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RESUMO 

 

 

O estudo aqui apresentado apresentou a visão inicial sobre a relação entre ansiedade e o 

Sistema Personalizado de Ensino (SPE). Foi realizado um questionário com os alunos 

matriculados na disciplina de “TSP III: Behaviorismo”, com a finalidade de entender como a 

ansiedade faz parte de suas vidas e de que forma o uso de uma metodologia diferente da 

tradicional poderia afetar a relação dos alunos com a disciplina e com respostas de ansiedade. 

As análises demonstraram que a ansiedade é um componente bastante presente na vida dos 

alunos e muitos deles se apresentam com níveis elevados de comportamentos ansiosos. Foi 

possível observar que os participantes se sentem pressionados ao realizar avaliações no geral, 

e a relação que estabeleceram inicialmente entre a metodologia do SPE com a ansiedade pode 

se dar de maneira que, há estranhamentos iniciais, pelo fato de que muitos alunos afirmam ter 

tido contato apenas com a metodologia tradicional ao longo do histórico educacional. Os 

participantes acreditam que esse sistema possibilita níveis mais baixos de ansiedade que o 

método tradicional, sendo que há maior preferência pelo SPE se comparado a outras 

metodologias de ensino. Também foi demonstrado que o uso da plataforma Moodle como 

ferramenta dentro de uma disciplina presencial, é de grande importância, por auxiliar e 

facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. 

 

Palavras-chave: Ansiedade, Sistema Personalizado de Ensino, Análise do Comportamento, 

Plataforma Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This study analyzes the initial view about the relation between anxiety and the Personalized 

System of Education (SPE), which methodology is based on the Behavior Analysis. A 

questionnaire with students at the discipline TSP III: Behaviorism was done with the aim of 

understanding anxiety in their lives and how the use of a methodology different from the 

traditional could affect the relation of students with the discipline and with the responses to 

anxiety. The analysis showed that anxiety is a present component in the students’ lives and 

many of them have high levels of anxiety behavior. It was possible to observe that the 

participants fell pressured when realize evaluation in general, and the relation that they 

initially stablish between the SPE methodology and anxiety can occur in a way that there is 

initial strangeness, by the fact that many students state that they had contact only with the 

traditional methodology during their educational history. The participants believe that this 

system enables low levels of anxiety than other teaching methods. It was also showed that the 

use of Moodle Platform is of a great importance as an instrument in a face-to-face discipline 

for supporting and facilitating the learning process of students.  

 

Keywords: Anxiety, Personalized System of Instruction, Behavior Analysis, Platform 

Moodle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A temática da ansiedade tem se tornado cada vez mais pertinente ao meio acadêmico, 

tanto no que diz respeito aos estudos acerca desse tema quanto aos processos de ansiedade 

que vem aparecendo com frequência nas Universidades. Existem, no campo da psicologia, 

muitos estudos sendo realizados com o intuito de compreender tal fenômeno e sua variáveis.   

Na literatura, há grande diversidade de conceitos e teorizações sobre a ansiedade. Alguns 

autores afirmam que existe dificuldade de precisão do termo devido a grande diversidade de 

explicações e nomeações dadas a ansiedade, não sendo possível dar conta do fenômeno em si, 

outros se voltam para pesquisas relacionadas à prática clínica, além, também, de pesquisas 

relacionando ansiedade e provas, transtornos de ansiedade, e a correlação entre ansiedade e 

depressão. Segundo Friman, Hayes e Wilson (1998) e Coêlho (2006) há diversas maneiras e 

abordagens psicológicas que tratam desse assunto, mas, no geral, em Análise do 

Comportamento, mesmo com suas diversas explicações e vieses, o fato da ansiedade estar 

vinculada a comportamento emocional e relacionada a eventos aversivos e pré aversivos é o 

que permanece constante.  

Para Brandtner e Bardagi (2009) existe um percentual que varia entre 15% e 29% de 

estudantes que ao longo da vida acadêmica apresentam transtornos psiquiátricos, nos quais a 

ansiedade está inserida. Os autores acreditam que muitos desses transtornos podem ter relação 

com as modificações que ocorrem durante o período de entrada e permanência na graduação. 

Quando falamos em modificações em determinado ambiente ou contexto social e 

relacionamos à ansiedade, o que em geral aparece são explicações de sentimentos e emoções. 

Na maioria das vezes, esses sentimentos e emoções estão relacionados a processos mentais. E 

essas relações ambiente e comportamento são explicadas enquanto meros acontecimentos que 

se dão em detrimento desses sentimentos, são apenas parte de um processo, e não o processo.  

Skinner (2003) afirma que o eu pode ser considerado “um sistema de respostas 

funcionalmente unificado” (p.312), e que tais respostas se dão no contato do organismo com 

estímulos ambientais e são chamadas de comportamentos, podendo ser privados, públicos, 

internos e externos, sendo capazes de variar de acordo com o ambiente no qual os indivíduos 

estão inseridos. 
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Nesse sentido, em um ambiente no qual ocorre um processo de transição e novas 

vivências e exigências, tal como ocorre na entrada e permanência na Universidade, a vida dos 

estudantes é afetada integralmente, na medida que novos desafios aparecem em diferentes 

esferas e exigem modificações nos modos de vida dos alunos para que eles possam lidar com 

tantas mudanças, ou seja, há a necessidade de reorganização das relações entre o ambiente e 

os comportamentos para que as respostas possam continuar a ser funcionais sem gerar danos 

graves a vida dos acadêmicos. 

As novas relações sociais que serão estabelecidas, novas metodologias de ensino e 

avaliação que os alunos terão contato e a maturidade exigida serão fatores presentes na vida 

dos universitários. Esses fatores poderão se tornar aversivos dependendo de quais técnicas e 

métodos serão utilizados, e de como será a relação entre os indivíduos e os estímulos com os 

quais entrarem em contato. 

 Embora as técnicas educacionais usadas nas instituições de ensino para se ter o 

controle do processo de educação tenham evoluído e não sejam tão punitivas como 

antigamente, no geral, os métodos, ferramentas e metodologias que essas instituições usam 

para exercer tal controle ainda se vinculam de forma, talvez mais branda, com os processos de 

punição e de reforçamento negativo, onde muito pouco se utiliza do reforçamento positivo 

enquanto estratégia de ensino.(SKINNER, 2003; TODOROV, MOREIRA E MARTONE, 

2009) 

As provas e avaliações, por exemplo, são ferramentas utilizadas com o papel de mostrar as 

habilidades e potenciais dos indivíduos, e a ansiedade nesse contexto pode aparecer pelo fato 

dessa forma de controle se tornar um fator perturbador para os estudantes, já que avaliar e 

testar podem gerar subprodutos, ou seja, podem gerar respostas “não esperadas” relacionadas 

a comportamentos emocionais, como a ansiedade. (KARINO,2010) 

Segundo Todorov, Moreira e Martone (2009), por vivermos em uma sociedade altamente 

competitiva, e sabendo que “conhecer é comportar-se de forma produtiva” (p.290), faz-se 

necessário repensar as tecnologias de ensino. É importante que se tenha novos modelos e 

ferramentas, nas quais existam uma preparação, delineamento e organização constantes do 

trajeto a seguir. O objetivo final deve ser o de promover o conhecimento de forma que não 

incite situações aversivas e que seja menor a possibilidade de respostas ansiosas se tornarem 

subprodutos do controle exercido. 
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Foi pensando em técnicas que possibilitassem remanejar os processos de ensino e 

aprendizagem, para existir maior organização, que professores brasileiros e norte-americanos 

se juntaram e desenvolveram o PSI (Personalized Sistem of Instruction), mais conhecido 

como SPE (Sistema Personalizado de Ensino). Tal sistema foi idealizado e utilizado na 

Universidade de Columbia e na Universidade de Brasília, saindo do modelo tradicional e 

adentrando novo campo de aprendizagem, onde há maior flexibilidade e autonomia, com a 

possibilidade de desvincular as avaliações à aversividade.  

