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INTRODUÇÃO 

 

Há, conforme observação do cotidiano escolar, urgência na capacitação de professores para 

lidar com habilidades sociais. A competência da participação efetiva e motivadora dos 

educandos, principalmente em atividades escolares, parece ser necessária, de modo que a 

criança possa ter acesso a novas contingências de conhecimento e interação interpessoal (por 

exemplo: ter mais amigos, avançar na aquisição de novos conceitos, jogar ou brincar com 

brinquedos prediletos, receber elogio dos professores, pais e outros adultos). Esta 

competência ou habilidade poderá ser essencial para facilitar a aquisição de repertórios 

relevantes de aprendizagem acadêmica ou social. Os estudos, nesta área, propõem estratégias 

de ensino e análise de contingências sobre como aumentar comportamentos pro - social de 

crianças e adolescentes, em interação com adulto. 

A Organização Internacional do Trabalho –OIT preconiza que os professores são os 

responsáveis pelo preparo do cidadão para a vida cujo objetivo é o desenvolvimento de um 

ensino eficaz. A realidade das escolas mostra que os professores, por diversas razões, chegam 

descrentes, sem saber o que ou como fazer, a fim de que seus educandos sejam mais 

participativos. 

Dentre os papéis exercidos pelo professor, em sala de aula, a generalização de habilidades e 

conceitos ensinados, previstas no currículo, é um critério importante para avaliação da 

efetividade do aprendizado. O papel do professor, além de sistematizar o currículo, também é 

identificar a melhor estratégia de intervenção e garantir a utilização dos conhecimentos para 

outras situações. Isso implica orientar os pais para aproveitar as oportunidades da rotina para 

também ensinar os seus educandos. Os professores certamente terão grandes ganhos com essa 

parceria, inclusive para identificar junto com a família as causas de alguns problemas 

apresentados pelo aluno, em sala de aula buscando solucioná-los com mais efetividade. 

Na área educacional, tem sido preconizado o trabalho integrado entre a escola e a família. O 

envolvimento dos pais é uma necessidade e a literatura (e.g. DUNLAP, ROBBINS, 

DARROW, 1994; MAYO, LEBLANC, 1989; MIURA, 1999) aponta várias razões, como, por 

exemplo: a) o maior contato e interações interpessoais, durante a vida do estudante, com seus 

familiares, na casa e na comunidade (quando as condições de instrução na escola e na casa são 
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semelhantes, há mais chances de as habilidades se manterem e se generalizarem); b) a 

possibilidade de que muitos comportamentos inadequados dos educandos estão diretamente 

relacionados à conduta dos pais (ROTTO, KRATOCHWILL, 1994).  

Diferentes autores demonstraram que muitas das respostas inadequadas do(a) filho(a) estavam 

relacionadas ao uso de habilidades de manejo inconsistente de pais, para lidar com a 

desobediência (WIERSON, FOREHAND, 1994; PATTERSON, FORGATCH, 1995; 

WAHLER, MEGINNIS, 1997). Os resultados apresentados pelas mães evidenciaram que, 

havendo alterações no comportamento delas cuja ação correspondente era fazer uso 

apropriado de habilidades, para aumentar a obediência na situação proposta, também houve 

mudança no comportamento do(a) filho(a). 

As pessoas que apresentam indisciplina, dificuldade de aprendizagem, necessidades 

educacionais especiais — muitas vezes caracterizadas como divergência, diferença e 

deficiência, matriculadas em escolas regulares do ensino fundamental, apresentam altas taxas 

de frequência de desvio de comportamento ou transtorno de conduta-TC. Quando o educando 

que apresenta TC é também uma pessoa com deficiência, inadvertidamente há uma tendência 

a se considerar a apresentação de problemas de comportamento como característica da 

deficiência. Entretanto, queixas relativas a TC como comportamentos antissociais também são 

relatadas por professores de educandos com desenvolvimento normal. Isto sugere que a 

inabilidade dos professores para lidar com TC independe de a pessoa apresentar ou não 

