,20 0,60 M M B M

24c 90 *50 0,20 *0,00 F M B N

17a 60 60 0,40 0,80 M M M A

5a 80 *40 0,40 *-0,40 F M M N

11a 60 *10 0,40 -0,20 M D M N

6 21a 100 80 0,00 0,40 F F N M

*l2a *20 *30 *-0,40 -0,20 D D N N

7 *l6a *50 *50 *-0,60 0,20 M M N B

23a *70 80 *-0,60 0,40 F F N M

* Os itens assinalados foram objeto de comentários na discussão dos dados.

00



RESULTADO DO INDICE DE DIFICULDADE E ÍNDICE DE DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DO PÕS-EXTENSIVO RELATIVO 

AOS OBJETIVOS 8 , 9 E 10 DA TIP 4, DESENVOLVIDOS COM ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, NO MES DE OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO OBSERVAÇÕES
TIP OBJE- PÔS- DIFICULDADE (%) DISCRIMINAÇÃO DIFICULDADE DISCRIMINAÇÃO

TIVO TESTE TJ5TÃ GSTF OSTÃ GSTF 05TÃ GSTF GSTÃ' GSTF

TABELA 3.13.D

7a 60 60 0,80 0,40 M M A M

7b 60 100 0,80 0,00 M F A N

7c *50 *60 1,00 *-0,40 M M A N

9a 90 90 0,20 0,20 F F B B

30a 90 90 0,20 -0,20 F F B N

30b 70 100 0,60 0,00 F F M N

30c 40 80 0,80 0,40 M F A M

30d 90 80 0,20 -0,40 F F B N

22? 100 90 0,00 0,20 F F N B

22b 70 80 0,60 0,40 F F M M

22c 90 80 0,20 0,40 F F B M

22d 70 70 0,60 0,60 F F M M

22e 100 90 0,00 0,20 F F N B

22f 90 90 0,20 0,20 F F B B

27a 100 100 0,00 0,00 F F N N

27b 90 90 0,20 0,20 F F B B

27c 100 100 0,00 0,00 F F N N



TABELA 3.13.D - continuação

TIP OBJE-
TIVO

ITENS DO 
PÕS- 
TESTE

DIFICULDADE (%) DISCRIMINAÇÃO
OBSERVAÇÕES 

DIFICULDADE DISCRIMINAÇÃO
GSTA GSTF GSTA GSTF GSTA GSTF GSTA GSTF

27d 100 100 0,00 0,00 F F N N

27e 90 90 0,20 0,20 F F B B

33a 80 60 0,40 0,80 F M M A

10 6a 80 90 0,00 0,20 F F N B

6b 80 90 0,00 0,20 F F N B

13a 60 *50 0,40 *0,20 M M M B

14a 80 80 0,40 0,40 F F M M

18a 70 60 0,20 0,40 F M B M

29a 100 90 0,00 0,20 F F N B

29b 80 80 0,40 0,00 F F M N

29c ' 90 90 0,20 0,20 F F B B

* Os itens assinalados foram objeto de comentários na discussão dos dados.

OO



RESULTADOS DO ÍNDICE DE DIFICULDADE E DO ÍNDICE DE DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DO PÕS-TESTE RELATIVOS 

AO OBJETIVO 11 DA TIP 5, DESENVOLVIDOS COM OS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDE-

RAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 1978.

ITENS DO OBSERVAÇÕES
TIP OBJE- PÔS- DIFICULDADE(I) DISCRIMINAÇÃO DIFICULDADE DISCRIMINAÇÃO

TIVO TESTE GSTã: GSTF GSTÃ GSTF GSTÃ GSTF GSTÃ GSTF

TABELA 3.13.E

28a 100 100 0,00 0,00 F F N N

28b 100 100 0,00 0,00 F F N N

28c 100 100 0,00 0,00 F F N N

34a 70 80 0,60 0,40 F F M M

34b 70 70 0,20 0,20 F F B B

34c 70 70 0,60 0,60 F F M M

35a 100 100 0,00 0,00 F F N N

35b 100 100 0,00 0,00 F F N N

35c 100 100 0,00 0,00 F F N N

35d 90 90 0,20 0,20 F F B B

35 e ' 90 90 0,20 0,20 F F B B

35f 40 70 0,40 -0,20 M F M N

35g 100 100 0,00 0,00 F F N N

20a 100 100 0,00 0,00 F F N N

20b 100 100 0,00 0,00 F F N N

20c 90 90 -0,20 -0,20 F F N N

20d 100 100 0,00 0,00 F F N N

20e 80 80 -0,40 -0,40 F ' F N N

20f 100 100 0,00 0,00 F F N N

20g 70 70 -0,20 -0,20 F F N N
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Para verificar a confiabilidade do teste, foi calculada a correla-

ção entre as duas metades do teste, nos dois Grupos (GSTA e GSTF), e no 

total dos dois grupos, utilizando a formula do Coeficiente de Correlação 

Linear de Pearson* apresentada a seguir e valida para as Tabelas 3.14.A, 

3.14.B, 3.14.C.

TABELA 3.14.A

RESULTADO DO TESTE DE CONFIABILIDADE PARA 42 (QUARENTA E DOIS) ITENS PA-

RES E 42 (QUARENTA E DOIS) ITENS ÍMPARES DO PÕS-TESTE EXTENSIVO APLICADO 

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978, PARA O GSTA.

N X Y XY x2 Y2

1 33 40 1.320 1.089 1.600

2 34 29 986 1.156 841

3 28 33 957 784 1.089

4 30 28 812 900 784

5 33 40 1.320 1.089 1.600

6 32 38 1.216 1.024 1.444

7 39 35 1.365 1.521 1.225

8 24 32 768 576 1.024

9 28 24 644 784 576

10 32 36 1.184 1.024 1.296

11 31 32 992 961 1.024

12 36 31 1.116 1.296 961

13 41 40 1.640 1.681 1.600

14 34 31 1.054 1.156 961

n=l4 ^ :X=455 ^  Y=469 A XY==15.374 r X2=15.041 *  Y2=16.025

r XT = 0,47

* Ver nota de referência 1.
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RESULTADO DO TESTE DE CONFIABILIDADE PARA 42 (QUARENTA E DOIS) ITENS PA-

RES E 42 (QUARENTA E DOIS) ITENS IMPARES DO PÕS-TESTE EXTENSIVO APLICADO 

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA 

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS, EM OUTUBRO DE 1978, PARA GSTF.

TABELA 3.14.B

N X Y XY X2 Y2

1 34 41 1.394 1.156 1.681

2 ' 30 31 930 900 961

3 26 35 910 676 1.225

4 30 26 780 900 676

5 31 35 1.085 961 1.225

6 41 36 1.476 1.681 1.296

7 31 32 992 961 1.024

8 29 29 841 841 841

9 36 40 1.440 1.296 1.600

10 31 38 1.178 961 1.444

11 28 30 840 784 900

12 28 33 924 784 1.089

13 34 36 1.224 1.156 1.296

14 37 37 1.369 1.369 1.369

n=14 CX=446 ■£.Y=479 2  XY=15.383 SJÍ2=14.426 ^ Y 2=16.627

^XY = 0,54
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RESULTADO DO TESTE DE CONFIABILIDADE PARA 42 (QUARENTA E DOIS) ITENS PA-

RES E 42 (QUARENTA E DOIS) ITENS IMPARES DO PÕS-TESTE EXTENSIVO APLICADO 

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA 

DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS,EM OUTUBRO DE 1978, PARA OS DOIS GRU-

POS: GSTA E GSTF

TABELA 3.14.C

N X Y XY x2 Y2

1 34 41 1.394 1.156 1.681

2 30 31 930 900 961

3 26 35 910 676 1.225

4 30 26 780 900 676

5 31 35 1.085 961 1.225

6 41 36 1.476 1.681 1.296

7 31 32 992 961 1.024

8 29 29 841 841 841

9 36 40 1.440 1.296 1.600

10 31 38 1.178 961 1.444

11 28 30 840 784 900

12 28 33 924 784 1.089

13 34 36 1.224 1.156 1.296

14 37 37 1.369 1.369 1.369

15 33 40 1.320 1.089 1.600

16 34 29 986 1.156 841

17 28 33 957 784 1.089

18 30 28 812 900 784

19 33 40 1.320 ’ 1.089 1.600

20 32 38 1.216 1.024 1.444

21 39 35 1.365 1.521 1.225

22 24 32 768 576 1.024

23 28 24 644 784 576

24 32 36 1.184 1.024 1.296

25 31 32 992 961 1.024

26 36 31 1.116 1.296 961

27 41 40 1.640 1.681 1.600

28 34 31 1.054 1.156 961

tS tSJ o
o £X=901 i,Y=948 2LXY=30.757 2.X2=29.467 íE_y2=32.652

^XY = 0,49
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3.1.3 COMPORTAMENTOS DOS GRUPOS EM RELAÇÃO Â DEPENDÊNCIA DO PROFESSOR, E 
AO TEMPO GASTO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS TIP 
Neste subtítulo procurou-se verificar o numero de vezes que o alu-

no recorreu ao professor para solicitar auxílio no desenvolvimento das TIP 

e o tempo gasto na realização das TIP.

Para o primeiro caso realizou-se uma coleta de dados quantitativos 

das consultas em que os alunos de cada um dos grupos (GSTA e GSTF) fize-

ram ao professor, em cada TIP.

Para o segundo caso realizou-se uma coleta de dados quantitativos 

do tempo realmente gasto pelos alunos, no desenvolvimento das TIP nas 

duas situações, com Tempo Aberto e Tempo Fechado.

Sobre a média das consultas das cinco TIP e sobre a média do tempo 

gasto em cada TIP, e no total das cinco TIP, calculou-se para os dois 

grupos a distribuição Student "t"*conforme formulas a seguir, válidas 

para as tabelas 3.15, 3.16.A, 3.16.B, 3.16.C, 3.16.D e 3.16.E.

*1  -  X2
t
6\  ~ x 2

* O teste "t" de Student foi "Independent Samples".

* Ver nota de referência 2.



TABELA 3.15

RESULTADO DA MÉDIA DAS CONSULTAS FEITAS AO PROFESSOR PELOS ALUNOS DO GSTA E GSTF, DURANTE O DE-

SENVOLVIMENTO DAS TIP, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS E PROGRAMAS NO CURSO DE PEDAGOGIA, NA UNIVER-

SIDADE FEDERAL DO PARANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 1978. (com df = + n2 - 2 ou 26)

GSTA GSTF

ALUNO X1 V xi xi
ALUNO x2 x2-x2 X2̂

1 0 1.86 3.46 1 1 1.93 3.72

2 2 -0.14 0.02 2 2 0.93 0.86

3 4 -2.14 4.58 3 6 -3.07 . 9.42

4 5 -3.14 9.86 4 0 2.93 8.58

5 0 1.86 3.46 5 0 2.93 8.58

6 1 0.86 0.74 6 5 -2.07 4.28

7 0 1.86 3.46 7 0 2.93 8.58

8 3 -1.14 1.30 8 3 0.07 0.00

9 0 1.86 3.46 9 7 4.07 16.56

10 3 -1.14 1.30 10 0 2.93 8.58

11 0 1.86 3.46 11 5 -2.07 4.28

12 0 1.86 3.46 12 2 0.93 0.86

13 8 -6.14 37.70 13 5 -2.07 4.28

14 0 1.86 3.46 14 5 -2.07 4.28

n=14 ^ X 1=26 -S. X^=79.72 n=l4 ±X,=41 ^.X2=82.86

X^l.86 X2=2.93

t = 1.17 df = + n2 ~  2

Nível de significância estatística = P< 0,10



TABELA 3.16.A

RESULTADO DO TEMPO REALMENTE GASTO (EM HORAS E FRAÇÕES DE HORAS) NO DESENVOLVIMENTO DAS TIP 1 A

5 PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, NA DISCIPLINA CURRÍCU-

LOS E PROGRAMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 1978. (com df = 26)

GSTA GSTF

ALUNO X1 xr xi X1 ALUNO *2 V X2 X22

1 24.50 -2.80 7,84 1 19.70 -1.02 1.04

2 18.70 3.00 9.00 2 16.30 2,38 5.66

3 20.50 1.25 1.44 3 V 12.80 5.88 34.57

4 24.00 -2.30 5.29 .... 4 " 17.70 0.98 0.96

5 19.15 2.55 6.50 5 19.75 -1.07 1.14

, 6 25.00 -3.30 10.89 6 15,00 -3.68 13.54

7 22.70 -1.00 1.00 7 20.70 -2.02 4.08

8 27.00 -5.30 28.09 8 20.50 -1.82 3.31

9 10.50 11.20
1

125.44 9 17.90 0.78 0.61

10 29.70 -8.00 64.00 10 19.40 -0.72 0.52

11 25.00 -3.30 10.89 11 20.50 -1.82 3.31

12 25.50 -3.80 14.44 12 19.80 -1.12 1.25

13 13.60 8.10 65.61 13 21.50 -2.82 7,95

14 18.00 3.70 13.69 14 20.00 -1.32 1.74

n=l4 x^os.ss

y = 21.70
h

X2=364.12 X2=261.55 

X2= 18.68

X2=79,68

t = 2,01 df = n-ĵ + Ü2 - 2

Nível de significância estatística: P> 0,10



TABELA 3.16.B

RESULTADO DO TEMPO REALMENTE GASTO (EM HORAS E FRAÇÕES DE HORAS) NO DESENVOLVIMENTO DA TIP 1,,

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS

E PROGRAMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 1978. (com df = 2 6 ) . _______________________

GSTA GSTF

ALUNO xr xi
ALUNO *2-Xo

TL

1

2

3

4

5

6 

7 

'8 

9

10

11

12

13

14 

n=l4

5.00

3.50

4.00

4.50

5.50

5.00 

4.70

5.00 

1.80 

6.20

5.00

5.00 

2.80

4.00 

2X^62.00

Xj= 4.42

-0.58

0.92

0.42

0.08

-1.08

-0.58

-0.28

-0.58

2.62

-1.78

-0.58

-0.58

1.62

0.42

0.33

0.84

0.17

0.01

1.16

0.33

0.07

0v33

6.86

3.16

0.33

0.33

2;62

0.17

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

Z X̂ =16.71

3.50 

2.40 

2.00

3.50 

4.75

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.50

4.00

4.00

4.00 

£.*2=51.65

X2=3.68

0.18

1.28

1.68

0.18

-1.07

0.68

-0.32

-0.32

-0.32

-0.32

-0.82

-0.32

-0.32

-0.32

0.03 

1.63 

2.82 

0.03 

1.14 

0.46 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 
0.67 

0.10 

0.10 

0.10 

^  X^=7.48

t = 2.11 df = n-L + 1*2 -  2

Nível de significância estatística: P> 0,05



TABELA 3.16.C

RESULTADO DO TEMPO REALMENTE GASTO (EM HORAS E FRAÇÕES DE HORAS) NO DESENVOLVIMENTO DA TIP 2,

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS

E PROGRAMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 1978. (com df = 26).