Para Herzer, Wendt e Hamm (2015), Rana e Mah-mood (2010), Zeidner (1998), Embse e 

Hasson (2012) apud Gonzaga, Silva e Enumo (2016) vivemos em uma cultura onde provas 

são consideradas mecanismos que podem medir as capacidades e habilidades dos indivíduos, 

utilizadas em contextos educacionais e organizacionais e muitas vezes definem a vida das 

pessoas que se submetem a elas. Dessa maneira, as situações de avaliação podem ser 

desencadeadoras de ansiedade, haja vista que enquanto estímulo a prova pode ter diferentes 

tipos de relação com o ambiente e com os comportamentos dos organismos.  

Dentro das discussões em Análise do Comportamento, a temática da ansiedade vem sendo 

estudada ao longo dos anos, porém ainda existe pouco material, sendo a maioria voltada para 

o manejo clínico, sem que existam estudos e pesquisas que se refiram à ansiedade “enquanto 

um fenômeno comportamental” (Coêlho, 2006, p.53). A ansiedade enquanto construto, pode 

ser definida como um estímulo que aponta para possibilidades de contato com a aversividade. 

Quando engendra problemas em maior escala para os processos educativos e sociais do 

indivíduo, provocando níveis elevados de sofrimento e gerando respostas de evitação com 

frequência, a ansiedade é considerada grave. Tais características, se vinculadas a alguns 

modelos avaliativos, podem tornar-se indicativos de que há correlação entre as formas de 

avaliar os alunos e o comportamento ansioso deles. (ZAMIGNANI e BANACO, 2005) 

As provas e avaliações afetam também o desempenho dos alunos e é de grande 

importância entender que “o contexto avaliativo é uma circunstância social inserida na vida de 

muitas pessoas” (Karino, 2010, p.3), e, por isso, existe uma carência em estudar os processos 

que ocorrem nesse âmbito de forma que se possa observar, entender e tentar intervir nos 

mecanismos utilizados promovendo, desta forma, cada vez menos estimulações aversivas. 

O Sistema Personalizado de Ensino (SPE) foi constituído para inaugurar um modelo 

baseado na ótica da Análise do Comportamento, onde há maior flexibilidade e autonomia, 

desvinculando-se da lógica do método tradicional de ensino e buscando tornar a avaliação um 
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estímulo que promova reforço aos estudantes, sendo esta uma metodologia que aparece 

enquanto possibilidade de estabelecer outros tipos de relações de contingência entre a 

ansiedade e avaliações, onde realizar provas não gere comportamentos ansiosos.(TODOROV, 

MOREIRA e MARTONE, 2009; COUTO, 2009)  

Justifica-se este estudo pela importância e relevância ao contexto de avaliações e a 

relação com a ansiedade sob a visão da Análise do Comportamento, e essa relação dentro de 

uma metodologia baseada e elaborada sob tal ótica, visto que muitos autores trazem a 

preocupação com os modelos engessados e a necessidade de buscar novas metodologias, 

técnicas e ferramentas para que exista maior disseminação do conhecimento sem a perda da 

qualidade e que as técnicas avaliativas sejam o mais reforçadoras possíveis sem serem 

aversivas.  

Este trabalho busca interpretar a relação existente entre a ansiedade e a forma de avaliação 

do SPE, bem como as variáveis que afetam essa relação. A pesquisa se desenvolve com a 

finalidade de entender a relação que os alunos possuem com avaliações no geral, como 

também, a visão inicial que os participantes possuem do SPE e suas diferenças com o modelo 

tradicional, de forma a interpretar quais as variáveis que mais aparecem como possíveis 

geradoras de ansiedade dentro do novo sistema e como os alunos veem o uso da plataforma 

Moodle enquanto ferramenta. 
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2 A ANSIEDADE 

 

 

 O presente capítulo tem por finalidade introduzir a temática da ansiedade, buscando 

promover a compreensão desse construto dentro da abordagem comportamental e 

desvinculando tal conceito com ideias do senso comum, assim como com ideias de outras 

abordagens científicas e também introduzir uma relação com o contexto das avaliações. A 

ideia central desse capítulo reside em promover uma discussão sobre a ansiedade e algumas 

variáveis que podem manter relação com esse tema, tão abordado, mas que ainda possui 

muitas divergências, até mesmo dentro da abordagem behaviorista. 

 

 

2.1 ANSIEDADE E AS EMOÇÕES 

 

 

As emoções são muito vinculadas a processos mentais e são utilizadas para explicar os 

comportamentos. Elas são identificadas em uma relação de causa e efeito, classificando 

eventos que ocorrem sob a pele dos indivíduos, tal como a ansiedade, enquanto causadores de 

comportamentos observados, como se fossem fenômenos com uma “natureza especial". 

(BRITTO e ELIAS, 2009. p.184/185) 

Dentro da lógica comportamental, a ansiedade como um processo mental sai de cena e 

dá lugar a uma visão diferente, onde sensações, percepções e emoções, passam a ser 

observadas enquanto comportamentos que possuem um histórico de relações com estímulos e 

tem uma funcionalidade nessas relações. 

Catania (1999) argumenta que falamos de emoção quando algum evento se estende a 

várias classes de respostas, e que ainda usamos comportamentos para dizer que foi “causado” 

por alguma emoção, ou seja, há um movimento circular nas explicações que envolvem 

processamentos mentais e emocionais, onde vários comportamentos em conjunto são 

nomeados enquanto uma emoção sem que se observe as variáveis dispostas naquele contexto. 

Esse tipo de explicação em linhas gerais não explica nada, pois nomeia-se o resultado de um 

evento e não explica o próprio evento. 

É possível entender que ao considerar as emoções enquanto causadoras de 

comportamentos estamos negligenciando os processos ambientais e relacionais que 
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ocorreram. O que podemos observar é que existe “o comportamento emocional e as condições 

manipuláveis das quais esse comportamento é função” (Skinner, 2003, p.184). Dessa forma, é 

importante evitar intitulá-los como sendo apenas reações fisiológicas do organismo, sem levar 

em conta todas as variáveis dispostas, todas as contingências, e todas as modificações que 

ocorrerem em uma classe de respostas. 

É importante salientar que a ansiedade se apresenta bastante complexa, pois é 

considerada um comportamento emocional e engloba uma vasta gama de entendimentos, 

explicações e uma ampla rede de relações possíveis. Desta forma, há necessidade de se 

investigar as contingências que estão envolvidas em cada processo ansioso específico. 

(BORGES, CASSAS, et al, 2012) 

 

 

2.2 A ANSIEDADE NA LÓGICA COMPORTAMENTAL 

 

 

A ansiedade, para o senso comum, muito se associa com o sentimento de medo por 

algo que está para acontecer, insegurança, antecipação de eventos futuros e também 

conectadas com reações do corpo, como sudorese, taquicardia, sensação de falta de ar, entre 

outras. Tudo isso mostra as reações que os organismos possuem de acordo com o arranjo de 

relações entre o ambiente e o comportamento. 