alguma deficiência. As demandas com as quais se defrontam professores de crianças com e 

sem deficiência, mas que apresentam TC, parecem ser semelhantes, podendo diferir apenas no 

grau de severidade do problema ou no quão perturbador ou disruptivo é o comportamento 

apresentado pela criança (WIERSON e FOREHAND, 1994; MIURA, 2002). Para avançar na 

melhoria desse processo de aversão nas relações interpessoais, o uso responsável e regular dos 

conhecimentos e das competências, com base em teorias e práticas evidenciadas na literatura, 

podem alterar a apresentação de TC em comportamentos pró-sociais. Neste sentido, também é 

importante considerar a conscientização dos direitos dos educandos quanto às suas 

necessidades educacionais especiais, para que as diferenças sejam respeitadas e valorizadas, o 

que implica uma análise da contingência ambiental de cada educando.  

Na maioria das vezes, os professores buscam no ambiente familiar, as razões das 

características negativas dos educandos (BARRETO, 1981, p.307). Por conta dessas e de 

outras razões, indicadas na literatura, é sempre desejável contar com a participação dos pais 

nos diferentes programas para garantir, minimamente, coerência entre as ações da escola e da 

família.  

Em muitos casos, o professor é o único profissional que atende a família, mas, muitas vezes, o 

trabalho de orientação aos pais na escola é incipiente. Quando ocorre, a orientação para pais 

ainda tem sido realizada em contexto clínico. Ainda assim, por diversas razões, muitas escolas 

não dispõem de um psicólogo e isso pode indicar que o professor tem que conhecer, 

minimamente, sobre como orientar os pais e que habilidades eles precisam ter, para manejar 

condutas inadequadas. Essas habilidades que os pais precisam aprender, de forma a melhorar 

a interação e ensinar seus filhos, não são diferentes daquelas que o professor precisaria ter, 

para lidar com seus educandos que são problemáticos.  

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais -Diagnostic and 

Statistical of Mental Disorders (DSM-IV-TR) (APA, 2002),  desvio de conduta ou transtorno 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CE8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dicio.com.br%2Finadvertidamente%2F&ei=QmEsUPatIIiu8QSa2YDwBg&usg=AFQjCNGgh7aCvxqsQxp3yvK4M4DSWgrGPA&sig2=TuLM1luHdA3iK6dmMraNMg
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de conduta (TC)  é caracterizado como “um padrão repetitivo e persistente de comportamento 

no qual são violados os direitos individuais dos outros ou normas ou regras sociais 

importantes próprias da idade” (APA, 2002, p.124). Tais comportamentos desadaptativos são 

agrupados em quatro eixos: 1) agressão a pessoas e animais; 2) destruição de patrimônio; 3) 

defraudação ou furto; e 4) sérias violações de regras (APA, 2002). A ocorrência de TC na 

população é de aproximadamente 1% a 10% de prevalência em crianças e adolescentes; é um 

dos transtornos psiquiátricos mais frequentes em jovens e um dos maiores motivos de 

encaminhamento a atendimentos profissionais das áreas de psiquiatria infantil, psicologia e 

outras áreas afins.  

Na prática escolar é comum os professores equivocarem-se em relação aos diagnósticos de 

transtornos de condutas (TC), transtorno desafiador opositor (TOD), transtorno de 

personalidade antissocial (TPAS) e transtorno de aprendizagem (TA).  O conhecimento 

científico sobre o diagnóstico diferencial pode auxiliar na compreensão do fenômeno e 

minimizar as rotulações inadequadas utilizadas aleatoriamente, muitas vezes, de forma 

pejorativa e com sérios prejuízos na autoestima do educando com TC.  

O transtorno de conduta implica em padrão repetitivo e persistente de conduta, em que os 

direitos básicos dos outros ou regras e normas sociais apropriadas à idade são violados. 