GSTA GSTF

ALUNO X1 V X1
ALUNO X1 ^2~X2 2

1 5.00 -0.10 0.01 1 4.00 -0.38 0.14

2 3.80 1.10 1.21 2 3.40 0.22 0.04

3 4.00 0.90 0.81 3 2.50 1.12 1.25

4 4.50 0.40 0.16 4 3.20 0.42 0.17

5 4.30 0.60 0.36 5 3.50 0.12 0.01

6 4.50 0.40 0.16 6 2.70 0.92 0.84

7 5.50 -0.60 0.36 7 4.70 -1.08 1.16

8 6.00 -1.10 1.21 8 4.00 -0.38 0.14

9 2.50 2.40 5.76 9 3.40 0.22 0.04

10 9.00 -4.10 16.81 10 3.40 0.22 0.04

11 5.00 -0.10 0.01 11 5.00 1.38 1.90

12 7.00 -2.10 4.41 12 4.00 -0.38 0.14

13 3.60 1.30 1.69 13 3.00 0.62 0.38

14 4.00 0.90 0.81 14 4.00 -0.38 0.14

n=l4 iXj-68.70 2LX^=33.77 *-Xj*50.8Ò ^ X 2=6.39

4.90 X2= 3.62

t = 2.90 df = + n2 - 2

Nível de significância estatística: P> 0,01



TABELA 3.16.D

RESULTADO DO TEMPO REALMENTE GASTO (EM HORAS E FRAÇÕES DE HORAS) NO DESENVOLVIMENTO DA TIP 3

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCU-

LOS E PROGRAMAS, NO MES DE OUTUBRO DE 1978. (com df = 26).___________________________ _

GSTA GSTF

ALUNO
X1 xr xi A ALUNO X2 v x2 X22

1 5.00 1.00 1.00 1 4.00 -0.51 0.26

2 3.60 0.60 0.36 2 2.50 0.99 0.98

3 3.00 1.00 1.00 3 2.30 1.19 1.42

4 4.00 0.00 0.00 4 3.50 -0.01 0.0001

5 1.60 2.40 5.76 5 3.50 -0.01 0.0001

6 5.50 -1.50 2.25 6 1.80 1.69 2.86

7 4.00 0.00 0.00 7 4.00 -0.51 0.26

8 ' 5.00 -1.00 1.00 8 4.00 -0,51 0.26

9 1.60 2.40 5.76 9 3.75 -0.26 0.06

10 6.50 -2.50 6.25 10 3.50 -0.01 0.0001

11 5.00 -1.Ò0 1.00 11 3.00 0.49 0.24

12 5.50 -1.50 2.25 12 4.00 -0.51 0.26

13 2.80 1.20 1.44 13 5.00 -1.51 2.28

14 3.00 1.00 1.00 14 4.00 -0.51 0.26

n=14 2LX^=56.10 S_Xi=29.07
1 £-X2=48.85 Í_X?=9.14

4.00 v = 3.49 
2

t » 1.18 df = + Ü2 - 2

Nível de significância estatística: P> 0,10



TABELA 3.16.E

RESULTADO DO TEMPO REALMENTE GASTO (EM HORAS E FRAÇÕES DE HORAS) NO DESENVOLVIMENTO DA TIP 4

PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS

E PROGRAMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 1978. (com df = 26).

GSTA GSTF

ALUNO X1 X1_X1 x2X1
ALUNO X2 X2_X2 x22

1 5.00 -0.86 0.74 1 4.70 -0.62 0.38

2 3.00 1.14 1.30 2 4.00 0.08 0.01

3 6.00 -1.86 3.45 3 2.50 1.58 2.50

4 6.00 -1.86 3.45 4 4.50 -0.42 0.18

5 2.75 1.39 1.93 5 4.00 0.08 0.01

6 6.00 -1.86 3.45 6 3.20 0.88 0.77

7 4.00 0.14 0.02 7 4.00 0.08 0.01

8 4.00 0.14 0.02 8 5.50 -1.42 2.02

9 . 2.70 1.44 2.07 9 3.75 0.33 0.11

10 3.50 0.64 0.41 10 4.00 0.08 0.01

11 5.00 -0.86 0.74 11 4.00 0.08 0.01

12 4.00 0.14 0.02 12 4.00 0.08 0.01

13 .2.00 2.14 4.58 13 5.00 0.92 0.85

14 4.00 0.14 0.02 14 4.00 0.08 0.01

n=l4 ±-Xj=57,95 3l X^22.22 ^x.^57.15 «£1X2=6.88

4.14 X2= 4.08

t = 0.15 df = + n2 - 2

Nível de significância estatística: P̂ ! 0,10



TABELA 3.16.F

RESULTADO DO TEMPO REALMENTE GASTO (EM HORAS E FRAÇÕES DE HORAS) NO DESENVOLVIMENTO DA TIP 5

PARA ALUNOS DO CURSO I® PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, NA DISCIPLINA CURRÍCULOS

E PROGRAMAS, NO MES DE OUTUBRO DE 1978. (com df = 26) .____________________________________

GSTA GSTF

ALUNO X1 X1_X1
2

ALUNO X2 V X2 x2K2

1 4.50 -0.28 0.08 1 3.50 0.29 0.08

2 4.80 -0.58 0.34 2 4.00 -0.21 0.04

3 3.50 0.72 0.52 3 3.50 0.29 0.08

4 5.00 -0.78 0.61 4 3.00 0.79 0.62

5 5.00 -0.78 0.61 5 4.00 -0.21 0.04

6 4.00 0.22 0.05 6 4.30 -0.51 0.26

7 4.50 -0.28 0.08 7 4.00 -0.21 0.04

8 - 7.00 -2.78 7.73 8 3.00 0.79 • 0.62

9 1.90 2.32 5.38 9 3.00 0.79 0.62

10 4.50 -0.28 0.08 10 4.50 -0.71 0.50

11 5.00 -0,78 0.61 11 4.00 -0.21 0.04

12 4.00 0.22 0.05 12 3.80 0.01 0 . 0 0 0 1

13 2.40 1.82 3.31 13 4.50 -0.71 0.50

14 3.00 1.22 1.49 14 4.00 -0.21 0.04

n=l4 2LX.j-S9.10

Xj=4.22

JlX2=20.94 £ X 2=53.10 

x2= 3.79

ts
tt

o II 04 ’-P» oo

t = 1.26 df = + n2 -  2

Nível de significância estatística: P<f 0,10



O presente setor destinou-se â discussão ou interpretação dos dados 

contidos nas Tabelas apresentadas no setor 3.1 desse capítulo.

Os dados são discutidos ou interpretados em relação a quatro hipó-

teses formuladas para esse trabalho. Assim, temos:

HIPÕTESE 1

Não existem diferenças significativas no atingimento dos objetivos, 

conforme critério preestabelecido, verificadas nos resultados do pos-tes- 

te extensivo, para os alunos do GSTA e GSTF, no Curso de Pedagogia (pri-

meiro bimestre, do segundo semestre de 1978), na disciplina Currículos e 

Programas, na Universidade Federal do Paraná, utilizando TIP.

Os dados referentes à hipótese 1 estão contidos em dois grupos de 

tabelas que peimitem observação e discussão, em tomo dos resultados ob-

tidos , sobre a efetividade de cada um dos onze obj etivos propostos nas TIP 

nos dois grupos: Situação Tempo Aberto (GSTA) e Situação Tempo Fechado 

(GSTF).

0 primeiro grupo de tabelas refere-se a escores obtidos, e, compõe- 

se de onze tabelas: Tabela 3.1.A ã Tabela 3.11 .A, nas quais se verifica 

que para 84 itens do pós-teste extensivo obteve-se, de 501 a 100% de acer-

tos, em 81 itens no GSTA, e, em 75 itens no GSTF.

Apresentaram escores abaixo de 501 os seguintes itens do pós-teste 

extensivo relacionados aos respectivos objetivos e TIP:

. item 25 b nos GSTA e GSTF e item 19 a no GSTF, ambos relacionados 

ao objetivo 3 (medido por meio de dez itens) da TIP 2;

. itens 24 c, 5a, 11 a no GSTF, relacionados ao objetivo 5 (medido 

por meio de seis itens) da TIP 3;

. item 12 a nos GSTA e GSTF, relacionado ao objetivo 6 (medido por

meio de dois itens) da TIP 3;

. item 16 a no GSTF, relacionado ao objetivo 7 (medido por meio de

dois itens) da TIP 3;

. item 13 a no GSTF, relacionado ao objetivo 10 (medido por meio de 

dez itens)'da TIP 4;

. item 35 f nos GSTA e GSTF, relacionado ao objetivo 11 (medido por 

meio de vinte itens) da TIP 5.

0 segundo grupo de tabelas refere-se ao atingimento do critério pre-

estabelecido segundo o qual 80% dos alunos atingem pelo menos 50% dos 

itens do pós-teste extensivo, para cada objetivo. Compreende esse grupo as 

tabelas 3.1.B a 3.11.B as quais permitem verificar que:
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No GSTA com relação aos objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 9, 10 e 11, o 

critério de 501 ou mais de atingimento dos itens do pos-teste relativos a 

cada objetivo for alcançado por: 85,71% dos alunos (objetivo 5); 92,851

dos alunos (objetivos 1 , 2, 3) e 100% dos alunos (objetivos 4,6,9,10e 11). 

Apenas, nos objetivos 7 e 8 o resultado ficou um pouco aquém do critério, 

sendo atingido por 71,42% dos alunos (objetivo 7) e 78,57% (objetivo 8).

No GSTF, com relação aos objetivos 1, 2, 3, 4, 6 , 7,8, 9, 10 e 11 

o critério de 50% ou mais de atingimento dos itens do pos-teste relativos 

a cada objetivo foi alcançado por 85,71% dos alunos (objetivo 2); 92,85%

dos alunos (objetivos 3, 4, 6 e 7) e 100% dos alunos (objetivos 1 , 8 , 9,

10 e 11). Apenas no objetivo 5 com relação ao GSTF 64,28% dos alunos atin 

giram 50% ou mais dos itens do pos-teste, relacionados a esse objetivo, 

ficando aquém do critério.

0 desempenho dos alunos comparado ao critério preestabelecido pode 

ainda ser comentado em relação aos resultados d o , (Tabela 3.12) apli-
cado sobre os dados coletados, para cada objetivo e em cada um dos grupos 

separadamente.

Nesta parte da interpretação os resultados foram situados em três 

casos, em relação â expectativa, considerando-se a obtenção de três pos-

síveis resultados:

a) dentro da expectativa;

b) além da expectativa;

c) aquém da expectativa.

Considerou-se como nível de expectativa: 80% dos alunos atingindo 

50% ou mais dos objetivos medidos, através dos itens do pos-teste eanali-

sados dentro do nível de significância P >  0,05. Assim, constatou-se não 

existir diferenças significativas na observação 'do alcance dos objetivos 

4, 5, 6 e 7 nos GSTA e GSTF, e, do objetivo 10 no GSTA. Nesses casos os 

resultados ficaram dentro da expectativa. Nos demais casos, ou seja, nos 

objetivos 1 , 2, 3, 8 , 9 e 11, para os dois grupos GSTA e GSTF, e, no ob-

jetivo 10 para GSTF, ha diferença estatisticamente significativa ao nível 

de significância P> 0,05, diferença essa positiva, isto é, a expectativa 

expressa no critério, foi ultrapassada. Portanto, a analise dos resultados 

doX^ revela base para suporte da hipótese 1.

As tabelas relacionadas com o atingimento dos objetivos das TIP, 

considerando o desempenho dos alunos frente aos itens do pos-teste exten-

sivo, e que foram comentadas, em relação a hipótese 1, revelam resultados 

relacionados à efetividade dos materiais instrucionais aplicados e verifi 

cados em situação de aprendizagem estruturada. Situação essa oferecida aos
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alunos, com possibilidade de observar pontos deficientes que indicaram 

possíveis meios de corrigi-los, com vistas a melhoria da efetividade da 

aprendizagem. Essa abordagem está coerente com os propósitos estabeleci-

dos no início do presente estudo e conforme o que afirma GUSTAFSON (ver p. 

19) que focaliza a necessidade de que as observações dos resultados da 

aprendizagem ocorridas durante o desenvolvimento dos sistemas instrucio- 

nais sejam objeto de destaque, como um dos critérios da verificação dá 

efetividade do desenvolvimento do programa. Assim, a análise dos dados das 

Tabelas 3.1.A a 3.11.A e 3.1.B a 3.11.B permite apontar uma possível ne-

cessidade de revisão dos objetivos e de outros elementos da estrutura das 

TIP, tais como, atividades de aprendizagem, tarefas de avaliação e meios 

utilizados nos materiais instrucionais, especialmente nas TIP, cujos ob-

jetivos apresentaram problemas de alcance segundo o critério preestabe-

lecido, e, baixos escores nos itens do pós-teste extensivo. Destaca-se como 

prioritária uma revisão com relação a TIP 3 onde os dados obtidos revela-

ram problemas em relação a três objetivos.

Nessa parte da discussão dos dados, pode-se ainda reportar-se ã afir 

mativa de RUSKIN (ver p. 25), segundo o qual o aluno se desempenha con-

forme o nível de expectativa do professor, e, explicar que, os estudantes 

da amostra, no presente estudo, não sofreram, no seu desempenho, influên-

cia dos parâmetros fixados, uma vez que os desconheciam.

Uma outra suposição que os dados permitem levantar é com relação ao 

critério preestabelecido, que talvez pudesse ser fixado em níveismàisal-

tos, considerando-se os resultados obtidos em que em vários objetivos a 

expectativa foi ultrapassada. Pode-se aqui, reportar-se a SILVA (ver p. 

25) quando afirma haver necessidade de diagnóstico prescritivo para esta-

belecer padrões de comportamentos esperados.

HIPÕTESE 2

Não existem diferenças significativas entre alunos no grupos com 

variável Tempo Aberto e no grupo com Variável Tempo Fechado, baseadas nas 

médias de consultas feitas pelos alunos ao professor, durante o Curso de 

Pedagogia, (primeiro bimestre, do segundo semestre de 1978) na discipli-

na Currículos e Programas, na Universidade Federal do Paraná, utilizando 

TIP.

A observação da Tabela 3.15, onde estão expressos os resultados das 

mediais de consultas feitas pelos alunos ao professor, resultados esses 

tratados por meio do teste "t" de Student em que obteve-se t = 1,17 em que 

P> 0,10 revela que não existem diferenças significativas entre o GSTA e



GSTF, quanto a média dc consultas feitas ao professor, nao tendo sido ,

portanto, rejeitada a hipótese 2 .
No entanto, algumas suposições podem ser feitas, ao se observar os 

resultados apresentados pelos dois grupos na Tabela 3.15, detendo-se sim-

plesmente no número de consultas feitas por alunos do GSTF (41) e GSTA 

(26), tais como:

. A proximidade do professor e o ambiente restrito a sala de aula 

tomam os alunos mais dependentes; enquanto que, com o professor mais di£ 

tante os alunos perseveram, tentando vencer os obstáculos sozinhos, ape-

nas recorrendo ao auxílio, quando deparam com situações, para as quais têm 

maiores dificuldades.

. De outro lado, as análises anteriores já demonstraram razoável 

efetividade dos materiais instrucionais, o que leva a supor que materiais 

bem estruturados e com etapas organizadas sequencialmente (em que o aluno 

pode emitir respostas próprias e checar seu próprio desempenho), aumentam 

o interesse e a atuação do aluno, bem como, seu nível de aspiração. 0 re-

forço que o estudante recebe a cada etapa vencida atinge o seu campo mo- 

tivacional e concorre para uma aprendizagem eficiente, sem que o profes-

sor precise ser o centro do processo. Essa suposição é coerente com prin-

cípios das TIP. (Ver p. 16 e 17)

As suposições feitas anteriormente podem evidenciar novos papeis do 

professor:

a) diagnosticador e uma das fontes (não a única) de recursos para o 

aluno, conforme programa para aprendizagem ajustada às necessi-

dades - PLAN;(Ver p. 28)

b) organizador e controlador de programas facilitadores da aprendi-

zagem dos alunos, visando o alcance dos objetivos propostos,con-

forme. CARROLL. (Ver p. 44)

HIPÕTESE 3

Não existem diferenças significativas entre alunos, no grupo com va 

riável Tempo Aberto e no grupo com variável Tempo Fechado, baseadas na 

conparação das médias do tempo gasto para o desenvolvimento do material 

instrucional, durante o Curso de Pedagogia (primeiro bimestre, do segundo 

semestre de 1978), na disciplina Currículos e Programas, na Universidade 

Federal do Paraná, utilizando TIP.

Os dados expressos nas Tabelas 3.16.A a 3.16.F demonstram como os 

alunos gastaram o tempo disponível nas duas situações: Tempo Abertoe Tem-
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po Fechado, em que tinham, no primeiro caso, quatro horas fixadas para o 

desenvolvimento de cada TIP em sala de aula, e, no segundo caso, o número 

de horas para desenvolvimento de cada TIP ficou a critério do aluno, den-

tro de um limite máximo de 6 dias estabelecidos pelo cronograma, (Ver ane-

xos 3 e 4) e o local de estudo foi de livre escolha. Considerando-se essa 

diferença de oferta do tempo disponível, ao examinar-se o total de horas 

e minutos, traduzidos esses últimos em frações de horas, gasto no desen-

volvimento das cinco TIP, nas duas situações: Tempo Aberto e Tempo Fecha-

do, verificou-se que a média de tempo gasto foi bastante aproximada.

Aplicado o teste "t" de Student verificou-se que ao nível de signi-

ficância P 7  0,05 não houve diferença significativa quando obteve-se t=2.01 

para o global das TIP. A seguir buscou-se os resultados em cada TIP, ob-

tendo-se para a TIP 1: t = 2.11; para a TIP 2: t = 2.90; para a TIP3: t = 

1.18; para a TIP 4: t = 0.15 e para a TIP 5: t = 1.26.

Portanto, constatou-se a não existência de diferença significativa 

entre o tempo gasto nos GSTA e GSTF no global das cinco TIP e nas TIP 3, 

4 e 5.