Dentro da Análise do Comportamento investigam-se esses arranjos de relações 

ambiente versus comportamento e busca-se entender a funcionalidade dos comportamentos de 

acordo com as contingências vigentes. No caso da ansiedade é justamente essa busca pela 

compreensão da funcionalidade dos comportamentos (emocionais) que acontece dentro das 

pesquisas vinculadas à Análise comportamental, para que se possa entender e trabalhar com 

os comportamentos ansiosos, sempre observando caso a caso. (BAUM, 2006) 

A ansiedade pode ser relatada enquanto um comportamento respondente, como 

também operante, e ainda há explicações onde os dois processos (tanto respondente quanto 

operante) podem ocorrer e um afetar o outro. Tudo vai depender das relações estabelecidas, 

das contingências, das funções e do ambiente de cada situação específica. 

Na presença de respostas que possuem relação com comportamentos reflexos e 

estímulos incondicionais, a ansiedade será considerada parte do comportamento respondente. 
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Quando há presença de comportamentos que promovem mudanças ambientais e existe a 

probabilidade dessas mudanças ocorrerem novamente em situações que sejam semelhantes a 

alguma que já ocorreu, falamos de comportamentos operantes. (ZAMIGNANI e BANACO, 

2005; COÊLHO,2006) 

Há explicações, onde reações fisiológicas e sensações de mal-estar relatadas, em sua 

maioria aparecem enquanto eventos que estão sob o controle do futuro, como uma “previsão” 

de que algum tipo de evento aversivo poderá ocorrer. Estes e Skinner (1941) usam o termo 

“antecipação” (p.391) para descrever tal fenômeno, no entanto, questionam o fato de um 

estímulo que ainda não ocorreu controlar o comportamento dos organismos, portanto, há a 

necessidade de se procurar outras relações, passadas ou atuais, que possam explicar tais 

acontecimentos.  

A possibilidade de correlacionar a ideia de antecipar eventos futuros com a ansiedade 

pode ser entendida no que tange ao estudo do condicionamento respondente, onde o estímulo 

incondicional, possui tanto efeito sobre o estímulo neutro – que após sucessivos pareamentos, 

será condicional –  que faz com que exista a resposta de antecipar (depois do pareamento 

ocorrido) os eventos aversivos, gerando respostas fisiológicas, e dessa forma, usa-se a força 

que o estímulo incondicional gerou sobre o estímulo neutro para dizer, posteriormente que 

houve o processo antecipatório. Nas palavras de Neto, Banaco, Borges, Zamignani (2011):  

“A extensão do controle exercido pelo estímulo incondicional (que ainda não ocorreu) 

sobre a resposta para o estímulo neutro (que se tornará, por pareamento, um estímulo 

condicional), presente no momento em que a resposta é observada responderia ao problema da 

explicação teleológica”. (p.7) 

Quando a ansiedade pertence à classe de comportamentos respondentes podemos falar 

do condicionamento de estímulos aversivos nos organismos, onde estímulos que normalmente 

seriam neutros, após pareamento sucessivo com estímulos aversivos incondicionados (inatos 

do organismo e vinculados com os reflexos) se tornarão estímulos que possuem relações com 

a aversividade. Como afirmam Coêlho e Tourinho (2008):  

“Em todos os casos, componentes operantes constituem o foco principal e assumem formas 

mais variadas. [...]. Componentes respondentes limitam-se à eliciação da resposta fisiológica 

pelo estímulo pré-aversivo (...)”.  (p. 172/173) 

Mesmo podendo discutir condicionamento respondente nas discussões de ansiedade, a 

sua definição fica mais bem elaborada quando há também a investigação das relações 

operantes que ocorrem. Para Skinner (2003) existem estímulos “pré aversivos” específicos 



17 

 

que precedem estímulos aversivos e podem ser variáveis que seriam estímulos discriminativos 

para as respostas ansiosas, e em geral esses estímulos pré aversivos possuem relação com o 

uso da punição. Dessa forma, as respostas ansiosas também podem ser consideradas um 

subproduto da punição, quando afeta o responder habitual de evitação do organismo.  

Além de poder relacionar a ansiedade ao uso da punição, podemos relacioná-la 

também ao reforçamento negativo – aumento da probabilidade de responder do organismo 

que ocorre novamente em situações onde anteriormente se retirou algum estímulo aversivo. 

Os processos de fuga e esquiva fazem parte desse tipo de reforçamento por serem operações 

onde se busca retirar, quando procura-se acabar com o estímulo já presente (fuga), ou evitar, 

quando se tenta postergar a estimulação aversiva que está por vir (esquiva). (CATANIA 

(1999); BORGES, CASSAS, et al (2012); CARRARA, 2004)  

Dentro desses processos relacionados ao reforçamento negativo, há um tipo de 

comportamento que pode aparecer, que é a procrastinação. Tal comportamento possui relação 

direta com o processo de esquiva, onde existe certa postergação e evitação do que é 

considerado aversivo. 

Para Borges, Cassas, et al (2012): “o termo ansiedade se refere a um episódio 

emocional no qual há interação entre comportamento operante e respondente” (p.44). Isto 

posto, podemos dizer que na interação entre respondentes e operantes, quando os processos de 

fuga e esquiva ocorrem, aumentam a probabilidade de repetição, ou seja, há a estimativa de 

que esses processos ocorram novamente da mesma forma, porém há casos em que eles são 

impossibilitados de ocorrer por conta de condicionamentos respondentes. Quando existe tal 

impossibilidade de respostas operantes acontecerem em detrimento de condicionamentos 

respondentes chamamos de “supressão condicionada”. (CÔELHO, 2006, p.7) 

A supressão condicionada ocorre, pois, o pareamento entre estímulos neutros e 

estímulos incondicionados (condicionamento respondente) interferiram no processo de 

condicionamento operante, onde o estímulo condicionado – antes estímulo neutro, que passou 

por sucessivos pareamentos com o estímulo incondicionado – passou a controlar as respostas 

dos organismos que estavam sob a tríplice contingência.  

Um exemplo pode ser dado no caso de uma pessoa que evita ir ao dentista (esquiva – 

comp. operante) “por conta” de sentir dor ao ouvir o barulho da máquina do profissional 

(som/ estímulo condicionado – comp. respondente), quando ela não consegue evitar de ir ao 

dentista ela é impossibilitada de realizar o processo de esquiva específico que usava 
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anteriormente, e, portanto, pode realizar outros processos operantes, como falar que está 

sentindo dor e pedir para usar anestesia.  

Para Zamignani e Banaco (2005): 

“Considerando que a emissão de respostas de ansiedade é seguida, não apenas pela 

eliminação do aversivo, mas por qualquer outro evento presente na situação, podemos 

considerar que a resposta estará submetida, simultaneamente, a diferentes 

possibilidades de reforçamento. ” (p.83/84) 

A partir disso, entendemos que os processos de supressão condicionada mostram a 

interação entre condicionamento respondente e operante, onde um mesmo estímulo afeta ao 

mesmo tempo as respostas respondentes e operantes. 