Patterson, Reid, Dishion (2002) relatam que os comportamentos pró-sociais e desviantes 

podem ser subproduto direto de intercâmbios sociais, especialmente com membros da família 

e outros pares. Os autores explicam que tais comportamentos ocorrem diante de um estímulo 

discriminativo observável no ambiente social imediato e mantido por conseqüências 

reforçadoras ou punitivas. Por exemplo, quando as crianças têm cinco ou seis anos, os 

padrões de interações críticos se estabilizam na família e, em seguida, esses padrões se 

estabilizam também com outros membros do grupo. O efeito desses padrões de ação e reação, 

altamente previsíveis, seria produzir comportamentos igualmente estáveis da criança-

problema, tanto pelos pares como pelos pais e professores. Nessa perspectiva, o desvio é 

como um processo de desenvolvimento em que um tipo de ato desviante (por exemplo: a 

desobediência) é precedente de atos mais extremos. Nas famílias, a progressão inicia-se com 

altas taxas de desobediência e acessos de raiva e caminha em direção ao bater e atacar 

fisicamente. Somente estes últimos atos mais extremos seriam chamados de agressivos. 

Estudos, na literatura da área, que favorece as discussões e as pesquisas sobre alternativas 

educacionais de como diminuir a apresentação com TC, por educandos em diversos contextos 

escolares, muitas vezes, não são acessíveis aos professores e equipe profissional nas escolas. 

Uma das alternativas para maximizar a apresentação de condutas pró-sociais por educando em 

sala de aula são conduzidas por meio de conhecimentos teóricos e práticos sobre 

planejamento e intervenção educacional com base em análise funcional do comportamento 

(CARRARA, 2008; FREITAS, MENDES,2008; LEME, BOLSONI-SILVA, 

CARRARA,2009; LOPES JUNIOR, FONSECA, GIUZIO,2009).  Há variáveis complexas 

relacionadas ao TC que devem fazer parte de uma análise funcional-AF, descrita no presente 

texto, para favorecer uma reflexão cuidadosa das circunstancias para a promoção do 

desenvolvimento e da aprendizagem destes educandos. Dentre os fatores intensificadores de 

TC estão as interferências parentais (atitudes, situação familiar caótica, psicopatologia 

parental, abuso de álcool, etc.); sócio-culturais; neurobiológicos (funcionamento de neurônios 

noradrenérgico diminuído, anormalidades nos níveis de certos neurotransmissores, como a 
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serotonina, disfunções do sistema nervoso central-SNC); abuso  e maus tratos na infância 

(APA,2002). Portanto, as realidades do cotidiano escolar que acolhe as demandas numerosas 

de educandos com TC deveriam considerar a existência destas variáveis e prever 

planejamento e análise de alternativas para melhorar as situações de interação que possa 

auxiliar professores em sala de aula. Realizou-se a entrevista para a avaliação funcional que 

permitiu discriminar quais eram as habilidades de gestão de comportamento que os 

graduandos utilizavam ou não, quando seus alunos apresentavam transtornos de conduta.  

O objetivo da presente pesquisa foi identificar as habilidades de manejo de comportamento, 

pró-social ou não, por graduandos de pedagogia em interação com educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, matriculados em escolas regulares.  

 

MÉTODO 

 

Participantes 

Os participantes foram crianças com transtorno de comportamento em distintos contextos do 

atendimento no Centro de Estudos da Educação e da Saúde - CEES-FFC-UNESP-Marília/SP, 

com idades entre 4 e 13 anos e três graduandos em estágio supervisionado na área de 

Pedagogia.  

 

Graduando  Aluno  Gênero  Idade  Escola  Queixa comportamental  

 A1Ari  Masculino  4  EMEI  Não fala, hiperativo e agressivo.  

G1-Be  A2Le  Masculino  8  EMEF  Espectro do alcoólico Fetal, dificuldade na 

interação e em atividades escolares.  

 A3We  Masculino  13  EMEF  Dificuldade em interação, pouca 

concentração, hiperativo, agressivo.  

 A4Ar  Masculino  6  EMEF  Dificuldade na fala, hiperativo, defasagem 
escolar e pouca concentração.  

G2-Mi  A5Yg  Masculino  6  EMEF  Fala infantilizada, não obedece às ordens e 

regras, birras.  