Houve diferença significativa entre os dois grupos com relação ao 

tempo gasto nas TIP 1 e 2. Fato esse que dã, em relação â hipótese 3, um 

resultado misto: não rejeitada no global das cinco TIP e nas TIP 3, 4e5, 

e, rejeitada nas TIP 1 e 2.

Considerando o que estabelece o modelo de CARROLL (Ver p. 44) quan-

to ao grau de aprendizagem obtido pelo indivíduo como função do tempo gas-

to na aprendizagem, e quanto â influência das variáveis tempo permitido, 

perseverança, habilidade do aluno e qualidade da instrução, quando diz que 

o tempo necessário pode ser reduzido ou, o tempo gasto pode ser aumenta-

do, os resultados obtidos abrem perspectivas a novos estudos. Estudos es-

ses que podem estabalecer relações entre a variável tempo e outras variá-

veis das referidas acima, por CARROLL.

No presente estudo o que se pôde constatar foi apenas que, embora no 

GSTA o tempo permitido fosse mais flexível, houve diferença significativa 

entre o GSTA e o GSTF quanto ao tempo gasto, apenas em duas TIP,o que po-

de levar a suposições sobre maior ou menor, perseverança e habilidade dos 

alunos ou melhor ou pior qualidade da instrução nas diversas TIP. Por ou-

tro lado, o desempenho dos alunos nos dois grupos, como já foi verificado 

na discussão dos dados relativos â hipótese 1 , revelam alguns pontos a se-

rem revisados nos materiais instrucionais, o que permite combinar esses 

dados para novos estudos. Não houve, no entanto, nenhum controle sobre ou 

tras variáveis como perseverança e habilidade dos alunos, que permitam
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qualquer inferência, nesse sentido, no estudo em questão.

De outra ótica, segundo WOOG e BERKELL (Ver p. 19,21 e22) o presente 

estudo limitou-se ao nível 1 de individualização, isto ê, foi variado pa-

ra o aluno apenas o ritmo próprio de aprendizagem (passos). Outros re-

sultados talvez possam ser observados se outras áreas de hierarquização 

da aprendizagem individualizada (estratégias, objetivos) forem exploradas.

Podem ainda ter influi do no comportamento com relação ao tempo gas-

to as características próprias dos alunos para se adequarem a sistemas 

instrucionais, isto é, segundo DENIKE e STROTHER (Ver p. 19) os alunos po-

dem apresentar variados tipos de comportamentos relacionados aos seus es-

tilos cognitivos: maneira própria de perceber e interpretar a informação, 

maneira própria de raciocinar para decidir e concluir sobre os assuntos 

estudados. Outros estudos, que apresentem materiais alternativos atenden-

do aos diferentes estilos dos alunos, talvez possam ser experimentados em 

trabalhos futuros com TIP.

HIPÓTESE 4

Baseado na analise dos itens do pós-teste extensivo, em relação ao 

desempenho dos alunos, em cada objetivo, nos dois grupos Situação Tempo 

Aberto e Situação Tempo Fechado, o instrumento de avaliação (pós-teste 

extensivo) é efetivo quando aplicadas técnicas de analise: índice de di-

ficuldades, índice de discriminação e técnica de análise de confiabilida-

de baseada no método de duas metades, (split half)

Para a hipótese 4 os dados podem ser observados nas tabelas 3.13.A 

a 3.13.D, com relação aos índices de dificuldade e de discriminação, e, 

nas tabelas 3.14.A a 3.14.C, com relação ao resultado do teste de confia-

bilidade.

A observação dos dados, quanto aos índices de discriminação e de di-

ficuldade, permite alguns comentários em relação aos itens assinalados com 

asterisco nas tabelas, agrupando-os em dois casos:

a) itens que apresentaram escores baixos;

b) itens cujos escores foram acima de 501 de acertos.

Com relação ao primeiro caso temos, observando o GSTA e o GSTF, os 

itens 25 b e 19 a do objetivo 3; os itens 24 c, 5a, 11 a do objetivo 5; 

o item 12 a do objetivo 6; o item 16 a do objetivo 7; o item 13 a do ob 

jetivo 10, que apresentaram baixos escbres, e apresentaram também, difi-

culdade mediana ou baixa em contraposição a índices de discriminação mui-

to baixos ou nulos. 0 item 12 a é um caso a ser estudado ainda com mais 

cuidado, pois, classificado como difícil, apresentou poder discriminató-

rio nulo.
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Com relação ao segundo caso temos, observando os resultados no 6STA 

e no GSTF, os itens 31 a, 31b., 31 c, 31 d do objetivo 2; item 15 a do ob-

jetivo 4; item 24 b do objetivo 5 e item 23 a do objetivo 7. Todos esses 

itens apresentaram mediana, ou pequena dificuldade e discriminação negati 

va ou baixa no GSTA, e alta ou mediana no GSTF,ou nula nos dois grupos. 0 

item 7 c do objetivo 8, de dificuldade mediana, apresenta discriminação 

alta no GSTA e negativa no GSTF.

Os itens indicados nos dois casos merecem revisão concominante à re-

visão das TIP, jã recomendada na analise dos dados referentes ã hipótese 

1.
Com relação ã coerência interna do pós-teste (Tabelas 3.14,A, 3.14.B 

e 3.14.C), verificou-se no calculo de confiabilidade os resultados: 0,47

para o GSTA, 0,54 para o GSTF e 0,49 para o total dos dois grupos. Os cãl. 

culos estatísticos foram realizados com dados das duas metades do teste, 

ou sejam itens pares e itens ímpares.

Essa hipótese 4 foi formulada como procedimento para assessorar na 

verificação da efetividade dos materiais instrucionais, oferecendo subsí-

dios para a constatação da necessidade de aperfeiçoamento do instrumento 

de medida. Portanto, os índices de confiabilidade, tanto quanto, os índi-

ces de discriminação e de dificuldade, refletem que mesmo havendo um es- 

tudo-piloto das TIP, o pós-teste extensivo apresenta inconsistência das 

duas metades (quando o ideal seria um índice de confiabilidade igual ou 

maior do que 0,70) e falhas, quanto â dosagem de dificuldades e do poder 

discriminatório dos itens. Embora seja um resultado não gratificante re-

vela o esforço dessa abordagem que da ao investigador base para identi-

ficar ãreas problemáticas,e,técnicas para determinar qual a TIP (em seus 

objetivos, atividades de aprendizagem, tarefas de avaliação ou itens do 

pós-teste) que necessita revisão. Os índices de confiabilidade obtidos: 

0,47, 0,59 e 0,49 representam um primeiro passo no aperfeiçoamento contí-

nuo desse trabalho.
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSÕES

A proposição desse trabalho foi a analise de duas situações de

aprendizagem relacionando a variável tempo ao desempenho dos alunos e ã

efetividade dos materiais das Tarefas Individuais Programadas.

Para tanto visou-se, fundamentalmente, dois objetivos.

1. Aplicar Tarefas Individuais Programadas para a disciplina Currí-

culos e Programas em alunos do Curso de Pedagogia da Universidade Federal 

do Paraná.

2. Relacionar a variável tempo ã efetividade dos materiais instru- 

cionais e ao desempenho dos alunos durante o desenvolvimento das TIP.

Para o alcance do primeiro objetivo foram construídas onze TIP, as

quais foram submetidas a um estudo-piloto, apõs o qual foram selecionadas, 

revisadas e reajustadas cinco TIP que foram desenvolvidas em um bimestre 

(agosto e setembro de 1978) com uma amostra de 28 alunos.

Para o alcance do segundo objetivo a amostra foi submetida durante 

o desenvolvimento das TIP a duas situações de aprendizagem:

a) Situação Tempo Aberto (GSTA com 14 alunos).

b) Situação Tempo Fechado (GSTF com 14 alunos).

Essas situações foram caracterizadas por diferenças no tratamento 

dos dois grupos, diferenças essas relacionadas a maior ou menor autonomia, 

quanto ao tempo gasto e influência direta do professor. Durante a aplica-

ção das TIP nas duas situações acima descritas, foram testadas as seguin-

tes hipóteses geradas para o presente estudo:

Hipótese 1 - não existem diferenças significativas no atingimento 

dos objetivos, conforme critério preestabelecido, verificadas no resulta-

do do põs-teste extensivo, para os alunos do GSTA e GSTF, no Curso de Pe-

dagogia (primeiro bimestre, do segundo semestre de 1978) na disciplinaCur 

rículos e Programas, na Universidade Federal do Paraná, utilizando TIP.

Hipótese 2 - Não existem diferenças significativas entre alunos no 

grupo èòm variável Tempo Aberto e no grupo com variável Tempo Fechado »ba-

seadas nas médias das consultas feitas pelos alunos ao professor, durante 

o Curso de Pedagogia (primeiro bimestre, do segundo semestre de 1978), na 

disciplina Currículos e Programas, na Universidade Federal do Paraná, uti
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lizando TIP.

Hipótese 3 - Não existem diferenças significativas entre alunos, no 

grupo com variável Tempo Aberto e no grupo com variável Tempo Fechado, ba 

seadas na comparação das médias do tempo gasto, para o desenvolvimento do 

material instrucional, durante o Curso de Pedagogia (primeiro bimestre, 

do segundo semestre de 1978), na disciplina Currículos e Programas, na 

Universidade Federal do Paraná, utilizando TIP.

Hipótese 4 - Baseado na análise dos itens do pós-teste extensivo, em 

relação ao desempenho dos alunos, em cada objetivo, nos dois grupos Si-

tuação Tempo Aberto e Situação Tempo Fechado, o instrumento de avaliação 

(pés-teste extensivo) ê efetivo quando aplicadas técnicas de análise: ín-

dice de dificuldade, índice de discriminação e técnica de análise de con-

fiabilidade baseada no método de duas metades.(split half)

Com base no tratamento dos dados obtidos durante o estudo tem-se co-

mo resultados sobre a não rejeição ou rejeição das hipóteses acima des-

critas: hipótese 1, não rejeitada; hipótese 2, não rejeitada; hipótese 3, 

não rejeitada para o global das TIP e para as TIP 3, 4 e 5,e,rejeitada pa 

ra as TIP 1 e 2;hipótese 4 rejeitada com relação a alguns itens do põs- 

teste extensivo,no que se refere a índices de discriminação e de dificul-

dade e com relação à coerência interna do pós-teste extensivo.

Assim, para esse estudo pode-se verificar que:

. atingiu-se resultados satisfatórios em relação âs hipóteses 1 e 

2, com indicação, no entanto, de pontos das TIP a serem submetidas a uma 

revisão, para melhoria da efetividade do material instrucional;

. resultados, parcialmente satisfatórios em relação a hipótese 3;

. com relação â hipótese 4, embora os resultados não tenham sido gra- 

tificantes quanto à expectativa, obteve-se dados indicativos para o aper-

feiçoamento do pós-teste extensivo, visando futuras aplicações.

Pode-se verificar que o uso de Tarefas Individuais Programadas é 

efetivo para a situação do estudo, isto ê, para os alunos do Curso de Pe-

dagogia da Universidade Federal do Paraná, que participaram da amostra do 

presente trabalho, nas duas situações de aprendizagem: Situação Tempo Aber 

to e Situação Tempo Fechado.

A e:xperiência propiciada para a autora desse trabalho, desde o mo-

mento do primeiro contato com TIP, até o final desse estudo, foi sufici-

entemente motivadora para estimular a continuidade do esforço, no sentido 

de ampliar e aperfeiçoar materiais instrucionais pelo uso de Tarefas In-

dividuais Programadas.
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A generalização de resultados, quanto ã efetividade da aplicação de 

Tarefas Individuais Programadas, exige uma continuidade de estudos em ou-

tras situações com outras populações, outras amostras mais significati-

vas e controle de outras variáveis. Esse ensaio foi um primeiro passo no 

uso e aperfeiçoamento da TIP para a disciplina Currículos e Programas do 

Curso de Pedagogia.

Com base nesse fato outras conclusões e recomendações que sairam 

desse trabalho serão sumarizadas abaixo:

a) revisão e reformulação dos pontos considerados deficientes no ma-

terial instrucional utilizado nesse estudo;

b) elaboração e testagem de TIP para todo o programa da disciplina 

Currículos e Programas do Curso de Pedagogia;

c) possibilidade de novos papeis do professor, alem de simples trans 

missor de informações;

d) exploração do material instrucional das TIP em outras situações, 

por outros professores da área de Currículos e Programas, testando outras 

variáveis ou examinando outros aspectos relacionados ã variável tempo, por 

exenplo:

. Utilização de materiais alternativos os quais possam ser adequa-

dos a diferentes estilos cognitivos dos alunos.

. Tentativa de mais alto nível de individualização, limitado nesse 

estudo, apenas, ao ritmo próprio do aluno, (passos)

. Sondagem de atitudes dos alunos em relação as TIP.

. Estabelecimento de expectativas mais altas em relação ao desempe-

nho dos alunos, restritas nesse estudo apenas a 80% dos alunos 

atingindo 50% dos itens do pós-teste extensivo correspondentes a 

cada objetivo das TIP,

. Controle da variável tempo gasto em relação as variáveis tempo 

permitido, perseverança e habilidade do aluno e qualidade da ins-

trução.

e) disseminação de estudos dessa natureza por meio de conferências, 

seminários, reuniões, publicações em periódicos e livros didáticos;

f) testagem do uso de Tarefas Individuais Programadas como instnmen 

to de treinamento de grandes populações, disseminadas e ã distância, para 

verificar o nível de autonomia que materiais instrucionais bem. elaborados 

são capazes de desenvolver nos alunos.
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GLOSSÁRIO

Os termos, cujas definições não trazem explicitadamente a autoria, 

foram definidos pela autora dessa pesquisa. Os autores não referenciados 

anteriormente no trabalho, são especificados nas referências bibliográfi-

cas suplementares.

APRENDIZAGEM ESTRUTURADA - consiste naquela aprendizagem em que são pre-
vistos os passos, segundo as exigências da instrução que se deseja 
apresentar; métodos para acompanhamento; parâmetros de resposta e 
medida do que se pretende que seja atingido. (FOX, p. 300)

ÁRVORE DA SEQÜÊNCIA - carta de desenvolvimento da seqüência que resulta 
da análise do conteúdo realizada por meio da técnica de Le Xuan. Es 
ta seqüência pode ser usada na redação de um programa, de um rotei-
ro para aula expositiva, ou mesmo para o planejamento de unidades
de aprendizagem. (PARRA, Nélio. Como individualizar a instrução - 
V, P»2)

AUTONOMIA - faculdade de governar a si mesmo. Quando aplicada âinstrução, 
significa dar independência ao aluno para desenvolver seu estilo 
(tenpo/ritmo próprio) de aprender. (GARCIA e ALOORTA, p. 62)

CAMPO NDTIVACIONAL - campo de interesse que leva o indivíduo a trabalhar
e estar atento às atividades. Campo estimulãvel do aluno, relacio-
nado ãs suas necessidades, aptidões e habilidades.

COERÊNCIA INTERNA - ligação entre as idéias e conceitos expostos permitin-
do harmonia, conjunto e unidade entre as partes que compõem um todo. 

COMUNICAÇÁO - ato social que envolve duas ou mais pessoas em uma situação 
de campo em que há interação. (CHADWICK e ROJAS, p. 28)

CONTEÜDO - elementos do conhecimento, que são selecionados e organizados 
para apresentar aos alunos através de atividades de aprendizagem. 

CONTINGÊNCIA AVERSIVA - relação, do tipo "se ... então",̂ entre dois even-
tos em que a remoção do segundo evento (estímulo) ê^ref orçadora pa-
ra o primeiro evento (resposta) (SKINNER, B.F. Ciência e compor-
tamento humano, p. 103-104)

DESEMPENHO - comportamento apresentado como resultado, observável e men-
surável, de uma situação estimuladora determinada, para atingir um 
objetivo.

- Toda e qualquer atividade ou ação desenvolvida para atingi- 
mento do objetivo de caráter educativo. E a resultante observável e 
quantificãvel de alguma competência. (GARCIA e ALOORTA, p. 62) 

EFETIVIDADE DA APRENDIZAGEM - consiste no alcance dos objetivosi observa-
do por meio do desempenho dos alunos em relação a um critério pre-
estabelecido.

EFETIVIDADE DO MATERIAL INSTRUCIONAL - efetivaqao do alcance de cada um 
dos objetivos das TIP, em relação'ao critério de que 80% dos alunos 
atingem 50% ou mais dos itens do pós-teste extensivo, estabelecida 
diretamente pelo desempenho dos alunos e indiretamente pelo instru-
mento de medida.