A ansiedade ocorre, principalmente, na interação entre respondentes e operantes, e 

varia de acordo com as contingências estabelecidas.  Sendo assim, é importante que ao 

estudar a ansiedade, possa-se averiguar as variáveis existentes e “considerar toda a 

complexidade do episódio emocional” (p. 47) para se obter maior clareza sobre o que se busca 

entender. (BORGES, CASSAS, et al, 2012) 

 

 

2.3 A ANSIEDADE E AS AVALIAÇÕES 

 

 

Muitos autores mencionam a ansiedade enquanto um componente emocional que vem 

crescendo e afetando cada vez mais a vida dos alunos, principalmente quando tem relação 

com o vestibular, com a universidade e a vida adulta, onde há concursos e exames que de 

certa maneira vão definir muitos aspectos da vida dos indivíduos. No geral, estes são 

momentos nos quais existe maior pressão e cobrança, e onde os comportamentos emocionais 

aparecem mais conectados a eventos aversivos. (GONZAGA, SILVA e ENUMO, 2016; 

KARINO, 2010; ALMONDES e ARAÚJO, 2003; BRANDTNER e BARDAGI, 2009) 

Skinner (2006) afirma que todos os comportamentos dos indivíduos são controlados. 

O autor introduz o conceito de “ambiente social controlador” (p.172), fazendo referência a 

várias instâncias sociais que possuem padrões de controle e que se relacionam com nossos 

comportamentos. A família, os círculos de amizade, as organizações e instituições de ensino, 

são exemplos de ambientes sociais nos quais convivemos, mantemos relações e exercem 

controle sobre nossos comportamentos e também nos quais reagimos. 
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Seguindo a ideia de que as instituições de ensino exercem controle sobre o 

comportamento por serem parte de um ambiente social controlador podemos entender que o 

uso frequente de provas e avaliações como ferramenta nessas instituições é capaz de afetar o 

responder dos alunos, sendo o veículo no qual se obtêm reforço.  

Segundo Skinner (2003): 

“Os reforçadores usados pelas instituições educacionais estabelecidas são familiares: consistem 

em boas notas, promoções, diplomas, graus e medalhas, todos associados como o reforçador 

generalizado da aprovação”. (p.440) 

Visto isso, é possível entender que as avaliações podem ser reforçadoras, no entanto, 

elas também podem exercer outro tipo de função. Para Moreira (2004) “A maior parte das 

contingências que controlam os comportamentos dos alunos são aversivas” (p.74). Nesse 

sentido, as avaliações, e as variáveis que fazem parte do processo avaliativo podem também 

ser consideradas estímulos aversivos. 

Outros estímulos ambientais e arranjos de contingências no espaço escolar também 

podem ser vinculados às provas. Dessa forma, podem afetar o responder dos alunos e 

promover subsídios para que as respostas emocionais de ansiedade neles apareçam. A figura 

do professor pode ser um desses estímulos, à medida que ele pode ocupar a posição de 

estímulo pré- aversivo, sendo o responsável por dar notas e corrigir os erros. Também é 

possível que diante de uma extensa estimulação aversiva sendo associada a figura de algum 

professor específico, ocorra o processo de generalização de estímulos, onde ser professor. Tal 

processo se dá quando estímulos semelhantes (ou da mesma classe) a um estímulo específico, 

que já desencadeou determinadas respostas, provocam as mesmas respostas iguais que 

ocorreram originalmente. 

A partir dessa correlação entre ansiedade e avaliação, podemos entender que, 

dependendo das contingências envolvidas, a ansiedade “resulta em desvantagens tanto para o 

indivíduo quanto para a sociedade”. (SKINNER, 2003, P.198) 
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3 MODELO TRADICIONAL DE ENSINO 

 

 

A educação na formação apresentada atualmente, teve início nos sécs. 18 e 19 e, desde 

então, sofre mudanças, mas ainda está bastante engessada nos padrões que foram 

estabelecidos originalmente. Ainda existe a concepção de que a formatação do sistema 

educacional, encontrada na maioria das instituições de ensino é a única existente e capaz de 

fazer com que exista efetividade nos processos de produção do conhecimento. 

 Para Araújo (2011), o modelo tradicional de ensino, tal qual vemos desde seus 

primórdios, vem com uma concepção de um sistema onde o conhecimento se dá em espaços 

fechados, com horários e datas previamente determinados para a transmissão dos conteúdos a 

serem aprendidos. E possui apenas um indivíduo sendo o detentor do saber e aquele que tem 

como responsabilidade passar o conhecimento a diante; o professor. 

O professor, nessa visão, muitas vezes é colocado como alguém distante do aluno, 

pessoa que detém o conhecimento e que, muitas vezes, é associado a uma figura de difícil 

acesso. As relações professor/aluno dentro da concepção tradicional de ensino são centradas 

na transferência, fixação e reprodução de conhecimentos que já existem, e isso não permite 

que o aluno tenha autonomia para conduzir seu aprendizado. 

Skinner (1972) fala sobre o “mito do bom professor e do bom aluno” (p.210) cuja 

ideia principal reside no fato das pessoas acreditarem, equivocadamente, que se um professor 

é bom, dinâmico e explica de forma clara, todos os outros professores têm essa capacidade, e 

isso vale para os alunos também. Dessa forma, o autor afirma que acontece uma busca por 

bons professores e bons alunos, quando o que se deveria procurar seria a forma de construir 

meios de produzir bons professores e bons alunos.  

As provas e avaliações, nesse modelo, são colocadas enquanto estratégia para que seja 

possível mensurar o quanto os alunos apreenderam, ou seja, o quanto suas capacidades de 

fixar e reproduzir o conhecimento transmitido puderam ser exercidas. E a partir dessa 

mensuração, os testes buscam fazer uma classificação de quais estudantes se destacam mais, e 

quais se destacam menos dentre todos do grupo que está sendo avaliado. (KARINO, 2010) 

Pensando dessa maneira, vemos que a metodologia de educação tradicional, ainda faz 

uma busca pelos melhores professores e alunos, dentro das caraterísticas exigidas onde a ideia 

de que o aluno é reprodutor do conhecimento ainda está bastante engessada, e, por maiores 
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que sejam as mudanças ocorridas de séculos atrás até os dias atuais, ainda existe a 

necessidade de transformações desse contexto. (ARAÚJO, 2011) 

Mesmo com o advento da “terceira revolução educacional” e seu papel de possibilitar 

amplo acesso à educação bem como de gerar a equidade nos processos educacionais, para 

Araújo (2011), ainda há a necessidade de que se promova uma maior qualificação no campo 

educacional, pois ainda permanecemos com as mesmas características do passado, e a 

contemporaneidade não é capaz de suportar um modelo ainda engessado nos princípios de 

séculos atrás onde “os conhecimentos são ‘bem’ transmitidos pelos professores e assimilados 

de forma concreta pelos estudantes” (pág.38/39). 

Ocorreram tentativas de modificar a estrutura do ensino tradicional, onde buscou-se 

mudar a forma como os alunos chegavam a respostas corretas. Essa tentativa buscava 

acontecer por meio de estimulações reforçadoras. No entanto, essas mudanças não ocorreram 

como o esperado. E ao invés de retirar a estimulação aversiva, mudou a forma, o tipo dos 

estímulos aversivos.  