 A6Ra  Feminino  5  EMEI  Dificuldade na fala, corre, grita, chora, 
dificuldade em interação, birras.  

 A6Ca  Feminino  10  EMEF  Atraso na fala, birras, crises de choro, 
gritos, apego excessivo a mãe e 

dificuldade em interação.  

G3-Ro  A7Gu  Masculino  4  EMEI  Atraso na fala, choro e dependência 
absoluta da mãe.  

 A8Vi  Masculino  6  EMEF  Não fala, hiperativo, não consegue 
esperar, bate na própria cabeça, chora,  
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Quadro 1. Caracterização dos participantes-alunos. 

 

Participantes  Gênero  Idade  Profissão  Escolarização  

G1-Be  Feminino  18  estudante  Pedagogia 1º ano  

G2-Mi  Feminino  22  estudante  Pedagogia 3º ano  

G3-Ro  Masculino  26  estudante  Pedagogia 3º ano  

Quadro 2. Caracterização dos participantes-graduandos 

 

Local e material 

O estudo foi conduzido em uma sala do Centro de Estudos da Educação e Saúde- CEES, 

unidade auxiliar da UNESP/Marília, previamente reservado para o desenvolvimento do 

projeto de extensão e pesquisa. 

Os materiais para o desenvolvimento do estudo consistiram da elaboração e conseqüente 

assinatura do termo de consentimento livre-esclarecido; da elaboração e análise de roteiro de 

avaliação funcional e de entrevista semi-estruturada e; diário de campo. 

 

Procedimento 

O estudo caracterizado como pesquisa qualitativa cuja proposta pressupõe o uso da teoria e da 

prática de forma simultânea. No primeiro momento realizou-se a pesquisa bibliográfica sobre 

o estado da arte da temática proposta. No segundo momento estabeleceu-se o contato inicial 

para explicação de objetivos e relevância da pesquisa e respectiva colaboração. A seleção das 

crianças teve como prioridade àqueles que apresentavam transtorno de conduta em 

atendimentos educacionais e na área de fonoaudiologia, com necessidades educacionais 

especiais. Elaborou-se um roteiro para avaliação funcional cujo foco foram os professores de 

educandos de 1º ao 4º ano do ensino fundamental que apresentassem necessidades 

educacionais especiais. A utilização da entrevista semi-estruturada (MANZINI, 2003) e 

anotações em diário de campo permitiram registrar relatos de graduandos sobre a 

apresentação das habilidades para lidar com transtorno de conduta. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas com a mãe ou responsável e os graduandos 

com base em análise funcional do comportamento da criança. As observações da interação de 

cada díade foram conduzidas em distintos contextos no CEES. As estratégias para o ensino 

das competências sociais para os graduandos consistiam de Instruções Verbais e Ensaio 

Comportamental (IVEC) e Ensino em Situação Natural com Modelo (ESM). 

 

RESULTADOS  e  DISCUSSÃO 

 

Os resultados indicaram as dificuldades dos graduandos no cumprimento do seu papel em 

prática de gestão de comportamento frente aos educandos que apresentam problemas 

disciplinares e de aprendizagem. As respostas apontam que apesar das dificuldades, quanto à 

disponibilidade para lidar serenamente com os desafios, os três graduandos sempre 

objetivaram uma prática docente inovadora para aprender a lidar com o aluno.   
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Os dados, descritos a partir dos relatos dos graduandos, apontaram que diante dos fatores 

ambientais que podem estar conduzindo o aluno ao insucesso escolar pode haver uma espécie 

de mensagem de que possivelmente, as atividades educacionais não estão adequadas. Neste 

sentido, cabe ao professor avaliar os objetivos de ensino e verificar se os mesmos estão acima 

do nível dos educandos, apresentando desafios insolúveis. Ou, do contrário, os objetivos de 

ensino do professor e conseqüentemente, as atividades educacionais propostas podem estar 

abaixo do nível deles, sendo tediosas e pouco desafiadoras. Ou ainda, tais atividades podem 

envolver seqüências instrucionais que não garantem pré-requisitos para o objetivo a atingir ou 

carecer de motivadores apropriados para gerar e manter o engajamento e interesse na 

atividade. Os dados a seguir mostram as respostas sobre o relato dos graduandos em relação a 

conceituação de transtorno de conduta. 