EFICIENTE - toda ação desenvolvida com maximização do uso de recursos fi-
nanceiros, materiais e humanos para obtenção dos melhores resulta-
dos. (CHADWICK e ROJAS, p. 81)



ESTUDO DE CAMPO - estudo onde o pesquisador, por meio da observação con-
trolada, utiliza-se de técnicas de amostragem, de coleta de dados e 
de mensuração para analisar as variáveis do fenômeno e chegar a al-
gumas conclusões. (SALOMON, p. 146)

PONTE - pessoa ou grupo de pessoas com um objetivo, uma razão para empe-
nhar-se em comunicação. (BERLO, p.39)
- A origem da comunicação abrangendo idéias, necessidades, informa-
ções e um objetivo a comunicar. (BERLO, p. 39)

HABILIDADE EMPÁTICA - consiste na interdependência produzida pelas expec-
tativas sobre como os outros recebem a mensagem. Empatia é o nome 
do processo pelo qual nos projetamos nos estados internos ou perso-
nalidades de outros, a fim de predizermos como se comportarão. In-
ferimos os estados internos dos outros comparando-os com as nossas 
próprias atitudes e predisposições. (BERLO, p. 129^

HARDWARE - expressão^inglesa que significa elementos mecânicos de um sis-
tema. Inclue maquinas de ensinar, projetores, computadores. (CHAD-
WICK e ROJAS, p. 30)

INSTRUÇÃO - conjunto de eventos externos planejados, para influir nos pro 
cessos de aprendizagem e que, portanto, promovem a aprendizagem. 
(GAGNÉ, 1973, citado em CHADWICK e ROJAS, p. 41)

INTERAÇÃO - relação de interdependência entre pessoas, em que cada uma in 
fluência a outra e ha adoção recíproca de papéis, desempenho mutuo 
de comportamentos empáticos. (BERLO, p. 129, 131)

MATERIAL INSTRUCIONAL - material construído com previsão e provisão de ob-
jetivos a atingir, exercícios de aprendizagem, material informati-
vo, podendo ate envolver os instrumentos de medida e as formas de 
avaliação.

MEDIDA POR^CRITÉRIO - averigua o status do indivíduo com respeito a algum 
critério ou desempenho padrão. (POPHAM, James W. Como avaliar o en-
sino, p. 25) Nesse tipo de medida o indivíduo não é comparado com 
outros indivíduos, mas sim, com algum critério preestabelecido.

MEIO - consiste nas diversas maneiras de mediação do assunto (conteúdo) 
das comunicações educacionais para o publico-alvo. Podem ser, por 
exemplo: rãdio, filme, minicassetes, instrutores, professor e sua 
situação de ensino, materiais escritos, esquemas-graficos. (OLIVEI-
RA, p. 3, 40, 90)

OBJETIVO INSTRUCIONAL - designa uma resposta comportamental futura que o 
professor planeja promover no repertório do aluno. (POPHAM e BA-
KER, p. 19)

PARADIGMA^- modelo ou forma de representação de algum evento, processo ou 
fenômeno que pode tomar forma de gráfico.' (CHADWICK e ROJAS, p.21) 

POPULAÇÃO-ALVO - refere-se ao campo (em termos de estudantes) escolhido 
para realização do estudo. População na qual se deseja fazer deter 
minadas observações.

POPULAÇÃO DISPONÍVEL - consiste na população-alvo em teimos de disponibi-
lidade dos estudantes, para participar do estudo, tendo em vista 
restrições que essa mesma população possa apresentar, em relação a 
determinadas exigências do estudo.

POS-TESTE EXTENSIVO - consiste em prova de julgamento objetivo, elaborada 
a partir de tabela de especificações, contendo amostra representa-
tiva de: 1. conhecimentos que se quer medir de forma somativa; 2 . 
comportamentos observáveis e mensuráveis, cuja precisão e validade 
são verificáveis por meio de correlação entre respostas e critérios 
preestabelecidos.

PÚBLICO - compreende as pessoas que recebem a comunicação. No caso da co-
municação educacional é a clientela escolar, que demonstra determi-
nadas necessidades e que determina o conteúdo e o meio. (OLIVEIRA, 
p. 58-61)



RECEPTOR - a pessoa para a qual a mensagem ê elaborada. 0 alvo da comuni-
cação. Pessoa ou grupo de pessoas, cujas reações o comunicador pre-
tende influenciar. (BERLO, p. 25)

RESULTADO DESEJADO - consiste no resultado que se pretende alcançar, por 
meio de aprendizagem; é expresso pelos objetivos e critérios prees-
tabelecidos .

SISTEMA - conjunto de procedimentos (interativos, integradose inter rela-
cionados num todo)
- Processo de mudança intencional provocando transformação (novos 

modos de ação de acordo com propósitos preestabelecidos)
SITUAÇÃO TEMPO ABERTO - situação de aprendizagem, em que os alunos têm li-

berdade de escolher local e horãrio da realização das atividades de 
aprendizagem e tarefas de avaliação (fora de sala de aula). 0 auxí-
lio do professor ocorre quando o aluno solicita, na medida que ne-
cessite de consultoria.

SITUAÇÃO TEMPO FECHADO - situação de aprendizagem em que os alunos desen-
volvem as atividades de aprendizagem e tarefas de avaliação em ho-
rãrio e local prefixado, com a presença permanente do professor pa-
ra consultas necessárias â compreensão do material instrucional.

SOFTWARE - expressão inglesa que significa elemento de conteúdo ou pro-
gramação de um sistema. (CHADWICK e ROJAS, p. 30)

STATUS - posição ou nível que um indivíduo consegue atingir com relação a 
algum padrão de desempenho. (POPHAM, James W. Como avaliar o ensi-
no. p. 25)

TAREFAS INDIVIDUAIS PROGRAMADAS - modalidade de Tecnologia Educacional ca-
racterizada como uma atividade curricular, uma metodologia, um mo-
delo de individualização de ensino. (SALDANHA, Louremi Ercolani. 
Tarefas Individuais Programadas, p. 41-42).

- HõcTal idade de Tecnologia Educacional que 
se apóia em princípios do ritmo próprio, da participação ativa, do 
reforço constante, das pequenas etapas, do acompanhamento e contro-
le do processo de aprendizagem. (SALDANHA, Louremi Ercolani. Tare-
fas Individuais Programadas, p. 81-89).

- Modalidade de Tecnologia Educacional, 
cujos objetivos mais abrangentes são individualização e interação 
social. (SALDANHA, Louremi Ercolani, Tarefas Individuais Programa-
das, p. 66). ^

TECNOLOGIA EDUCACIONAL - é o desenvolvimento e uso de um conjunto de téc-
nicas sistemáticas baseadas na ciência, utilizadas para planejar, 
desenvolver, avaliar e manipular situações instrucionais e educacio 
nais. (CHADWICK, p. 83).  ̂ '

- Enfoque científico comportamental dos problemas
educacionais.

- Instrumento de planejamento, desenvolvimento e 
avaliação do sistema instrucional.

- Utilização de recursos humanos e não humanos pa-
ra a melhoria da efetividade da aprendizagem.

TEMPO DE ATIVIDADE - tempo em que o aluno se acha ativamente empenhado na 
aprendizagem. (BLOOM, Benjamin S. 0 tempo e a aprendizagem, p. 25)

TEMPO GASTO - tempo em que os alunos estiveram em atividade para desenvol 
ver as TIP.

TEMPO MÃXIM3 - O limite máximo de horas, dias, semanas, permitindo para a 
realização de uma ou várias atividades de aprendizagem e para a efe-
tivação de tarefa de avaliação em cada TIP.

TEMPO NECESSÃRIO - o tempo que o aluno necessita para a aprendizagem de-
pendendo de suas aptidões, habilidade de compreensão e qualidade da 
instrução. (WAGER, Walter. Techniques and technology: affecting
variables that make a difference. p. 314)



TEMPO PERMITIDO - o tempo que ê oferecido ao aluno para a aprendizagem. E 
o período ocupado por algumas atividades relacionadas com o mate-
rial a ser aprendido. (WAGER, Walter. Techniques and technology: 
affecting variables that make a difference. p. 314)

VALIDAÇÁO TENTATIVA DO CONTEÜDO - forma como se tenta buscar certo grau 
de representatividade dos conteúdos de uma disciplina.

VALIDADE APARENTE - (também chamada "face validity") - baseada na avalia-
ção por julgamento do que o instrumento parece medir. (ANASTASI, 
p. 127) _

- Baseada na avaliação subjetiva dos peritos na disci-
plina sobre o que o instrumento parece medir. (ARY, et al. p. 192) 

VARIÁVEL - uma quantidade que pode aumentar ou diminuir, continuamente ou 
não, sem qualquer outra mudança essencial. (CABRAL e NICK, p. 391) 

VARIÁVEL TEMPO - o tempo considerado como elemento da aprendizagem, a ser 
manipulado e relacionado com outros elementos que dependerão dele.

- Tempo é variável que pode ser melhor afetada pela apli-
cação de Tecnologia Educacional, numa situação de aprendizagem in-
dividualizada. (WAGER, Walter. Techniques and technology:affecting 
variables that make e difference. p. 3l4)



ANEXO 1

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS TIP 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: CURRÍCULOS E PROGRAMAS

CARACTERIZAÇÃO: Destina-se ao registro, pelo aluno, de indicações sobre: o tempo dispendido nas

atividades de aprendizagem, o tempo dispendido na tarefa de avaliação, os pon - 

tos obtidos na avaliação, as dificuldades para realização das atividades, os 

pontos significativos das atividades, sugestões para modificações, n9 da TIP e 

o TEMA.

NOME DO ALUNO:

N9DA

TIP

TEMA TEMPO GASTO
DIFICULDADES PONTOS SIGNIFICATIVOS SUGESTÕESAPRENDI

ZAGEM
AVALIA- j 

ÇAO



ANEXO 2

QUESTIONÁRIO DA AVALIAÇÃO TIP

UNIVERSIDADE CATÕLICA DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÁO 

CURSO: PEDAGOGIA

DISCIPLINA: CURRÍCULOS E PROGRAMAS

PREZADO ALUNO:

Você realizou sua aprendizagem no primeiro semestre 

letivo de 1978, na disciplina Currículos e Programas, através 

de Tarefas Individuais Programadas. Gostaríamos agora, no final 

do semestre, de podermos obter sua opinião objetiva sobre estas 

atividades. Sua colaboração,ao nos informar,ajudara a avaliar 

a metodologia utilizada, visando aperfeiçoar nosso desempenho 

profissional.

OBSERVAÇÁO: LEIA TUDO ANTES DE COMEÇAR A RESPONDER.

1. Assinale pior ou melhor em cada uma das alternativas:

A metodologia, através de Tarefas Individuais Programadas, em 

termos de orientação do que deveria ser realizado por você,

visando obter informações e desenvolver atitudes foi:

melhor que apenas aula expositiva. 

melhor que aula expositiva complementada 

pesquisa bibliográfica.

melhor que aula expositiva complementada

leitura de textos e folhas tarefas,

melhor que aula expositiva complementada

exercícios.

melhor que pesquisa bibliográfica em fontes 

indicadas.

melhor que leifura e resumo de um livro, 

melhor que aula expositiva seguida de discus-

são em pequenos grupos.

( ) pior ou C ) melhor que aula expositiva e discussão em

grande grupo.

( ) p ior ou ( )

( ) Pior ou ( )

C ) Pior ou ( )

C ) pior ou ( )

( ) pior ou ( )

( ) Pior ou ( )

( ) pior ou ( )

com

com

com



( ) Pior ou ( ) melhor que aula expositiva seguida ou

intercalada com diálogo aluno professor.

Coloque em ordem de prioridade (1 para a mais forte razão e, 

em ordem descrescente atê 8 no item A e, até 7 no item B):

a. Foi melhor principalmente porque:

( ) Houve objetividade na proposta do conjunto de

atividades.

Houve objetividade na proposta de cada atividade.
Simplificou o trabalho para você, melhorando ao
mesmo tempo as condições de aprendizagem mais efetiva. 
Apenas simplificou o trabalho para você.
0 professor deu orientação sobre o conteúdo apenas 
quando você necessitou.
Houve muita complexidade, porém ,esta complexidade foi 
gradativa, e você conseguiu vencer as dificuldades.
Foi oferecido diversidade de técnicas de trabalho 

(individual, pequenos grupos, grande grupo).

As orientações estavam claras, só havendo necessidade 

de procurar o professor para algumas dificuldades

quanto a conteúdo.

b. Fo pior principalmente porque:

Você prefere ouvir apenas explicações do professor 

para uma boa aprendizagem.

Você prefere ouvir o professor e estudar sozinho.

Você prefere sempre discussão ou perguntas no grande 

grupo.

Simplificou o trabalho e a aprendizagem foi prejudicada 

na sua efetividade.

0 trabalho foi muito complexo e você não conseguiu 

vencer grande parte das dificuldades.

0 professor deu insuficientes explicações sobre o 

conteúdo.

0 livro, fonte dos estudos, foi pouco interessante em 

termos de comunicação (conteúdo e forma).

Escolha uma das alternativas fios três itens que seguem:



a. quanto ao tempo:

( ) Foi bem dosado e você aproveitou bem.

( ) Foi bem dosado e você não aproveitou bem.

( ) Poderia ser melhor dosado.

b. quanto ao conteúdo, objetivos e duração, houve:

( ) Suficiente flexibilidade.

( ) Pouca flexibilidade.

( ) Nenhuma flexibilidade. .

c. quanto aos conteúdos como proposta e realização:

C ) Fstavam bem acessíveis exigindo de você pequeno esfor 

ço.

( ) Estavam acessíveis exigindo de você bastante esforço.

( ) Estavam de difícil acesso impedindo o seu sucesso.

d. quanto aos objetivos como proposta e realização:

( ) Foram totalmente atingidos.

( ) Foram parcialmente atingidos.

( ) Não foram atingidos.

4. Coloque em ordem de prioridade de 1 a 3 :

Em caso de parcialmente atingidos ou não atingidos os obje-

tivos, a deficiência foi prioritariamente:

( ) Objetivo muito ambicioso.

( ) Tempo muito restrito em sala de aula.

( ) Tempo muito restrito fora dos horários de aula.

C ) Atividades insuficientes em quantidade.

( ) Atividades insuficientes em qualidade.

5. Em caso de parcialmente atingidos, aponte o (s) objetivo (s) 

tõpico (s) mal sucedido (s):

6 . Assinale uma das alternativas sobre critérios e uma das al-

ternativas sobre meios e recursos:

Quanto à avaliação:

( ) Os critérios foram bons.

( ) Os critérios foram razoáveis.

( ) Cs critérios não foram bons.



( ) Os meios ou recursos foram bons.

( ) Os meios ou recursos não foram bons.

7. Qual o grau de atingimento do objetivo geral em relação a:

(numere de 1 a 3 sendo 1 grau mais alto)

( ) Atitudes de trabalho.
( ) Pensamento crítico.
( ) Utilização da informação.

8. Como você classificou a metodologia que analisou:

( ) Ruim ( ) Boa ( ) Regular ( } Excelente

9. Em geral suas dificuldades de aprendizagem você as atribui

a: (escolha 3 alternativas, numerando-as de 1 a 3, numa es-

calà de prioridade)

( ) Falta de clareza e objetividade da comunicação do pro - 

fessor.

( ) Falta de estruturação lõgica do conteúdo.
( ) Ma dosagem das dificuldades (aprendizagem cumulativa)
( ) Insuficiência quantitativa de atividades que permitem 

você trabalhar os conteúdos.
( ) Insuficiência qualitativa das atividades propostas para 

utilização do conteúdo.

( ) Suas próprias insuficiências de comunicação oral.

( ) Suas próprias insuficiências de comunicação escrita.

( ) Suas próprias carências de métodos de estudo.

( ) Insuficiência de propostas de técnicas de desenvolvimen 

to de atividade intelectuais no currículo escolar.



ANEXO 3

CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DAS TIP - GSTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

DISICPLINA: CURRÍCULOS E PROGRAMAS

PROGRAMA - GURPO 1

DIA MÊS HORÁRIO ASSUNTO ATIVIDADES

11 08 8.00h às 12.00h Aula introdutória .Apresentação da metodologia pelo 

professor.

.Divisão dos dois grandes grupos.

18 08 19h. e 30 min. as 

20.h e 30 min.

TIP 1. O significado de 

currículo: estrutura 

conceituai básica.

.Recebimento do material. 

.Audição da gravação.