Isso permite dizer que, frente a aversividade, há o aparecimento de subprodutos, onde 

processos como o de ansiedade aparecem. Nas palavras de Skinner (1904): 

“ Diante desta confusão de consequências aversivas, chegar à resposta certa é, em si mesmo, 

um evento insignificante, cujo efeito ficará perdido no meio das ansiedades, do tédio e das 

agressões, que são os inevitáveis subprodutos do controle aversivo. ” (p.15) 

Com o maior acesso a informação, devido ao advento da internet e das novas 

tecnologias, as modificações nas vidas dos indivíduos apareceram cada vez mais rápidas de 

forma a provocar mudanças em diversos aspectos da sociedade, inclusive na educação. No 

entanto, para Delgado (2009) fazer com que o modelo de ensino tradicional seja modificado 

ainda é difícil, pois exige uma transformação cultural, onde se demanda transformação 

material, com investimento em ferramentas, aparelhos e tecnologias diversas, e também onde 

se elimine a ideia de que o professor é o detentor e provedor do conhecimento, que ainda está 

muito enraizada na sociedade atual.  
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4 O SISTEMA PERSONALIZADO DE ENSINO 

 

 

Este capítulo será dedicado aos fundamentos do Sistema Personalizado de Ensino 

(SPE). Tem por finalidade compreender os processos que existiram, para que, na década de 60 

essa nova metodologia de ensino pudesse ser construída e fundada. E dessa forma, 

possibilitasse que até hoje ela possa ser utilizada e modificada para o desenvolvimento de 

novas técnicas, mais aprimoradas e com novas ferramentas. Também há a explicação do 

funcionamento desse sistema no curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), campus Volta Redonda, com suas características e ferramentas utilizadas. 

 

 

4.1 PERCURSO, ORIGEM E CARACTERÍSTICAS DO SPE 

 

 

Desde que a “educação formal” foi instaurada, ela vem sofrendo mudanças. Entre os 

séculos 18 e 19 somente os aristocratas poderiam estudar e as aulas eram ministradas em casa. 

Com as mudanças sociais e econômicas, a educação pôde ser ampliada a outras camadas da 

sociedade, mas para isso houve a necessidade de se utilizar novas ferramentas para que se 

pudesse dar conta da quantidade de pessoas, e nesse momento inaugura-se a utilização de 

salas de aula onde um professor estaria à frente, sendo a pessoa que detinha o conhecimento e 

a responsável por passá-lo ao grupo que ali se encontrava (ARAÚJO, 2011). 

A partir dessa mudança no ensino, o papel do professor se tornou imprescindível e de 

grande importância em sala de aula. O controle exercido pelos professores para que a 

reprodução do conhecimento acontecesse, se deu, majoritariamente, com o uso de processos 

de reforçamento negativo (reforço que se dá pela retirada de estímulos aversivos, através de 

respostas que evitam ou retiram o contato com a estimulação aversiva) e de punição (adição 

de estímulos aversivos quando há uma resposta não satisfatória), fazendo com que, no geral, o 

aprender não parecesse tão atrativo a maioria dos alunos. (MOREIRA, 2004) 

Foi pensando nesse tipo de controle exercido, que Skinner se debruçou a estudar sobre 

educação e o processo de conhecimento, e criou uma tecnologia de ensino que tinha como 

principal objetivo fazer com que o aprendizado acontecesse por intermédio de reforçamentos 
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positivos. Essa técnica, denominada de “instrução programada”, é baseada em planejamento e 

organização para que o ensino ocorra de forma reforçadora. Utilizando a “máquina de 

ensinar”, instrumento criado por Skinner é possível controlar o processo de educação de 

forma adequada, assegurar aos alunos maior autonomia no aprendizado, e possibilitar um 

suporte mais individualizado aos estudantes. (COUTO, 2009, p.4/5) 

Tanto a instrução programada quanto a máquina de ensinar, promoveram mudanças 

para a área da educação, por proporcionar uma visão de programação de ensino. Nesta área, 

há um planejamento sistemático e organizado de contingências que levam ao reforço, e, 

portanto, ao aprendizado, de forma progressiva, e que traria maior autonomia aos alunos e 

também menos aversividade no processo de aprendizagem. 

Dentro da proposta Behaviorista, o conhecer é considerado resultado de relações entre 

ambiente e indivíduo, e, portanto, faz parte do que chamamos de comportamento. Para se 

analisar o comportamento de conhecer, se faz necessário entender os arranjos de 

contingências e as variáveis nas quais ele se dá, saindo da lógica mentalista de explicação do 

conhecimento enquanto fenômeno mental que provoca determinados comportamentos 

exibidos. 

Para entender melhor tal concepção, Baum (2006) fala sobre o conhecimento 

operacional e o declarativo, para que possamos entender o processo de conhecer. O autor 

afirma que o conhecimento operacional fala do “saber como”, conceito que se vincula ao 

processo onde o organismo apresenta comportamentos operantes por ter tido contato com 

determinada situação e, aprendeu a lidar com ela, esse saber tem mais relação com o 

fazer/agir sobre algo. Quando falamos de conhecimento declarativo, e, portanto, “saber 

sobre”, podemos pensar, de antemão que possa existir correlação com o “saber explicar” 

sobre determinado assunto. Dessa forma, “saber sobre” algo, é quando “ a coisa sobre a qual 

se sabe é estímulo discriminativo” (p.123), e provoca respostas que, se adequadas, serão 

reforçadas e mantidas. 

Na década de 60, o Sistema Personalizado de Ensino (SPE) foi construído em conjunto 

por Fred Keller, Carolina Martuscelli Bori, John Gilmour Sherman e Rodolpho Azzi. 

Originalmente denominado PSI (Personalized Sistem of Instruction), o SPE surge como 

alternativa de solução ao constante incômodo que esses professores estavam tendo com as 

metodologias vigentes. A ideia era priorizar a qualidade e fazer com que o aluno aprendesse 

com um método organizado e planejado e de forma que se pudesse também ter um ensino 
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mais individualizado, o que Keller acreditava ser muito importante para que o aluno tivesse 

mais abertura e tranquilidade em sanar suas dúvidas e dificuldades (KERBAUY, 1996). 

Essa metodologia é baseada nos princípios da Análise do Comportamento e vai na 

direção de não apresentar estímulos aversivos – como se apresenta muitas vezes nas formas 

de avaliações tradicionais – dando ênfase aos estímulos reforçadores positivos, tem a 

flexibilidade como característica e busca atingir uma maior organização, planejamento e 

execução de conteúdo, dando maior autonomia aos alunos. O SPE possui cinco características 

principais, o domínio sequencial do conteúdo, a ênfase na palavra escrita, o ritmo próprio, as 

aulas e demonstrações enquanto veículo de motivação e o papel indispensável do monitor, 

respectivamente.   

Todas as características têm a ver com o planejamento e o manejo das variáveis para 

que o aprendizado se dê com êxito. Dessa forma, busca-se organizar o conteúdo, distribuindo-

o em pequenas partes, onde se deve ter domínio total de cada parte para que se possa avançar 

para a próxima. O foco está na importância das informações e de que elas sejam acessíveis em 

qualquer momento e por isso a necessidade da palavra escrita. Promove-se a autonomia dos 

alunos na medida que cada um tem a possibilidade de conduzir seus estudos de acordo com 

suas facilidades e dificuldades, sem que exista a pressão de que todos os alunos caminhem 

juntos no decorrer da disciplina. As aulas expositivas tomam o lugar de motivadoras, por 

serem desvinculadas da obrigatoriedade, e por saírem da lógica de “transmissão de 

conhecimento”, há apenas uma figura detentora do saber. E por fim, coloca-se a figura do 

monitor enquanto peça chave para que os alunos possam ter um suporte mais individualizado. 