 

Graduando  O que é Transtorno de Conduta-TC? O que é necessário para que o professor saiba 
lidar com o TC? 

G1mi  As características do TC são a 

prevalência de atitudes inadequadas 
e o não cumprimento das regras 

ditada pela sociedade. 

Lidar com TC é mais difícil em sala de aula do 

que a indisciplina, devido a prevalência das 
atitudes inadequadas. O professor teria que 

aprender técnicas para minimizar atitudes.Um 

exemplo é a questão da indisciplina escolar, todo 
professor lê em revistas o que deve fazer, assisti, 

pesquisa ou até mesmo faz cursos e, no entanto, a 

indisciplina está ai nas escolas e maioria não sabe 

como lidar. O professor tem que saber 
especificidades do TC e buscar estratégias a fim 

de minimizar essas condutas. 

G2ro  É quando o aluno focaliza outras 

situações fora do contexto em que 
está inserido. 

Planejar as atividades da aula, não 

proporcionando aos alunos tempo ocioso que 
gera conduta inadequada 

G3be  TC é característico de padrões 

constantes de condutas desafiantes, 
agressivas e anti-sociais. É um certo 

tipo de desvio de atenção, por 

exemplo: A criança ao fazer uma 
atividade, não tem atenção por 

muito tempo, fica dispersa, começa 

a fazer outras coisas ou conversar 

sobre outras coisas  que não são 
referentes a atividade. Enfim é não 

ter foco. 

Planejar as atividades adequadas para cada aluno, 

ou seja, não deixar o aluno ficar sem ter o que 
fazer,ou seja, tempo livre, pois é nesse tempo 

livre que o aluno se dispersa e com isso , gera a 

conduta de forma  inadequada. Por exemplo: a 
criança começa a ficar agitada e a incomodar 

fazendo outras coisas 

Quadro3. Relato de graduandos sobre o conceito de Transtorno de conduta TC  

 

Os recursos escassos e turmas grandes cuja parcela significativa de educandos pode 

apresentar um repertório acadêmico e cognitivo, muitas vezes reduzidas, também interferem 

sobremaneira no aparecimento de transtorno de conduta e dificuldades de aprendizagem em 

sala de aula. A capacitação do educador poderia favorecer o aprendizado para a análise das 



 
VIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Londrina de 05 a 07 novembro de 2013 - ISSN 2175-960X 

 

 

 2709 

contingências que podem estar produzindo o comportamento inadequado. Realizar uma 

avaliação funcional sobre o desenvolvimento de repertório inicial adequado e verificar se as 

instruções ou estratégias de ensino estão adequadas para cada aluno da classe, ainda que haja 

um contingente grande de educandos, pode ser fundamental para estes professores.  

A etapa posterior, após o estudo sobre o relato de graduandos sobre TC será a realização da 

entrevista para a avaliação funcional que permitiu discriminar quais eram as habilidades de 

gestão de comportamento que os graduandos utilizavam ou não, quando seus alunos 

apresentavam transtornos de conduta. Os resultados sobre a realização da avaliação funcional 

não será descrita no presente texto, devido as normas de formatação do evento científico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os relatos dos educandos de Pedagogia mostram a importância e a necessidade dos 

conhecimentos sobre TC e gestão de comportamento  para que os futuros professores possam 

atender a diversidade de alunos matriculados na escola atual.  

O foco do TC não está na pessoa, mas nas contingências ou no ambiente social. Ou seja, as 

crianças são caracterizadas com TC por apresentarem alta frequência e intensidade de 

comportamentos inadequados em distintas situações.  

A replicação deste estudo poderá apresentar dados fidedignos e refinados que possam 

culminar na análise de regularidade dos dados com novos sujeitos e situações. 
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