18

a

24

08 livre IDEM .Realização das atividades de apren-

dizagem e tarefa de avaliação.

22 08 19.h. e 30 min.as 

22.00h.
IDEM •Consultoria ao professor para ven-

cer dificuldades nas atividades de 

aprendizagem, (opção do aluno)

24 08 atê às 14.00h IDEM .Entrega da tarefa de avaliação ao 

professor.



DIA MÊS HORÁRIO ASSUNTO ATIVIDADE

25 08 19.30h as 20 .30h IDEM

TIP 2. 0 significado 

do currículo: estru-

tura normativa bási-

ca.

•Recebimento do feedback do profes-

sor. (escrito e oral)

.Recebimento do material.

.Audição da gravação.

25
a
31

08 livre IDEM .Realização das atividades de apren-

dizagem e tarefa de avaliação.

29 08 19h. e 30 min. as 

22 .0 0h

IDEM .Consultoria ao professor para ven-

cer dificuldades de aprendizagem, 

(opção do aluno)

31 08 atê às 14.00h IDEM .Entrega da tarefa de avaliação ao 

professor.

01 09 19h. e 30 min. às 

20h. e 30 min.
IDEM

TIP 3. Posicionamento 

do currículo na escola 

e suas implicações.

.Feedback do professor (escrito e 

oral)

.Recebimento do material.



S DIA MÊS HORÁRIO ASSUNTO ATIVIDADE

! 01 09 
! a

: 14

livre IDEM .Realização das atividades de ;
i

aprendizagem e tarefa de ava- : 

liação. '

j 12 09 19.00h e 30 min. as 

2 2 .00h
IDEM i .Consultoria ao professor(op-

ção do aluno) ,

| 14 09 até as 14.00h IDEM .Entrega da tarefa de avalia-

ção ao professor.

15 09 19.00h e 30 min. às 

20.00h e 30 min.
IDEM

TIP 4. Análise do processo 

de planejamento do currícu-

lo escolar.

.Feedback do professor.(escri-

to e oral)

.Recebimento do material. 

.Audição da gravação

15 09 
a

! 21

livre IDEM .Realização das atividades e 

tarefa de avaliação

! 19 09 19.00h e 30 min. às 

: 2 2 .0 0h

IDEM .Consultoria ao professor.(op-

ção do aluno)

21 09 Até às 14.00h IDEM .Entrega da tarefa de avaliação 

, ao professor.



DIA MÊS HORÃRIO ASSUNTO ATIVIDADE

22 09 19.00h e 30 min.ãs 

2 0 .0 0h e 30 min.

IDEM

TIP 5. Racionalização 

da tomada de decisões: 

elementos subsidiários 

da realidade concreta.

.Feedback do professor (escri-

to e oral)

.Recebimento do material 

.Audição da gravação.

22

a

28

09 livre IDEM .Realização das atividades de 

aprendizagem e tarefa da 

avaliação.

26 09 19.00h e 30 min.ãs 
2 2 . 0 0h

TIP 5. .Consultoria ao professor.(op-

ção do aluno)

28 09 até ãs 14.00h IDEM .Entrega da tarefa de avalia-

ção ao professor.

29 09 19.00h e 30min.ãs 

2 2 .0 0h

AVALIAÇÃO DE TODO 0 

PROGRAMA.

.Feedback da TIP 5 escrito/ora!. 

.Põs-teste

.Preenchimento de fichas 

.Preenchimento de questionário.

Obs.: A data e horário de aplicação do questionário e do teste foram alterados, em função da 

realização dessa atividade pelo GSTA e GSTF, ao mesmo tempo.



ANEXO 4

CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DAS TIP - GSTF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

DISCIPLINA: CURRÍCULOS E PROGRAMAS

PROGRAMA GRUPO 2

i DIA ; MÊS HORÁRIO ASSUNTO ATIVIDADE

; 12 08 8 .0Oh âs 1 2 .0Oh Aula introdutória .Apresentação da metodologia pelo 

professor.

.Divisão dos grandes grupos (dois), 

pelo professor.

19 j 08 ! 8 .00h às 1 2 .0 0h TIP 1. 0 significado

de currículo:estru - 
tura conceituai bá -

sica.

.Realização das atividades de apren 

dizagem pelos alunos sob a Supervi-

são do professor.

.Realização da tarefa de avaliação 

pelos alunos.



DIA MÊS HORÁRIO ASSUNTO ATIVIDADE

26 08 8.00h às 8h e 30mir

8.00h e 30 min às 

12.00h. TIP 2 - 0  significado de 

currículo: estrutura 

normativa básica.

.Feedback da tarefa de avaliação 

da TIP 1. (oral e escrita) 

.Realização das atividades de 

aprendizagem pelos alunos, sob 

a supervisão do professor. 

.Realização da tarefa de avalia-

ção pelos alunos.

02 09 8.00h às e.OOh e

30 min.

8.00 e 30 min.às 

1 2 . 00h
TIP 3. Posicionamento do 

currículo na escola, e 

suas implicações.

Feedback da tarefa de avaliação 

da TIP 2. (oral e escrita) 

.Realização das atividades de 

aprendizagem pelos alunos, sob a 

supervisão do professor. 

.Realização da tarefa de avalia-

ção pelos alunos._________________

16 09 8.00h às 8.00h e

30 min.

8.00h e 30 min. às 

12.00h

TIP 4. Análise do proces 

so de planejamento do 

currículo escolar.

.Feedback da tarefa de avaliação 

da TIP 3. (oral e escrita) 

.Realização das atividades de 

aprendizagem pelos alunos sob a 

supervisão do professor. 

.Realização da tarefa de avalia-

ção pelo aluno._______________



DIA MÊS HORÁRIO ASSUNTO ATIVIDADE

' 23 09 8.00h às 9.00h e 

30 min.

8.00h e 30 min. às 

12.00h.

TIP 4

TIP 5-Racionalizáção da 
tomada de decisões elemen-
tos subsidiários da reali-
dade concreta.

Feedback da tarefa de avaliação da 
TIP 4.

Realizaçao das atividades de apren-

dizagem pelos alunos sob a supervi-
são do professor.

30 09 8.00h às 8.00h e 

30 min.

8.00h e 30 min.às 

12.00h.

TIP 5.

AVALIAÇÃO DE TODO 0 

PROGRAMA.

.Feedback da tarefa de avalia-

ção da TIP 5.

.Põs-teste.

.Preenchimento de fichas. 

.Preenchimento de questionário.

Obs.: A data e horário de aplicação do questionário e do p5s-teste foram alterados, em função 

da realização dessa atividade pelo GSTA e GSTF, ao mesmo tempo.



ANEXO 5 - CONJUNTO DAS TIP

ORIENTAÇÕES GERAIS

TIP 1

TIP 2

TIP 3

TIP 4

TIP 5



o r i e n t a ç õ e s g e r a i s

Desenvolveremos o conteúdo de cinco unidades da disciplinq 

"Currículos e Programas I" conforme programa anexo e utilizando 

uma modalidade de tecnologia educacional, denominada TAREFAS 

INDIVIDUAIS PROGRAMADAS (TIP).

A escolha desta tecnologia baseou-se no levantamento das 

necessidades descritas a seguir:

.Cada aluno tem diferentes características de aprendizagem 

como ritmo e estilos próprios.

.0 modelo metodológico tradicionalmente usado, em que o 

professor ê o comunicador de conhecimentos e as atividades a 

que o aluno ê submetido são muito restritas, não oportuniza uma 

verificação de como o aluno produz mais e melhor, de como atin7 

ge um nível de satisfação mais alto. (

" Presume-se", apenas, que o grupo de alunos realizou ou 

não uma aprendizagem satisfatória, através de provas e outros 

procedimentos que pretendem" avaliar a aprendizagem, especial - 

mente ao nível de conhecimento. Não se analisa como ocorre o 

processo em termos de verificar onde se localizam as causas do 

sucesso ou insucesso do aluno. Ha ausência de um sistema de 

controle que possibilite que o aluno e professor avaliem as 

atividades propostas, à luz dos critérios que definam o produto 

esperado em termos de experiência.

Pretendendo suprir essas necessidadesJ as TIPs foram 

organizadas de modo a apresentar a você um conunto de

atividades sequencialmente organizados,.visando o alcance de 

objetivos selecionados para que ao final deste programa dè 

estudo você tenha adquirido e desenvolvido:

•Atitudes e habilidades de estudo e de trabalho.
.C§nhecimentos específicos úteis ã sua formação profissio 
nal e pessoal.

A característica específica das TIP ê de se constituirem 

em atividade individualizada onde você tenha oportunidade de 

entrar em contacto com diversas 'técnicas, materiais, fontes de 

informação, e progredir nos seus estudos, no seu próprio ritmo. 

Dessa forma ser-lhe-ã oferecido um período de tempo máximo(ver 

programa anexo), para que você desenvolva um programa específi-

co sobre o assunto determinado. Você usará este tempo,de acordo



com seu ritmo de trabalho,procurando ê evidente,aperfeiçoa-lo.

Cada programa inicia com a caracterização do assunto; 

esclarece, em seguida, quais os OBJETIVOS que você devera

atingir ,indica ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM E DE AVALIAÇÍO que 

você devera realizar; finalmente faz referências bibliográfi-

cas que poderão ser consultadas caso você deseje ampliar ou 

aprofundar seus estudos.

A característica fundamental das atividades de aprendiza-

gem ê de apresentar a você tarefas que deverão ser executadas 

na seqüência apresentada, para que você gradativamente vã

realizando a aprendizagem atê atingir os objetivos propostos.

A realização completa das atividades de aprendizagem ê

condição de sucesso para a tarefa de avaliação.

A característica fundamental da tarefa de avaliação ê

oportunizar a você uma verificação da aprendizagem, uma vez que 

exige que você demonstre o conjunto de experiências que alcançou 

na busca do atingimento dos objetivos e verificou quais os

pontos que devem ser reforçados.

As dificuldades na realização da tarefa de avaliação vão detec-

tar os pontos que devem ser reestudados por você, retomando as 

atividades de aprendizagem.

As atividades de aprendizagem terão o "feedback" do

professor durante a sua realização e as tarefas de avaliação 

terão o "feedbach” do professor após a sua realização. '

Para cada TIP há uma tarefa de avaliação que você receberá, 

trabalhará e devolverá de acordo com o programa.

Haverá, também, encontros (chamados feedback para escla-

recimentos de dúvida, discussão de idéias e dificuldades.

Nestes encontros o professor, apos ter corrigido as tarefas de 

avaliação devolverá aos alunos a folha correspondente , onde 

terá feito anotações que indicam se o desempenho foi satisfatõ 

rio. Será permitido que você, se achar conveniente, refaça a 

tarefa para atingir o desempenho mínimo desejado. A sua

participação nesses encontros será condicionada à observância 

do programa ,no que diz respeito à data de entrega de tarefas 

de avaliação.

Embora cada aluno possa avançar em seu ritmo prõprio, su-

gere-se que você distribua bem o seu tempo de forma a poder 

acompanhar estes momentos de interação.



Solicita-se também, para efeito de Seu controle que você 

observe 0 TEMPO dispendido em cada atividade e anote-o com 

precisão. 0 espaço destinado A OBSERVAÇÕES deve ser utilizado 

para indicação de dificuldades encontradas no manuseio do

material e de sugestões.

Os critérios de avaliação estão indicados no item 5.2.de 

cada TIP.

A avaliação final de seu desempenho serã expressa pela 

média dos pontos obtidos em cada TIP.

0 conteúdo da disciplina "CURRÍCULOS E PROGRAMAS" pro 

gramado sera desenvolvido através do conjunto de cinco

TAREFAS INDIVIDUAIS PROGRAMADAS.

Utilizaremos adicionalmente para acompanhamento de

nossos trabalhos uma " Ficha de Acompanhamento das TIP", onde 

você deverã registrar alguns aspectos da TIP que você estã 

desenvolvendo seqüencialmente e, os resultados alcançados.

Recomendações para realização das folhas tarefa.

.volte aos textos ou a gravação se julgar necessário; 

.discuta a suas respostas com um colega se tiver dúvidas 

a esclarecer;

.faça reformulações nas suas respostas se julgar neceis 

sãrio apõs ter discutido com um colega 

.recorra ao professor, apenas, se ainda ficar em duvida, 

.se você desejar aprofundar ou ampliar seu estudo, faça 

uma consulta direta as fontes, .(item 4 de cada TIP 
referências bibliográficas)

Observação:

AS FOLHAS - TAREFA NÂO SERÃO ENTREGUES AO

p r o f e s s o r :



TEMA: 0 SIGNIFICADO DO CURRÍCULO: ESTRUTURA CONCEITUAL BÃSICA

TIP 1

1. CARACTERIZAÇAO:

Delineia um conjunto de elementos de estrutura basica de 

ordem conceituai, analisando diferenças entre os

conceitos básicos enquanto referem-se a processo, produto 

e resultado e as diferenças quanto a abrangência.

2. OBJETIVOS:

Apás a realização das atividades indicadas, você deverá 

ser capaz de:

- ^laborar um novo conceito de currículo, 

observando no conceito elaborado elementos 

contidos nas posições teóricas estudadas.

- indicar diferenças entre planejamento curricu 

lar, plano curricular, plano de ensino e 

currículo, utilizando os conceitos apresenta-

dos .

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM:

Para que sua aprendizagem atinja os objetivos propostos, 

você deve realizar as atividades listadas abaixo:

Atividade 1

Atividade 2

- Atividade 3

- Atividade 4 -

Ouça a gravação do subprograma 1, 

panhando-a com o esquema auxiliar 

gravação, (anexo 1)

Leia o texto: "0 currículo em mudança" 

Ragan. (anexo 2)

Leia o texto: "Considerações bãsicas " 

Saylor, (anexo 3)

Leia o texto: "Precisões em torno 

definição de currículo" Mirtha B. de Salo- 

mone y Oscar Salomone - Hacia um mejorami- 

ento del curriculum, (anexo 4)

acom-

da

dé

de

da



- Atividade 5 - Leia "Inocência em Educação" de Benjamin

Bloom e detenha-se mais no item " Currículo 

manifesto e currículo latente", (anexo 5).

- Atividade 6 - Realize o trabalho em grupo proposto na

folha-tarefa n9 1 (anexo 6)

- Atividade 7 - Realize o exercício proposto na folha-tarefa

n9 2 (anexo 7).

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

. Saylor, Galen J, et al.

. Ragan, Willian B.

. Senebbelo, Maria Margarida

. Fundação Carlos Chagas.

. Salomone, Mirtha Balaztena

Planeamiento__________dei

curriculum en la escuela 

moderna.Buenos Ayres, 

Troquei, 1970.

Currículo Primário Moder-

no , Porto Alegre,Globo , 

1967. *

In UFRGS. Boletim PREMEN 

n 9 6, ano 4, Porto Alegre 

1976.

Cadernos de Pesquisa n916 

março de 1976.

Hacia un mejoramiento dei 

Curriculum, Ministério 

dei Gobierno, Subsecretá-

ria de Cultura y Informa- 

ci5n Educativa.Mendonza.

5. ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO:

5.1. Caracterização:

Esta atividade ê constituída de um exercício individual 

em que você esquematizará os conceitos estudados,

estabelecendo comparações entre os mesmos e elaborará 

um conceito de currículo. Deverá ser realizado na folha 

anexo 8 e entregue ao professor apõs concluída.

5.2. Critérios:

Será considerado satisfatório o seu nível de desempenho 

se alcançar no mínimo 70 pontos.

• Atribuir-se-ã de:



-90 a 100 pontos ao trabalho que apresentar: 

Esquema com:-ordenação numa sequência 

correta de eventos. 

Justificativa da sequência. 

Indicação dos elementos

diferenciadores.

Explicação das diferenças 

indicadas.

Conceito com elementos do ponto de

vista docente e discente. 

-70 a 85 pontos ao trabalho que apresentar: 

Esquema com:- Odenação numa seqüência 

correta de eventos. 

Justificativa da sequência. 

Indicação dos elementos,

diferenciadores.

Conceito com elementos do ponto de

docente e discente.

6. REGISTRO DO TEMPO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA TIP 1 

E OBSERVAÇÕES QUE DESEJE FAZER.

ATIVIDADES

DE

1 OBSERVAÇÕES

2

3
APRENDIZAGEM 4

5

6

7

ATIVIDADES TEMPO DE EXECUÇÃO:

DE

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES:



FOLHA TAREFA N9 1 (anexo 6)

Organizem-se em grupos de 3 ou 4 no mãximo.