(TODOROV, MOREIRA e MARTONE, 2009)  

O uso do feedback é algo também inovador dessa metodologia, pois o aluno tem a 

possibilidade de entender possíveis equívocos e erros, além de possibilitar que o aluno possa 

se justificar e tentar explicar de maneira mais elaborada o que pode não ter ficado muito bem 

escrito, e ainda assim, ele poderá realizar os “testes” quantas vezes forem necessárias, sem 

que isso o afete, caso ele não atinja o objetivo de algum conteúdo específico (KELLER, 

1999). 

Podemos perceber que o SPE veio enquanto uma alternativa ao método tradicional de 

ensino, possibilitando maior flexibilidade para a organização e reorganização das disciplinas 

ministradas e proporcionando outros arranjos de contingências sobre o aprender, mais 

reforçadores, confirmando o que Moreira (2004) afirma: 
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 “A maior parte dos trabalhos publicados sobre o PSI mostra que os alunos, em relação aos 

métodos tradicionais, aprendem mais, lembram por mais tempo e gostam mais da experiência 

acadêmica proporcionada pelo PSI do que a tradicional”. (p.77) 

  

Dessa forma, entendemos que o uso do SPE tem se mostrado uma forte possibilidade 

para que os alunos aprendam sem estimulações aversivas, e com a possibilidade de diminuir 

ou evitar respostas de ansiedade. 

 

 

4.2 SPE NA DISCIPLINA DE BEHAVIORISMO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFF 

 

 

A disciplina de Behaviorismo está prevista para os alunos do 3° período, do curso de 

Psicologia da UFF de Volta Redonda. A metodologia utilizada abandona a lógica tradicional e 

volta-se para o aprendizado mais individualizado, a partir da metodologia do SPE, baseada 

nos princípios teóricos da própria disciplina. 

 A organização do conteúdo e dos textos é feita anteriormente ao início das aulas e 

abrange não só o conteúdo base, mas também abarca outros textos, vídeos e materiais 

didáticos que aprimoram o conhecimento, aprofundam as questões e promovem experiências 

para além da leitura dos textos. Ao longo do semestre, outros materiais podem ser 

acrescentados a disciplina, e isso só ocorre pela flexibilidade que o sistema promove. 

(TODOROV, MOREIRA e MARTONE, 2009) 

 O “material-base” se divide em textos concisos, chamados de “Passos”, os quais 

dividem o conteúdo em pequenas partes para que o aluno possa apreender totalmente os 

conceitos. Os alunos devem responder, através da escrita e se necessário, da fala, a questões 

específicas de cada passo e, acertando totalmente essas questões no momento de correção 

com o feedback imediato, eles podem avançar para o passo seguinte. Dessa forma, há um 

planejamento e organização para que alguns comportamentos sejam adquiridos pelos alunos e 

possam reaparecer em situações semelhantes. Tais características, mostram que as 

contingências possibilitam que os alunos adquiram o comportamento que Baum (2006) afirma 

ser o de “saber sobre”, onde o indivíduo é capaz de explicar, através da escrita ou da fala, um 

determinado assunto.  
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Ao longo dos passos, os alunos devem realizar alguns experimentos com o programa 

“Sniffy pro”, tecnologia que promove uma realidade virtual e onde os alunos podem realizar 

processos de condicionamento e extinções diversos com um Rato virtual, e assim apreender 

de maneira mais abrangente e prática, os conteúdos. Logo, é possível ver que o uso do 

programa faz com que exista o conceito de “saber como”, descrito por Baum (2006), onde o 

indivíduo pratica determinada ação e essa promove uma consequência pertinente e que pode 

vir a aparecer em outras situações semelhantes. 

No total, são dispostos dez passos que os alunos devem realizar ao longo do período 

letivo de acordo com seu ritmo individual. Esses textos se dividem desde “passo inaugural” 

onde se tem uma apresentação geral de como vai funcionar a disciplina e os princípios básicos 

da nova metodologia, até o “Passo 9”, que já permite ao aluno, ter uma base da teoria 

Behaviorista. Juntamente com os “Passos 3,5,6 e 7”, há outros textos com a descrição de 

como utilizar o programa Sniffy pro, para que os alunos possam realizar os experimentos com 

certa bagagem teórica. 

No início do semestre, o professor realiza uma conversa com os alunos, a fim de que 

entendam a metodologia e a disciplina. Após essa conversa, os alunos, auxiliados pelo 

professor e monitores criam uma conta na Plataforma Moodle (ferramenta utilizada na 

disciplina e de que falaremos mais a frente) e começam a participar do portal da disciplina, 

onde estão disponibilizados os textos, os materiais didáticos e também as questões referentes 

aos passos. 

Todos os textos e materiais complementares estão dispostos em tópicos para que exista 

uma organização sistemática e objetiva, e o material fica disponível para os alunos a todo 

momento. Somente os links referentes as questões que os alunos devem responder são 

disponibilizados apenas durante o período das aulas, com o propósito de que os alunos 

respondam as questões, enviem de volta para a plataforma onde serão corrigidas pelo 

professor e monitores imediatamente e na presença do aluno, de forma individual com o 

objetivo de promover um feedback personalizado e imediato. 

A metodologia do SPE em momento algum afirma não buscar prever, controlar e 

explicar os comportamentos e os conteúdos ministrados, pelo contrário, afirma ser um método 

de ensino onde existe a organização de contingências que afetarão o responder dos indivíduos 

de forma reforçadora para os alunos, para que se consiga atingir o objetivo final, que é o 

aprendizado, e o mais importante, visando não promover eventos aversivos. 
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4.3 PLATAFORMA MOODLE COMO FERRAMENTA 

 

 

 Na disciplina de Behaviorismo é utilizada uma ferramenta que é de fundamental 

importância para que a organização e distribuição dos conteúdos sejam mais bem elaboradas e 

de fácil acesso. Existe a busca para que o aluno se torne mais autônomo, e para isso se faz 

necessário utilizar ferramentas que promovam a autonomia desse aluno, que melhorem o 

acesso aos conteúdos de forma que ele possa caminhar no seu “ritmo próprio”. Dessa forma, 

no curso de Psicologia da UFF, é utilizada a plataforma Moodle, criada por Martin 

Douginamas, um espaço de aprendizagem que foi feito justamente para exercer a função de 

ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem. (DELGADO,2009) 

 O Moodle vem trazer uma inovação tecnológica para a educação, e possui 

características que facilitam seu uso. Possui características e ferramentas como a 

“administração” trazendo a flexibilidade para que se organize a plataforma de acordo com o 

perfil de cada usuário, o “repositório de arquivos”, onde se disponibiliza os conteúdos, 

arquivos e links para pesquisa na internet, uma lista com os participantes da disciplina com a 

possibilidade de mandar mensagens para eles e saber se os mesmos estão online, possui 

também o calendário, podendo organizar os eventos e suas datas, os questionários que são 

construídos pelos professores e podem ser avaliados e dar notas, possui também chats e 

fóruns para melhor comunicação, o glossário onde os alunos tem acesso a termos e temas 

relevantes, possui a ferramenta de tarefa, onde o professor pode disponibilizar atividades que 

os alunos enviam enquanto arquivos, e por fim, o wiki e a pesquisa que possibilitam construir 

textos e saber a opinião dos alunos sobre algum tema. (DELGADO, 2009) 

Dessa forma, as características dessa plataforma e seus princípios estão em 

congruência com os princípios do SPE, onde há a necessidade de existir flexibilidade de 

organização e disponibilização de textos, arquivos, conteúdos e links, possibilitando que os 

alunos possam acessar sempre que for necessário e que quiserem, estimulando a busca dos 

alunos para aprender. 