Discuta com seus colegas os pontos que estão expressos no 

esquema auxiliar da gravação, tentando recompor os

conceitos que você ouviu e leu. Quando houver dúvida no 

grupo, consulte os textos que constituiram o material de 

leitura das atividades 2, 3, 4 e 5 e volte à gravação, se 

necessário.

Tente exemplificar no grupo: "Plano de Estudo"e comparã-lo 

com "Programa de Ensino".

Tente, no grupo, exemplificar currículo latente, tomando 

como referência, experiências pessoais ou profissionais.

Discuta com seus colegas o que entendeu por processo e 

produto, tentando estabelecer relações de dependência ou 

diferença entre os dois conceitos.



FOLHA TAREFA N9 2

Indique as diferenças e semelhanças entre plano curricular 

e plano de ensino.

R:

(anexo 7)

Indique a característica diferencial mais evidente entre 

planejamento curricular e plano curricular.

R:

Diga o que aprendeu por currículo latente. 

R:



TAREFA DE AVALIAÇÃO

(anexa 8)

TEMA: Significado do Currículo: Estrutura Conceituai Básica' 

NOME:

DATA:

TIP 1

1. Elabore um esquema diferenciador dos conceitos: plano

curricular, planejamento curricular, plano de ensino e 

currículo.

2. Utilize o "texto gerador" abaixo, retirado e traduzido da

obra de Doll, indicada na bibliografia, e elabore um

conceito de currículo inspirado no texto.

COMO SE INICIA 0 MELHORAMENTO DO CURRÍCULO

Permita-me que lhe mostre nosso currículo disse o diretor

da escola a seu visitante e, com gesto de orgulho,entregou 

lhe um documento mimeografado no qual era indicado aos

professores o que deviam ensinar, matéria por matéria.

0 visitante olhou o documento e replicou:

-Bem, agora vamos ao verdadeiro currículo.

-Não compreendo , exclamou o diretor.

Quero dizer que devo passar pelo menos algumas horas em

sua escola. Necessito visitar diferentes classes, ao acaso. 

Quero deter-me nos pátios e ver as crianças moverem-se ali, 

quero percorrer os refeitórios onde comem e conversam livre - 

mente. Se no programa de hoje consta alguma reunião desejoi 

assistí-la. E gostaria de visitar a biblioteca e logo acompa-

nhar as crianças ao campo de esportes, quando atuam sob a 

supervisão do professor e quando estão a sós. Dessa maneira 

terei, pelo menos, uma visão limitada do verdadeiro currículo 

desta escola.



TIP 2

Tema: 0 SIGNIFICADO DE CURRÍCULO: ESTRUTURA NORMATIVA BÃSICA

1.CARACTERIZAÇAO:

Apresenta um conjunto de elementos da estrutura bãsipa de

ordem normativa, considerando conceitos importantes para

a compreensão do significado do currículo, contidos na

legislação de ensino vigente.

Relaciona os conceitos básicos de currículos, estudados na

TIP 1, com determinados aspectos normativos referente a

currículo.

2. OBJETIVOS:

Apos a realização das atividades indicadas, você deverá ser 

capaz de:

- Identificar os aspectos relacionados a currículos, 

tratados na legislação específica.

- Relacionar os conceitos básicos sobre currículos, 

com o contido na Lei do Ensino vigente.

3. ATIVIDADES:

Para que sua aprendizagem atinja os objetivos propostos,você 

deve realizar as atividades abaixo relacionadas:

- Atividade 1

Atividade 2 -

- Atividade 3 -

Atividade 4 -

- Atividade 5 -

Ouça a gravaçao, acompanhando-a com o

esquema auxiliar da gravação.(anexo 1)

Leia o texto: "Fundamentos legais do Currí 

culo" - (profa. Nilcêia Maria de Siqueira) 

e consulte a legislação citada.(anexo 2) 

Leia o texto: "Aspectos básicos da Funda-

mentação Legal do Currículo de 29 Grau, e

consulte a legislação citada, (anexo 3)

Realize os exercícios da 'folha-tarefa 1

(anexo 4)

Realize os exercícios da folha-tarefa 2

(anexo 5)



4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

. Lei 5692/71.

. Parecer 853/71 do Conselho Federal da Educação. 

. Parecer 45/72 do Conselho Federal da Educação.

. Parecer 76/75 do Conselho Federal da Educação.

5. ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO:

5.1. Caracterização:

Esta atividade constitui-se num exercício inidividual 

no qual você vai relacionar artigos da Lei 5692/71, 

com conceitos implícitos no texto de Ragan da TIP 1, 

e identificar competências em relação ãs prescrições. 

A tarefa devera ser realizada na folha-tarefa '2. 

(anexo 6)

5.2. Critérios:

Será considerado satisfatório o seu nível de desem.- 

penho, se alcançar 70 pontos.

- Atribuir-se-ã de:

-90 a 100 pontos ao trabalho

que apresentar:

Duas inferências decorrentes de 

correlação entre o explicitado 

nos dois textos que são objeto 

de análise, fazendo as citações 

necessárias das partes analisadas 

as três competências solicitadas. 

-70 a 85 pontos ao trabalho que

apresentar:

Ifaa inferência que decorra de 
correlação entre o explicitado 
nos dois textos que são objeto 
de análise, fazendo as citações 
nècessárias das partes analisadas 
Duas das competências solicitadas



REGISTRO DO TEMPO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA TIP.

ATIVIDADES

DE

APRENDIZAGEM

1
OBSERVAÇÕES

2

3

4

5

ATIVIDADES

DE

AVALIAÇÃO

TEMPO DE EXECUÇÃO:

OBSERVAÇÕES:



Organize-se em grupos de 3 ou 4 no máximo.

FOLHA TAREFA 1

(anexo 4)

Discuta e tente exemplificar a partir das experiências

pessoais e profissionais:

- Atividade.

- Area de estudo.

- Disciplina.

Recomponha os conceitos

- Sequência.

- Integração horizontal, tentando buscar 

exemplos.

Faça considerações sobre as predominincias de educação geral 

e formação especial nos currículos de l9 e 29 Graus.



FOLHA TAREFA 2

(anexo

Explique o sentido de "Categorias Curriculares", conforme o 

explicitado no comentário do Artigo 59 no Parecer 853/71.

R:

0 que você entendeu por núcleo comum e parte diversificada 

do currículo?

R: Núcleo Comum:

Parte diversificada:

Cite as duas formas de ordenação dos conteúdos curriculares 

R: A:

B:

Exemplifique Educação Geral e Formação Especial: 

R: Educação Geral:

Formação Especial:



NOME:

TAREFA DE AVALIAÇÃO

(anexo 6)

TEMA: SIGNIFICADO DO CURRÍCULO: ESTRUTURA NORMATIVA.

DATA _________ /_____ /

1. Analisar, comentar e fazer inferências sobre o exposto a 

respeito do artigo 4 9 da Lei 5692/71, nas páginas 5 e 6 

do texto "Fundamentos Legais do Currículo" em função das 

posições conceituais, explicitadas no texto. "Precisões 

em torno da definição do currículo", páginas 1, 2 e 3,da 

TIP 1

2. Nas leituras indicadas nas atividades que você realizou, 

hã referências sobre prescrições na definiçãg dos

conteúdos curriculares.

Identifique as competências em relação a estas prescri-

ções, escalonando segundo os níveis:

. Conselho Federal de Educação:

. Conselho Estadual de Educação:

Estabelecimento de Ensino:



TIP 3

TEMA: POSICIONAMENTO DO CURRÍCULO NA ESCOLA E SUAS IMPLICAÇÕES

1. CARACTERIZAÇAO:

Trata de indicar e estabelecer confronto entre característ^i 

cas de eficiência, tendências atuais e novas exigências do 

currículo, esboçando o alcance do currículo a nível de

escola.

2. OBJETIVOS:

Apos a realização das atividades prescritas, você devera 

ser capaz de:

- Interpretar organicidade, flexibilidade, 

dinamismo,“exiquibilidade e continuidade 

como características que determinam um 

bom currículo, mencionando algumas delas 

implícitas num texto gerador.

- Analisar viabilidade de aplicação de

alguns princípios fundamentais de

currículo nas escolas de l9 e 29 Graus 

do Brasil.

- Analisar alguns aspectos da realidade 

brasileira, com base no texto"Tendências 

atuais do currículo," estudado.

- Elaborar objetivos do planejamento 

curricular, considerando características 

de um bom currículo, tendências atuais e 

novas exigências do currículo.

3. ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM:

As atividades indicadas abaixo, foram selecionadas e organ_i 

zadas para que você alcance os objetivos propostos.

- Atividade 1 - Leia o texto: "Características de um bom



Atividade 2 - 

Atividade 3 - 

Atividade 4 - 

Atividade 5 - 

Atividade 6 -

Currículo", (anexo 1)
Leia o texto: "Tendências atuais do

Currículo", (anexo 1)

Leia o texto: "Novas exigências do

Currículo", (anexo 1)

Realize a atividade indicada na folha 

tarefa 1 (anexo 2)

Examine o Texto Gerador 1 e realize as

tarefas nele indicadas, (anexo 3)

Examine o Texto Gerador 2 realize a

tarefa nele indicada, (anexo 4)

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

. Saylor,Galen J. Planeamiento del curriculum en la escuela

moderna. Buenos Ayres, Troquei 1970.

. Centro para investigaciõn e inovaciõn en la ensenanza.EJL

curriculum para 1980.Buenos Ayres, 

Myramar, 1974.

5. ATIVIDADE DE AVALIAÇAO:

5.1. Caracterização:

Esta atividade constitui-se num exercício individual, 

que você devera realizar no folha anexo, através do 

qual serão elaborados objetivos do currículo escolar, 

analisados problemas e soluções relacionados com

currículo, a luz da teoria estudada através dessa TIP.

5.2. CRITÉRIOS:

Será considerado satisfatório o seu" nível de' 

desempenho se alcançar no mínimo 70 pontos, 

atribuir-se-a de:

-90 a 100 pontos ao trabalho que

apresentar:

Dois objetivos gerais, formulados com 

clareza e caracterizado cada um deles



sem redundâncias ou repetições e 

citando o critério implícito

(tendência, característica ou

princípio).

-90 a 100 -situação problema relacionada a 

currículo escolar, uma solução corres-

pondente ao problema, citando o apoio 

legal e comentando viabilidade.

-70 a 85 pontos ao trabalho que apresen 

tar:

Dois objetivos gerais, formulados com 

clareza e caracterizado cada um deles 

sem redundâncias ou repetições.

Uma situação problema relacionada a 

currículo escolar, uma solução corres-

pondente ao problema, citando o apoio 

legal

6. REGISTRO DO TEMPO UTILIZADO NA REALIZAÇAO DA TIP 3 E

OBSERVAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIO FAZER:

ATIVIDADES

DE

APRENDIZAGEM

1 OBSERVAÇÕES

2

3

4

5

6

ATIVIDADES

DE

AVALIAÇAO

TEMPO DE EXECUÇÃO:

OBSERVAÇÕES:



1. Reunam-se em pequenos grupos ( no mãximo 4 alunos).

FOLHA TAREFA N9 1

(anexo 2)

2. Comentem cada uma das características de um bom currículo.

3. Comentem cada um dos elementos apresentados no texto "Ten-

dências atuais do Currículo”, acrescentando exemplos da 

sua experiência pessoal ou profissional.

4. Destaquem um dos 7 princípios arrolados no texto "Novas 

exigências do Currículo',' discutindo viabilidade do mesmo, 

face à legislação de ensino vigente.



TEXTO GERADOR N9 1

SOCIOLOGIA E CURRÍCULO - Fabula contada por Sir Eric Ashay

da Universidade de Londres.

Currículo dos tigres de dentes de sabre

Uma tribo paleolítica, reconhecendo que a sua sobre-

vivência dependeria da capacidade de impedir o ataque dos

tigres de dentes de sabre, e da pesca manual nas lagoas límpi-

das inventou a educação. As crianças da tribo, em lugar de 

passar seu tempo em folguedos, era ensinada a arte de afugentar 

os tigres com tochas de fogo acesas e como agarrar peixes com 

as mãos nos lagos.

A invenção teve um enorme êxito. As crianças adoravam 

a atividade e a tribo florescia. Então o clima mudou. Uma grande 

geleira desceu sobre o vale onde a tribo vivia. Os tigres de

dentes de sabre desapareceram. Vieram os ursos que não temiam

o fogo que não podiam ser afugentados deste modo. E as lagoas 

se tornaram tão lodosas que os peixes não podiam mais ser 

vistos e apanhados com as mãos. Não demorou ,muito para que 

os membros da tribo de mais iniciativa e mais recursos se 

adaptassem a essa nova circunstância. Descobriram que podiam 

caçar os ursos, cavando fossos nas trilhas da floresta e que 

também podiam pescar nas águas barrentas usando redes. Uma vez 

mais, eram senhores do seu ambiente contemporâneo.

Mas as escolas ainda continuam a ensinar a arte de

afugentar tigres e apanhar peixes com as mãos. 0 chefe da

educação conseguiu capturar um velho tigre mais além, e mantê- 

lo numa jaula para que as crianças pudessem ter material para 

praticar a velha arte. Então, um radical qualquer sugeriu que 

estas habilidades fossem retiradas do currículo e que, em 

seu lugar, as escolas ensinassem a arte de fazer redes de

pesca e a cavar fossos para caçar ursos. A sugestão foi 

recebida com horror pelas autoridades. Ensinar a tecer redes e 

cavar fossos: isto não era educação; seria, quando muito, apren-

dizagem vocacional.

(anexo 3)



" Será um dia negro para as escolas", diziam eles, 

quando abandonarmos as matérias fundamentais de nossa

cultura, tais como afugentar tigres e apanhar peixes com 

as mãos. Naturalmente, ninguém sonhara em apanhar peixes 

com as mãos na vida real nesta época e não há mais tigres 

para serem afugentados; mas essas matérias são ricas em 

tradições da nossa tribo. Elas ensinam os princípios de 

coragem e gosto. 0 currículo jã está sobrecarregado e

nos não podemos introduzir matérias como tecelagem de

redes e caçada de ursos, que não possuem valor cultural 

algum.

Fonte: CARCIA, Edilia Coelho. Educação

Moral e Cívica - São Paulo, Ed. 

Irradiante - 1971 p. 12,13.

TAREFA 1 - Relacione a fábula com a realidade dos currículos 

atuais das escolas em termos de tendências e

encontre no texto "tendências atuais do currículo 

a que mais se ajusta ao texto gerador.

TAREFA 2 - Que características de um bom currículo você é 

capaz de descobrir depois da leitura desta fábula 

Identifique a (s) parte(s) do texto e coloque ao 

lado a característica que melhor se ajusta.



TEXTO GERADOR N9 2 

PLANEJAMENTO DO CURRÍCULO NA ESCOLA MODERNA

( anexo4)

"Isto ê nosso - não o arruinem colocando-o no currículo".

Essa advertência foi feita por uma moça em 

uma escola pública. Ela e quatro estudantes de outros cursos 

regulares, conversavam comigo na biblioteca da escola Falavam 

calorosamente sobre Notas de Ultratumba (sic),de Dostoyewski; 

as Viagens de Gulliver, de Swift,Interpretação dos Sonhos, de 

Freud, e o Medo e a Liberdade de Fromm. Perguntei-lhes se

esses livros eram trabalhados em algum curso em particular e 

me responderam todas em coro: - "Não, Isto serã arruinã-los '. 

Não é necessário que todos façam a mesma coisa"!

Fonte: Saylor, Galen J. Planejamiento_____ dei

curriculum em la escuela moderna.Buenos 

Ayres, Troquei, 1970.

TAREFA 1 - Que característica de um bom currículo você deduz 

lendo o texto acima?

TAREFA 2 - Quais os três (3) itens do texto "Novas exigências 

do currículo" que estão mais relacionadas no texto 

gerador?



TAREFA DE AVALIAÇÃO
(anexo 5)

TIP 3

TEMA: POSICIONAMENTO DO CURRlCULO NA ESCOLA E SUAS IMPLICAÇÕES

NOME:

D A T A : ____________/___________/

A partir da teoria estudada nesta TIP:

1. Elabore 2 objetivos do planejamento curricular, tendo como 

base os 3 textos estudados.

2. Enuncie uma tendência relacionada a currículo escolar no 

Brasil, aponte uma solução, apoiando-se na legislação de 

ensino vigente e analise viabilidade desta solução, frente 

à situação do nosso sistema de ensino.



TIP 4

TEMA: ANÁLISE DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO CURRÍCULO ESCOLAR

1. CARACTERIZAÇÂO:

Constitui-se no estudo dos conceitos-chave da estrutura do 

currículo, dos processos básicos através dos quais estes 

conceitos são dinamizados e dos modelos teóricos que expli-

cam esta dinâmica e estabelecem princípios norteadores dos 

processos.

2. OBJETIVOS:

A partir da teoria colocada na gravação:

- Identificar relações entre os três conceitos 

chave do planejamento curricular: objetivo,ati-

vidade e experiência.

- Identificar relações dessas conceitos-chave com 

os processos básicos de seleção, organização e 

avaliação.

- Comparar os modelos de planejamento curricular 

de TYLER, TABA e LEYTON, considerando concei-

tos, processos e elementos.

3. ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM:

As atividades indicadas abaixo, foram selecionadas e

organizadas para que você alcance os objetivos propostos.

- Atividade 1 - Ouça a gravação acompanhando-ta com o"esquema

auxiliar da gravação" (anexo 1).

- Atividade 2 - Leia o "Caso" apresentado, (anexo 2)

- Atividade 3 - Realize o solicitado na folha-tarefai1

(anexo 3)

- Atividade 4 - Examine individualmente os três modelos de

planejamento curricular apresentados.(anexo4)



- Atividade 5 - Realize a fòlha tarefa 2. (anexo 3.1)

- Atividade 6 - Discuta com um dos seus colegas os elemen-

tos, conceitos e processos que os três 

modelos apresentam, procurando estabelecer 

relações entre esses modelos.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÄFICAS:

- Taba, Hilda. Elaboraciõn dei currículm.Buenos

Ayres, Troquei, 1974.

- Saylor, Galem J. Planeamiento del curriculum en

la escuela moderna.

- Tyler,Ralph W. Princípios Básicos de Currículo e

Ensino. Porto Alegre,Globo

1975.

- Soto, Mario Leyton Planeamiento Educacional, Bilioteca

Latino Americana de Educa-

ção.

- Leyton,Fernando S. Planejamento Curricular, UFRGS,

Faculdade de Educação,Labo-

ratório de Ensino Superior.

(mimeo)

5. ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO :

5.1. Caracterização:

Esta atividade constitui-se num exercício individual no

qual você deverá realizar, na folha anexo 5, experiênci-

as de análise dos conceitos, relacionamento entre

modelos de planejamento curricular.

5.2. Critérios:

Será considerado satisfatório o seu nível de desempenho 

se alcançar no mínimo 70'pontos.

Atribuir-se-ã de:



- 90 a 100 pontos ao trabalho que apresentar:

o quadro de dupla entrada com todos os

elementos e todas as intersecções indicadas 

nas caseias, de forma correta.

No mínimo 5 pontos de comparação das três 

teorias considerando processos, conceitos e 

elementos determinantes.

No mínimo 4 passos com observância da sequên-

cia correta.

- de 70 a 85 pontos ao trabalho que apresentar:

o quadro de dupla entrada com todos os

elementos e todas as intersecções indicadas 

nas caseias, de forma correta.

No minimo 2 pontos de comparação das histori-

as, considerando processos, conceitos e

elementos determinantes.

No minimo de passos sem observância da

seqüência correta.

6. REGISTRO DE TEMPO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA TIP E OBSER-

VAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIO FAZER:

ATIVIDADES

DE

APRENDIZAGEM

1 OBSERVAÇÕES:
2

3

4

5

6

ATIVIDADES

DE

AVALIAÇÃO

TEMPO DE EXECUÇÃO:

OBSERVAÇÕES:



FOLHA TAREFA N9 1

(anexo 3)

1. Indique na linha pontilhada os conceitos - chave do 

planejamento curricular correspondente às explicações a, b, 

c :

a - Conjunto de experiências em gestação...................

b - Situação cujo tempo ê presente ou passado.............

c - Experiências hipotéticas................................

2. Cite os três processos bãsicos do planejamento curricular.

1  . ....

2 .......................................................
3.............................................................

3. Responda colocando V ou F nas seguintes afirmativas:

( ) Experiências são selecionadas e organizadas.

( ) Objetivos são selecionados e organizados.
( ) Objetivos são avaliados.
( ) Experiências são avaliadas.
( ) Atividades são avaliadas.
( ) Atividades são selecionadas e organizadas.



FOLHA TAREFA N« 2

(anexo 3.1)

1. Leia o significado da expressão "Experiência de aprendizagem" 

nas pãginas 57,58 e 59 de Ralph Tyler.

2. Verifique o que Taba considera experiências de aprendizagem 

(pãg. 371), do livro "Elaboracion dei Curriculum".

3. Identifique no modelo de Leyton o conceito de experiência 

(pãginas 62, 63 - Soto, Mario Leyton.Planeamiento Educacio 

nal, 1975.)

4. Discuta com seus colegas o conceito de " 'experiências ■" 
comparando a posição colocada na gravação com as posições 

colocadas nos modelos estudados.



•2. Estabeleça comparações entre os. três modelos de '

planejamento curricular estudados, considerando conceitos, 

processos e determinantes.

3. Se você tivesse que fazer um planejamento curricular que 

passos seqüenciados determinaria para este trabalho?



TAREFA DE AVALIAÇÃO
(anexo 5)

TIP 4

TEMA: ANÁLISE DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO CURRICULAR 

NOME:

DATA:

1. Aqui você tem um exemplo de "quadro de dupla entrada". Nas 

colunas da vertical há elementos referentes a conteúdos de 

ensino e nas colunas da horizontal há elementos referentes 

a comportamentos cognitivos. A área de intersecção, ou a 

área que mostra onde os dois elementos se cruzam ê marcada 

com um X dentro da caseia.

Construa um quadro de dupla entrada com os processos básicos 

e os elementos chave do planejamento curricular, demonstrando 

as relações entre eles, assinalando um X na caseia na qual 

esta relação existe.



TEMA: RACIONALIZAÇAO DA TOMADA DE DECISÕES: ELEMENTOS 

SUBSIDIÁRIOS DA REALIDADE CONCRETA.

TIP 5 -------------

1. CARACTERIZAÇAO:

Analisa os elementos a considerar na tomada de decisões a 

partir do conhecimento das fontes de informação fundamen - 

tais: aluno, sociedade e escola.

2. OBJETIVOS:

Apos a realização das atividades indicadas, você deverá 

ser capaz de:

- Analisar os elementos aluno, sociedade e 

escola como fonte de informação para o 

planejamento curricular, observando relações 

de causa e efeito.

- Selecionar fatores que deverão ser levantados 

junto ãs fontes de informação, observando 

critérios de viabilidade e abrangência na 

definição e obtenção dos dados.

3. ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM:

As atividades indicadas abaixo foram selecionadas e

organizadas para que você alcance os objetivos propostos.

Atividade 1 

Atividade 2

Atividade 3 

Atividade 4

- Ouça a gravação acompanhando-a com 

"o esquema auxiliar da gravação".(anexo 1)

- Faça uma leitura rápida de "Estudos dos 

prõprios alunos como fonte de objetivos 

educacionais". (Tyler, p. 5 a  14)

- Realize os exercícios da folha tarefa n 9

1. (anexo 2)

- Faça a leitura rápida de "Estudos da Vida 

Contemporânea fora da Escola"(Tyler, p.14 

a 21)



- Atividade 5 - Realize os exercíos da folha tarefa n 9 2 • 1

(anexo 3)

- Atividade 6 - Examine " Diagnose do Currículo", (anexo

4)

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

. Tyler, Ralph W. Princípios básicos de Currículo e Ensino,

Porto Alegre, Globo, 1975.

. Estado de Goias, Secretaria de Educação e Cultura.Comissão

Estadual de Currículo. Caderno 2,Teoria

e Prática de Currículo, 1973.

. Doll, Ronald C. El mejoramiento del curriculum. Buenos

Ayres, Ed. Ateneo, 1974.

. Saylor,Galen J. Planeamiento del curriculum em

et al. la escuela moderna. Buenos Avres,Troquei^

1970.

5. ATIVIDADE DE AVALIAÇAO:

5.1. CARACTERIZAÇÃO:

Esta atividade constitui-se num exercício individual que 

voc.ê deverá realizar na folha anexo 5 e consta da

elaboração de um "plano de utilização das fontes de

informações: aluno, sociedade e .escola".

5. . Será considerado satisfatório o seu nível de desempenho 

se alcançar no mínimo 70 pontos.

Atribuir-se-ã de:

-90 a 100 pontos ao trabalho que apre - 

sentar um "Plano de utilização das

fontes" com os seguintes critérios:



presença de três fontes estudadas , 

elementos subsidiários considerados 

importantes em cada uma das fontes, 

justificativa da seleção destes 

elementos e análise de viabilidade 

de obtenção destes dados.

-Atribuir-se-ã de:

-70 a 85 pontos ao trabalho que

apresentar um "plano de utilização 

de fontes", que conste apenas de 

uma listagem de itens e subitens 

abrangendo as fontes aluno e

escola e precedida de uma breve 

j ustificativa.

6. REGISTRO DE TEMPO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA TIP 5 E 

OBSERVAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIO FAZER:

ATIVIDADE

DE

1 OBSERVAÇÃO :

2

APRENDIZAGEM 3

4

5

6

ATIVIDADE

DE

AVALIAÇÃO

TEMPO DE EXECUÇÃO: 

OBSERVAÇÃO:



(anexo 2)

Apos a leitura rápida que você fez das páginas 5 a 14 de 

Tyler, você vai retomar algumas partes indicadas aqui, 

para poder realizar os exercícios, como segue:

1.Explique a relação entre norma aceitável, condição atual do 

aluno e carência.

(pãginaís 6 a 8)
R:

FOLHA TAREFA N9 1

2.Segundo a classificação feita por Prescott, arrole algumas 

necessidades das crianças.(páginas 6 e 7)

R:

3.Sugira estudos a realizar sobre o elemento: interesse das 

crianças, a partir da leitura da página 11 (l9 parágrafo ) 

e página 13 (l9 parágrafo).

4.Que critérios são alocados pelo autor para a seleção de

estudos sobre necessidades e interesses dos alunos? 

(páginas 13 e 14)

R:



FOLHA TAREFA N9 2

(anexo 3)

Após a leitura rãpida que você fez das páginas 14 

você vai retornar algumas partes indicadas aqui, 

realizar os exercícios, como segue, nos itens 1 e

1. Que entendeu por "significado contemporâneo de 

conhecimentos, habilidades e aptidões"?

R:

2. Nas páginas 18 e 19 (atê o final do l9 parágrafo) e nas

páginas 21 e 22 (atê o final do l9 parágrafo) você tem

sugèstões que permitem levantar alguns critérios para a

escolha dos elementos referentes á fonte "Vida Contemporânea 

na Sociedade". Enuncie-os.

R:

3. Após ter examinado "Diagnose do currículo", (anexo 4),comente 

com um colega que elementos subsidiários são importantes e 

viáveis para serem estudados sobre a escola.

R:

a 21 de Tyler 

para poder 

2 .

determinados



TAREFA DE AVALIAÇÃO

(anexo 5)

TIP 5 

TEMA:

NOME:

DATA:

RACIONALIZAÇÃO DE UMA TOMADA DE DECISÃO: ELEMENTOS

SUBSIDIÁRIOS DE UMA SITUAÇÃO REAL.

/ /

Elabore um "Plano de utilização das fontes de informa 

ções" para subsidiar a tomada de decisões quanto ao 

Plano Curricular, fazendo constar as fontes: aluno ,

sociedade, escola e determinando o que poderã ser

estudado em cada uma destas fontes, porque e para 

que.



ANEXO 6 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
pttua np ArnMPAMHAMPMTn T\á ttd DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA TIP DISCIPLINA: CURRÍCULOS E PROGRAMAS '

CARACTERIZAÇÃO: Destina-se ao registro, pelo aluno, de indicações sobre: o tempo dispendido nas ativi-

dades de aprendizagem, o tempo dispendido na tarefa de avaliação, os pontos obtidos na 

avaliação, as dificuldades para realização das atividades, os pontos significativos 

das atividades, sugestões para modificações, consultas feitas ao professor n 9 da TIP 

e o TEMA. Serã entregue ao professor no final do semestre.

NOME DO ALUNO:

N9DA TEMA TEMPO GASTO PONTOS ^PONTOS CONSULTAS

TIP APREN-

DIZAGEM

AVALIA-

ÇÃO

OBTIDOS DIFICULDADES SIGNIFICATIVOS SUGESTÕES FEITAS AO 

PROFESSOR



ANEXO 7

PÕS-TESTE EXTENSIVO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Prezado Aluno:

Você concluiu um bimestre de estudos, para os 

quais foram selecionados e organizados alguns objetivos,

de forma a serem alcançados através de atividades de

aprendizagem, das quais você participou. Ao final da 

programação, queremos verificar quais os objetivos que

foram realmente atingidos por você. Para isto, solicitamos 

que responda, com bastante cuidado e atenção, os itens do 

põs-teste, porque eles correspondem aos objetivos que

tivemos intenção que você alcançasse.

Sugerimos que utilize os primeiros minutos para 

ler bem todo o teste e perguntar sobre duvidas que possa 

ter no entendimento das questões.

SOMENTE DEPOIS DISSO, COMECE A RESPONDER

RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE: NÃO DEIXE NENHUM ITEM SEM RESPOSTA



1. Escreva com suas próprias palavras um conceito de

currículo, decorrente de conceitos analisados de

Bloom ou Ragan.

R: ......................................................

2. Escreva com suas próprias palavras, um conceito de

currículo decorrente dos conceitos de Saylor ou

Salomone.

R: ......................................................

3. Escreva com suas próprias palavras um conceito de

currículo que evidencie o ponto de vista discente de 

conformidade com o exposto na gravação da TIP 1.

R: ......................................................

4. Escreva com suas próprias palavras um conceito de

currículo que evidencie o ponto de vista docente, de 

conformidade com o exposto na gravação da TIP 1.

R:.......................................................

5. Cite a la. característica de bom currículo que lhe 

ocorre, examinando o art. 5 9 da Lei 5692/71, - e

escrevendo a respota na linha abaixo:

LEI N9 5692/71-Art. 59 - "AS DISCIPLINAS, ÃREAS DE 

ESTUDO E ATIVIDADES QUE RESULTEM DAS MATÉRIAS FIXADAS 

NA FORMA DO ARTIGO ANTERIOR, COM AS DISEOSIÇOES 

NECESSÁRIAS AO SEU RELACIONAMENTO; ORDENAÇÁO F.

SEQUÊNCIA, CONSTITUIRÃO PARA CADA GRAU 0 CURRÍCULO 

PLENO AO ESTABELECIMENTO".

R: ......................................................

COMPLETE AS LACUNAS:

6. A principal diferença entre os modelos de planejamento



curricular de Soto e de Tyler ê que o primeiro ê .........

..................... e o segundo é ........................ .

7. Os objetivos referem-se a comportamento e situações cujo

tempo ê ..................................................   as

experiências dizem respeito a comportamento e situações 

cujo tempo é ........................... ou..................

8. Conforme o "Tratamento metodológico” que recebem, as

matérias afixadas pelo CFE constituem as.................

............ curriculares que são três.....................

.................................... e.......................

partindo do mais amplo e concreto para o mais específico 

e sistematizado.

9. As experiências são comparadas com os ..............  para

verificar se o resultado foi satisfatório ou não.

10. Cite uma das formas de ordenação dos conteúdos 

curriculares:

R : .....................................................................

11. Cite uma segunda característica de bom currículo que lhe 

ocorre lendo, o artigo 59 da Lei 5692/71, no item 5.

R : .....................................................................

MÚLTIPLA ESCOLA: -

Do item 12 ao item 23, você tem questões de múltipla 

escolha.

Esteja atento para a solicitação de escolher uma ou mais 

alternativas que cada item especifica.

12. Qual o princípio das novas exigências do currículo 

subjacente no trecho citado no parecer 76/75.Escolha uma 

das alternativas arroladas abaixo(só existe uma resposta) 

Verificada a dificuldade de implantação de cursos da 

habilitação profissional face ao alto ousto de

equipamentos necessários, o Parecer 76/75 preconiza: " A 

habilitação profissional por ãrea de atividades, a ser



completada em estágio ou tão logo o aluno se encaminhe para 

o emprego, ê modalidade que nos parece indicada aos alunos 

de 29 grau como um todo"...

R: ( ) Maior uniformidade no ensino.

( ) Educação popular mais adiante da idade em que 

hoje se conclui a escolaridade.

( ) Maior diversidade na distribuição dos estudantes.

( ) Predominância da educação geral.