Segundo Delgado (2009) “os cursos que utilizam a internet devem ser centrados no 

aluno, em suas necessidades, em seus interesses, em seu estilo e em seu ritmo de 

aprendizagem” e, dessa forma, mostra a necessidade de que exista estímulos para que os 

alunos possam desenvolver ainda mais suas capacidades de aprendizagem. E a plataforma 
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Moodle age justamente enquanto estímulo e apoio no curso presencial, de forma que o 

material da disciplina seja disponibilizado e a realização dos passos seja feita. 

Nesse sentido, a plataforma possibilita fazer com que as caraterísticas do ritmo 

próprio, e a ideia de descentralizar a figura do professor enquanto detentor do saber ocorram 

em maior escala, promovendo a autonomia do aluno sobre seu processo de aprendizagem e 

transformando o professor em uma figura que passa a ser treinador, gerente e acompanhante, 

de forma que ele tenha a função de aprimorar o conhecimento dos alunos. (TODOROV & 

TRISTÃO, 1975 apud TODOROV, MOREIRA e MARTONE, 2009) 
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5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A metodologia do presente trabalho consiste na revisão bibliográfica acerca dos 

conceitos e discussões sobre ansiedade e avaliação, como também a pesquisa qualitativa e 

quantitativa objetivando analisar a relação que os alunos da disciplina de Behaviorismo 

possuem entre ansiedade e avaliações, com ênfase na metodologia utilizada pelo sistema 

personalizado de ensino. O desenvolvimento do estudo iniciou-se por intermédio de 

levantamento bibliográfico sobre estudos disponíveis acerca da ansiedade, avaliação e 

métodos avaliativos. Posteriormente, passou-se a coleta de dados por meio de um questionário 

(ANEXO) realizado com uma amostra de 19 indivíduos, alunos iniciantes na disciplina de 

Teorias e Sistemas Psicológicos III: Behaviorismo. A partir dos dados coletados passou-se a 

análise dos mesmos. 

 

 

5.1 SUJEITOS 

 

 

 A amostra foi composta por 19 participantes, todos matriculados na Disciplina TSP 

III: Behaviorismo, do curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, campus de 

Volta Redonda. Dentre os participantes que responderam os questionários, 14 estão no 3° 

período, 2 estão no 4º período e 3 estão entre o 5º e o 10º período. Entre a faixa etária de 16 e 

20 anos, participaram 9 pessoas, entre 21 e 25 anos 6 alunos, entre 26 e 30 anos temos 2 

participantes e outros 2 a partir de 30 anos de idade. Os alunos poderiam realizar o 

questionário durante as aulas de Behaviorismo ou de Aprendizagem e Memória, que se davam 

às quintas no período da tarde e noite (14h às 16h/ 18h às 20h) e às sextas pela manhã (9h às 

13h). 

 

 

5.2. PROCEDIMENTO 

 

 



30 

 

Foi realizado um questionário durante a disciplina, realizado através do Google 

Formulários e disponível na plataforma Moodle. Esse questionário foi elaborado com o 

intuito de dar enfoque a elementos da ansiedade e a relação com mecanismos avaliativos. 

Mais especificamente, a finalidade desse questionário está na comparação da ansiedade nos 

dois mecanismos avaliativos em questão neste trabalho, sendo o modelo tradicional e o SPE. 

Haja visto que não existe material com enfoque desse tipo, sem estar estritamente vinculado 

ao SPE, optou-se por elaborar um questionário que atendesse as necessidades do trabalho. 

 O questionário foi respondido entre a realização do passo inaugural e do terceiro passo da 

disciplina de Behaviorismo. Os alunos responderam a partir do ritmo de cada um, de forma 

individualizada, não sendo definida uma data específica para a realização do questionário 

justamente pelo caráter flexível que o SPE proporciona.  

As perguntas foram elaboradas e dispostas no questionário, a fim de se ter um índice do 

que os alunos esperavam da disciplina e quais as “primeiras impressões” da mesma. Também 

buscou-se angariar dados sobre as metodologias que os participantes tiveram contato em suas 

vidas escolares (Ed. Infantil até Ens. Médio) e com o intuito de tomar conhecimento das 

percepções que os estudantes têm, da relação que possuem com avaliações e ansiedade. 

O questionário estava disposto na plataforma Moodle, para maior e melhor acesso dos 

participantes, já que era uma ferramenta muito utilizada na metodologia. Dentro da 

plataforma, há uma divisão dos conteúdos em tópicos para maior organização e clareza dos 

passos. O questionário foi inserido no primeiro tópico, destinado ao início da disciplina, com 

o título: “Bem-vindos”.  

A explicação dada aos alunos incluía o tema e os objetivos do trabalho, assim como onde 

encontrariam o questionário e de que forma deveriam responder. O questionário possui 

perguntas abertas, outras seguindo a lógica da escala Likert, haviam perguntas de múltipla 

escolha e algumas cujo as respostas deveriam ser “Sim ou Não”. O questionário foi analisado 

qualitativamente e quantitativamente através de observação, organização, quantificação e 

análise qualitativa dos dados adquiridos.  
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Este capítulo trata da análise dos dados obtidos e está dividido em sete partes, traçando 

considerações que visam responder ao objetivo deste estudo, a saber, interpretar a relação 

existente entre a ansiedade e a forma de avaliação do SPE em acadêmicos do curso de 

psicologia de instituição federal, entendendo as contingências vigentes e as variáveis que 

afetam tal relação. 

 

 

6.1 A ANSIEDADE  

 

 

Dentre os participantes 84% se consideram ansiosos em um contexto geral e, 16% não se 

consideram ansiosos. Dos alunos que responderam “Sim”, e, portanto, acreditam ser ansiosos, 

foi possível mensurar o quão ansiosos eles se classificam através da escala Likert, que varia 

entre nem um pouco ansioso (1) até extremamente ansioso (7). (Gráfico 1) 

 Segundo o jornal Nexo (2017), o Brasil está no topo dos países com predominância de 

ansiedade, ultrapassando 9% de sua população. Dentre as respostas obtidas, foi possível notar 

que existe um grande percentual de participantes que se dizem ansiosos independente de 

contexto avaliativo. Esse dado chama a atenção para o fato de que a ansiedade faz parte da 

vida desses alunos antes mesmo de terem contato com o SPE. Aparentemente, para além de o 

Brasil apresentar um percentual elevado de ansiedade no geral, os alunos estudados possuem 

um percentual ainda maior. Este é um fator a ser considerado, identificar as razões pelas quais 

esse grupo apresenta tão elevada taxa de ansiedade, contudo, antes disso, confirmar esse 

percentual entre os alunos. 

Também podemos observar que os índices de ansiedade que os alunos consideram possuir 

se apresentam em ordem crescente, dispersa em quase toda a escala, mas que se concentram 

ao longo dos níveis mais elevados (Gráfico 2). Os maiores números de respostas aparecem 

principalmente entre “Bastante ansioso”, “Muito ansioso” e “Extremamente ansioso”. Dessa 

maneira, é possível observar que os níveis de ansiedade dos alunos crescem ao longo da 

escala apresentando-se de forma muito elevada. 
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Gráfico 1 – Ansiedade nos alunos cotidianamente 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Gráfico 2 –  Níveis de ansiedade dos alunos cotidianamente 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Também foi calculada a quantidade de alunos que se diziam sentir pressionados ao 

realizar avaliações assim como em que medida essa pressão existia. Quando falamos de se 

sentir pressionado ao realizar avaliações, podemos entender que a “pressão” existente faz 

parte das contingências dispostas no ambiente das instituições de ensino e pode ser 

considerada um estímulo aversivo, fazendo parte do que Moreira (2004) diz sobre a maior 

parte do controle exercido nos alunos ser de caráter aversivo. 