13. Qual é o modelo de planejamento curricular que refere-se à 

Filosofia e Psicologia como filtros para definição de 

objetivos? (só existe uma resposta)

R: ( ) Tyler ( ) Saylor ( ) Berman

( ) Taba ( ) Soto

14. Qual ê o modelo de planejamento curricular que apresenta 

relação entre métodos de aprendizagem e ;nucleos de 

organização do currículo? (só existe uma respota).

R: ( ) Tyler ( ) Saylor ( ) Berman

( ) Taba ( ) Soto

15. Você consegue relacionar melhor o texto que segue, com que 

artigos da Lei 5692/71, dos citados abaixo: (pode marcar 

mais de um).

- ” Quando os Planos e Programas são mais ricos em

previsões, em orientações para o professor, quando .

revistos contínua e sistematicamente, o produto escolai^ 

estará próximo das aspirações e esperanças do indivíduo e 

da sociedade" (Salomone, Mitha Balaztena e Salomone, Oscar. 

Hacia mejoramiento dei curriculum) mimeo.

f^ARQUE COM UM X a (s) resposta (s) correta (s) :

R: ( ) Art. 49 - " Os currículos de ensino de l9 e 29 graus, 

terão um Núcleo Comum, obrigatório em âmbito nacional
'í

e uma parte diversificada para atender, Conforme as 

necessidades e possibilidades concretas, ãs.peculia-

ridades locais, aos planos dos estabelecimentos e 

âs diferenças individuais dos alunos".



( ) Art. 59 - " As disciplinas, ãreas de estudo e

atividades que resultem das matérias fixadas na 

forma do artigo anterior, com as disposições 

necessárias ao seu relacionamento, ordenação e

sequência, constituirão para cada grupo, currículo 

pleno do estabelecimento".

( ) Art. 69 - " As habilitações profissionais poderem ser 

realizadas em regime de cooperação com as empresas".

( ) Art. 89 - " A ordenação do currículo será feita por 

séries anuais de disciplinas ou áreas de estudo

organizadas de forma a permitir, conforme o plano e 

as possibilidades do estabelecimento, a inclusão de 

opções que atendam as diferenças individuais dos

alunos".

( ) Nenhuma dessas.

16. Que tendência atual do currículo você pode relacionar com 

grande crescimento da população escolarizável?

Escolha a melhor alternativa das listadas abaixo(sõ existe 

uma resposta)

R: ( ) Estrutura administrativa predominantemente centraljL 

zada.

( ) Acentuada influência cultural externa e tecnologia 

carregada de valores não ajustados ã nossa situação.

( ) nfase nas mudanças operadas nos conteúdos dos

Cursos.

( ) Alto percentual dos alunos que não terminam seus

estudos em cada nível da pirâmede educacional.

17. Qual das afirmativas abaixo está mais de acordo com o 

texto que segue:

(sõ existe uma resposta).

- " Â medida que ficamos mais conscientes do que ê possivel 

ã educação fazer, somos postos diante das considerações 

valorativas de maior importância sobre o q u q a  educação 

deveria fazer. Nessa área, talvez, é que os educadores 

precisam chegar a um acordo consigo mesmos e com as 

rápidas mudanças verificadas com oa alunos na

sociedade e nas matérias do currículo". (Bloom, Benjamin



Inocência em educação) mimeo.

R: ( ) 0 currículo deve ter organicidade.

( ) 0 currículo em si mesmo deve ser dinâmico.

( ) 0 currículo deve encorajar a continuidade da

experiência.

( ) A exeqüibilidade no desenvolvimento das oportuni-

dades educativas ê fundamental.

( ) Nenhuma dessas.

18. Qual ê o modelo de planejamento curricular que estabelece 

inter-re]ação entre os determinantes? ( só existe uma 

resposta).

R: ( ) Modelo integrado do Leyton.

( ) Modelo linear de Tyler.

( ) Modelo de Hilda Taba.

( ) Modelo de Saylor 

( ) Modelo de Berman.

19. Escolha a alternativa correta e marque com um X (só existe 

uma resposta)

A Formação Especial ê:

R: ( ) Predominante no l9 grau.

( ) Dominante da la. a 4a. serie do l9 Grau.
( ) Predominante no 29 grau.

( ) Dominante nas últimas séries do l9 Grau.

( ) Nenhuma dessas.

20. Assinale as alternativas correspondentes ao aspecto

pedagógico da escola com a letra A, aos aspectos materiais 

da escola com a letra B, aos aspectos legais da escola

com a letra C, e ao aspecto pessoal da escola, com a 

letra D.

R: ( ) Origem dos professores - característica. sócio

econômicas.

( ) Vinculação da escola com órgãos do sistema.

( ) Critérios utilizaods para organização horizontal.

( ) Quantidade de carteiras e mesas.

( ) Condições de elaboração do plano de ensino.

( ) T ipo de bebedouros.

( ) Caixa etária potencial da população atendida.



21. Qual o princípio das novas exigências do currículo que.

está subjacente ao texto legal citado abaixo? (escolha uma

das alternativas aqui sugeridas.)

No parágrafo l9 do Art. 149 da Lei 5692/71, diz: " Na

avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas

ou menções, preponderão os aspectos qualitativos sobre 

os resultados obtidos durante o período letivo sobre 

os da prova final, caso esta seja exigida".

R: ( ) Tendência a favorecer os sistemas de avaliação
contínua.
( ) t-aior uniformidade do ensino.

( ) Trabalho baseado em projetos de equipe.

( ) Comunicação com elemento comum em todos os aspectos

do currículo.

( ) Nenhuma dessas.

22. Levando em consideração o texto da gravação sobre o assunto, 

coloque V ou F conforme as seguintes afirmativas forem 

verdadeiras ou falsas:

R: ( ) Atividades são selecionadas e organizadas.

) Objetivos são apenas organizados.

) Experiências são selecionadas e organizadas.

) Experiências são apenas avaliadas.

) Objetivos são selecionados e organizados.

) Atividades são apenas avaliadas.

23. Qual das tendências está explícita no texto a seguir?Escolha 

uma entre as arroladas abaixo:

- Planejamento do currículo na escola moderna

" - Isto ê nosso, não o arruine colocando-o no currículo." 

Esta advertência foi feita por uma moça em uma escola 

pública.

Ela e quatro estudantes de outros cursos regulares 

conversavam comigo na biblioteca da escola. Falavam 

calorosamente sobre Notas de Eltratumba (sic)
Dostoyweski, as viagens de Gulliver, de Swift;

interpretação dos sonhos de Freud e o medo e a

liberdade de Fromm.

Perguntei-lhes se este livros eram trabalhados em um 

curso particular e me responderam todos em coro: não'!



•Isto seria arruina-los.

Não ê necessário que todos façam a mesma coisa!

(Fonte:Saylor,Galen J. Planeamento dei curriculun

R: ( ) Falta de correspondência entre a educação 

recebida e as necessidades culturais.

( ) Falta de projeção sobre o potencial humano 

( ) Falta de previsão para implementar com 

sucesso os objetivos nacionais estabelecidos. 

( ) Estrutura administrativa preponderantemente 

centralizada.

QUESTÕES DE ACASALAMENTO:

Do item 24 ao item 32 e nos itens 34 e 35 você vai

resolver questões em que deverá fazer correspondência entre 

colunas.

Preste bem atenção à ordem dada em cada item.

24. Escolha entre as características alternativas arroladas 

abaixo fazendo correspondência as partes da fábula abaixo 

que estão assinaladas com um, dois e três grifos. (Use o 

quadro de respostas.Pode indicar mais de uma característica 

em cada caseia).

- Currículo dos Tigres de Dentes de Sabre ( Sociologia

e Currículo-Fábula contada por Sir Eric Ashay da

Universidade de Londres^

" Uma tribo paleolítica reconhecendo que sua

sobrevivência dependeria da capacidade de impedir o 

ataque dos tigres de dentes de sabre, e da pesca manual 

nas lagoas límpidas, inventou a educação. Ás crianças da 

tribo,em lugar de passar o tempo em folguedos, era 

ensinada a arte de afugentar os tigres com tochas de

fogo acesas e como agarrar peixes, com as mãos, nos lagos.

A invenção teve um enorme êxito. As crianças adoravam a 

atividade e a tribo florescia.Então o clima mudou. Uma 

grande geleira desceu sobre o vale onde a tribo vivia.Os 

tigres de dentes de sabre desapareceram. Vieram os ursos 

que não temiam o fogo, que não podiam ser afugentados 

deste modo. E as lagoas se tornaram tão lodosas que os 

peixes não podiam mgis ser vistos e apanhados com as mãos.



mãos.Não demorou muito para que os membros da tribo de 

mais iniciativa e mais recursos se adaptassem a essa 

nova circunstância. Descobriram que podiam caçar os 

ursos, cavando fossos nas trilhas, da floresta e que 

também podiam pescar peixes nas ãguas barrentas usando 

redes. Uma vez mais, eram senhores do seu ambiente 

contemporâneo.

Mas as escolas ainda continuavam a ensinar a arte de 

afugentar tigres e apanhar peixes com as mãos. 0 chefe

da educação conseguiu capturar um velho tigre mais

além, e mantê-lo numa jaula para que as crianças pudes 

sem ter material para praticar a velha arte.

Então, um radical qualquer sugeriu que estas

habilidades fossem retiradas do currículo e que em seu 

lugar as escolas ensinassem a arte de fazer redes de 

pesca e a cavar fossos para caçar ursos. A sugestão foi 

recebida com horror pelas autoridades. Ensinar a tecer 

redes e a cavar fossos: isto não era educação; serã , 

quando muito, aprendizagem vocacional.

"Serã um dia negro para as nossas escolas", diziam eles, 

"quando abandonarmos as matérias fundamentais de nossa 

cultura, tais como, afugentar tigres e apanhar peixes 

com as mãos. Naturalmente ninguém sonhará em apanhar 

peixes com as mãos na vida real, nesta época, e não hã 

mais tigres para serem afugentados. Mas estas matérias 

são ricas em tradições da nossa tribo. Elas ensinam os

princípios de coragem e gosto. 0 currículo já está

sobrecarregado e nos não podemos introduzir matérias 

como tecelagem de redes e caçada de ursos, que não 

possuem valor cultural algum7* (Fonte:Edelia Coelho. 

Educação Moral e Cívica. São Paulo, Ed.Irradiante,1971 

p. 11-13)

QUADRO DE RESPOSTAS 
PARTE DA FÁBULA

N9DAS CARACTERÍSTICAS 
ESCOLHIDAS

CARACTBRfSTIC/S
ALTERNATiyAS

1 grifo
2 grifos

3 grifos

1.Dinamismo
2.Continuidade

de experiências
3.Exeqüidade
4.Organicidade 
5.Flexibilidade



25. Numere os itens da esquerda com a coluna da direita:

( ) Núcleo comum 1. CFE

( ) Currículo pleno 2. CEE

( ) Farte diversificada

(relação de oferta ) 3. Estabelecimento de

ensino

( ) Parte diversificada 

(escolha a partir da 

oferta relacionada)

26. Na grade abaixo assinale com um X a quadricula intersec-

ção onde houver correspondência.

CATEGORIZAÇOES
CONCEITOS PROCESSO PRODUTO

Plano Curricular 

Planejamento Curricular 

Plano de Ensino 

Currículo

27. No quadro de dupla entrada,abaixo, onde constam os proces 

sos básicos e os conceitos-chave do planejamento curricu-

lar, demonstre as relações entre eles, assinalando com 

um X na caseia onde esta relação existe, segundo o texto 

da gravação sobre o assunto.

CONCEITO
PROCESSO OBJETIVO ATIVIDADE EXPERIÊNCIA

Seleção

Organização

Avaliação

28. Relacione subsídios e fontes usando o quadro de dupla en 

trada que segue:



SUBSlDIOS íCaracterísticas de 
jnecessidade e in- 

P0NTES\. íteresses da clien-
ts. jtela escolar.

\ ;

Condições físicas 
materiais.humanas 
e pedagógicas que 
determinam alcan- 
çe do currículo.

Estudos 
da vida 
contem-
porânea

Escola
Aluno
Sociedade

29. Numere a primeira coluna de acordo com os determinantes co-

locados na segunda.

( ) Taba 1.

( ) Tyler 2.

( ) Leyton 3.

4 .

30. Numere a primeira coluna de

( ) Conjunto de experiência 

( ) Experiência hipotética 

( ) Conduta especifica que 

ocorre numa situação 

determinada.

( ) Resultado do desenvol-

vimento de atividade.

Filosofia, Psicologia,Fontes 

de Informação (educação vida 

contemporânea acervo cultural).

Cultura, estudantes, Proces-

sos e Princípios da aprendi-

zagem, Campo do Conhecimento 

humano Ideais democráticos.

Especialistas, Sociedade.Alu-

no .

Aprendizagem, Aluno, Filoso-

fia.

acordo com a segunda, 

em gestação.

1. Experiência

2. Atividade

3. Objetivo



31. Na grade abaixo assinale com um X na quadricula de intersecção onde houver correspondência

\  OPERAÇOES 

CONCEITOS^

Operacionalização das 

decisões tomadas em 

relação às ofertas de 

oportunidades ao 

aluno.

Unidade Escolar 

formaliza toma-

da de decisões.

Professores 

formalizam 

tomada de 

decisões 

quanto a 

relação obje 

tivos e 

meios

Tomada de 

decisões para 

criar e orde-

nar oportuni-

dades educa - 

cionais

Plano Curricular

Planej amento 

Curricular

Plano de Ensino

Currículo



32. Faça correspondência da segunda coluna com a primeira.mar-

cando nos parênteses os artigos citados na coluna da direi-

ta, podendo colocar um dois ou mais artigos em cada parên-

teses .

'0 currículo escolar ê um ambiente 

especializado de aprendizagem de-

liberadamente organizado".(Ragan)

- ( ) a)Art. 59 da Lei

5692/71

b)Art. 49 da Lei

5692/71

c)Art. 89 da Lei

5692/71

d)Art. I9 da Lei

5692/71

e) nenhum desses

33. Complete as lacunas:

0 planejador de currículo quando decide sobre objetivos es-

colhe entre alternativas, isto é, seleciona e dispõe orde ■ 

nadamente as alternativas escolhidas, isto ê ..............

34. Faça correspondência da coluna da 

(pode dar uma ou mais respostas)

- ( ) Categorização para seleção 

de estudos sobre necessida- 

e interesses dos alunos.

( ) Categorização para seleção 

de estudos da vida contem-

porânea

esquerda com a da direita

1’)- a
b
c
d
e
£
g 
a2 9) -

saúde ; 
família; 
recreação; 
vocação ; 
religião ; 
consumo ; 
civismo ;
proteção e conser-
vação de vidas; 
recursos naturais; 
produção de bens e 
serviços ;
comunicação e trans-
porte e pessoas; 
recreação ; 
expressão de impul-
sos estéticos ; 
expressão de impul-
sos religiosos; 
educação ;
extensão da liber-
dade ;
integração do indi-
víduo ; 
exploração.



35. Coloque V na alterativa verdadeira e um F na alternativa

falsa:

( ) 0 estudo centrado em problemas atuais desenvolve no jo-

vem condições de enfrentar com êxito as situações de

vida.

( ) Os estudos da vida contemporânea evitam que se ministrem 

aos alunos conhecimentos obsoletos.

( ) A concentração de esforços da escola em aspectos atuais 

da vida contemporânea evita que se preste atenção a

certos aspectos importantes da vida extra-escolar.

( ) 0 estudo das condições, apenas físicas do aluno, ê sufi-

ciente para estabelecer alternativas de objetivos e ati-

vidades para seleção durante o planejamento curricular.

( ) 0 estudo das condições físicas, sociais e intelectuais 

do aluno ajudam a estabelecer alternativas para seleção 

no planejamento curricular.

( ) Conhecer as características da clientela para a qual se 

vai oferecer oportunidades de aprendizagem ê o fator 

subsidiário mais importante do planejamento curricular.

( ) Todos os subsídios buscados nas fontes revestem-se de 

graus de importância:

ê necessário saber escolher as categorias adequadas ao 

estudo.



ANEXO 8

FICHA DE DADOS DOS ALUNOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

DISCIPLINA: CURRÍCULOS E PROGRAMAS

NOME:...............................

IDADE...........DATA DE NASCIMENTO

ENDEREÇO COMPLETO.................

LOCAL ATUAL DE TRABALHO

FUNÇÕES QUE EXERCE ATUALMENTE NO TRABALHO

OUTROS LOCAIS ONDE JÁ TRABALHOU E FUNÇÕES QUE EXERCEU