A partir da análise do gráfico abaixo (Gráfico 3) vemos que o percentual de pessoas que 

se sentem pressionadas ao realizar avaliações, e, portanto, estão em estimulação aversiva, 

comparado ao de pessoas que se consideram ansiosas normalmente (Gráfico 1) se eleva um 
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pouco, mostrando que em situação de provas, a probabilidade de existir respostas ansiosas é 

maior, e pode até mesmo afetar quem não se considerou ansioso pelo fato de haver o contato 

com estímulos aversivos. 

 É importante ressaltar que a concentração de respostas que dizem respeito ao fato de se 

sentir pressionado em situações de provas, se dá nos níveis mais altos, mostrando que é 

possível existir alto contato com a aversividade nesse contexto (Gráfico 4). Todas as respostas 

ocorrem nos níveis bastante, muito e extremamente pressionado. Isso se diferencia bastante 

dos índices de ansiedade em situações normais, onde existe uma ordem crescente e maior 

distribuição das respostas (Gráfico 2). 

 Dessa forma, mesmo para quem não se considera em níveis muito elevados de ansiedade 

normalmente, em situações de avaliação, podemos perceber que esses alunos acabam por ter 

contato com estímulos que se tornam altamente aversivos. E é possível inferir que em situação 

de provas, esses alunos podem ter respostas de ansiedade. 

 

 

 

Gráfico 3 – Pressão em situação de prova 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 4 – Níveis de pressão em situação de prova 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

6.2 SPE X TRADICIONAL 

 

 

Nesse ponto da análise, vamos ter contato com o índice de ansiedade que os alunos 

consideram existir no SPE em relação a Metodologia Tradicional. Também observaremos 

quais as características desse novo sistema que se diferenciam da lógica tradicional e em que 

medida os alunos consideram esses sistemas diferentes ou semelhantes. E, dentro dessas 

análises, veremos os níveis de procrastinação existentes nessas duas metodologias. 

 Os dados angariados mostram que mais da metade dos participantes possuem a 

expectativa de que o SPE ocasiona respostas ansiosas mais baixas que a metodologia 

tradicional. (Gráfico 5).  

Os participantes entendem que o SPE busca promover um aprendizado que possibilita 

esclarecer dúvidas e dirimir equívocos, confirmando o que Kerbauy (1996) afirma sobre as 

ideias de Keller, onde o aprendizado é mais individualizado e reforçador.  

“(...) tenho a possibilidade de tirar alguma dúvida ou reformular de forma oral algo que 

não consegui me expressar de forma adequada na escrita. ”  

 “A correção me parece mais humanizada e respeita a individualidade de cada um”  
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Gráfico 5 – Nível de Ansiedade: SPE x Método Tradicional 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quinze dos dezenove participantes apresentam suas concepções sobre o SPE e o método 

tradicional como sendo metodologias diferentes (Gráfico 6). No modelo do SPE, as 

características que mais aparecem nas expectativas dos alunos como sendo diferentes do 

modelo tradicional são: o “Feedback imediato”, o “Ritmo próprio” e a “Menor pressão”. É 

válido ressaltar que os participantes puderam escrever mais de uma característica (Gráfico 7). 

Um dos alunos afirma: “(...) fazendo os passos eu não sinto toda uma pressão de fazer 

uma prova, afinal a avaliação é dividida em várias partes e isso abre uma certa margem de 

erro.”. Sendo possível entender que a divisão do conteúdo e, portanto, fazer mais “avaliações” 

durante a disciplina gera menos ansiedade. Isso mostra que dentro do SPE na disciplina de 

Behaviorismo, o uso dos passos, pode promover a retirada do peso da nota e desvincular a 

aversividade da avaliação, justamente porque o aluno pode errar e refazer o passo em outro 

momento que se sentir mais preparado sem que isso interfira em sua nota e ampliando o 

momento de aprendizagem. 

Na fala de outro participante podemos ver a ideia que o aluno apresenta sobre o SPE, 

entendendo a avaliação como parte do processo de aprendizagem, e não um mero mecanismo 

de finalizar ou contabilizar esse processo e atribuir uma nota definitiva. O aluno diz: “Há 

menos pressão e cobrança. E consigo ficar mais tranquila para me aplicar aos estudos.”. Essa 

fala permite entender que há uma ideia de que os passos deixem de ser uma forma de ranquear 

os alunos, e sejam, passos para que se consiga percorrer os caminhos do conhecimento. Isso 

faz com que a lógica que Skinner (1972) fala sobre o “Mito do bom professor e do bom 
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aluno” que sempre esteve vigente em nosso sistema educacional, possa começar a ser 

desconstruída com o uso do sistema personalizado. 

Aponta-se para o SPE, uma maior probabilidade de esclarecimento de dúvidas e 

aprendizado sem aversividade, como colocam muito bem Todorov, Moreira e Martone (2009) 

ao dizer que para se programar contingências dentro da área da educação, é necessário 

combinar variáveis para que um comportamento surja e, tendo consequências bem 

determinadas e suficientes, volte a ocorrer em situações semelhantes. 

 

 

Gráfico 6 – Relação entre SPE e Metodologia Tradicional 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Gráfico 7 – Características do SPE que se diferenciam do Método Tradicional 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Diante dessas análises, também foi possível colocar em pauta a procrastinação dentro das 

duas metodologias. E foi entendido que os alunos, a princípio, se declaram procrastinando 

menos na lógica do SPE que na tradicional, dessa forma podemos fazer a análise de que o 

SPE, tendo níveis mais baixos de procrastinação, pode apresentar níveis mais baixos de 

ansiedade. Isso pelo fato de que, sendo a procrastinação um processo de esquiva, e está 

vinculada a processos ansiosos, logo não procrastinar, evita a possibilidade de gerar 

estimulação aversiva e também, respostas ansiosas. (Gráfico 8)  

 

Gráfico 8 – Procrastinação no SPE e na Metodologia Tradicional 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

  

6.3 VISÃO INICIAL DO SPE 

 

 

Diante das respostas dos participantes sobre suas percepções iniciais acerca do SPE, 37% 

deles não souberam opinar com alguma característica específica, apontaram pontos positivos 

e negativos, mas não se posicionaram sobre de que forma veem o sistema. Os outros 63% 

estão divididos entre Interessante, Muito bom, Flexível e Diferente, sendo que Interessante e 

Muito bom somam 32% dos resultados. (Gráfico 9) 
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Gráfico 9 – Visão Inicial sobre SPE 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Podemos entender que ao não saber opinar, a maioria dos alunos ainda passa por um 

estranhamento inicial por não terem tido contato com as contingências e variáveis que o 

sistema pode proporcionar, devido ao fato de que a quase totalidade dos alunos, durante a vida 

escolar, ter tido contato apenas com a metodologia tradicional (Gráfico 10). Dessa forma, os 

participantes necessitam de mais exposições com o sistema para poder classificá-lo melhor e 

conhecê-lo de forma mais abrangente, e aqui podemos citar Skinner (2006) quando fala do 

comportamento de conhecer, que se dá com exposições a estímulos, e onde se é capaz de 

manejar bem, se comportar adequadamente dentro daquilo que se conhece.  

Percebe-se claramente a relação com o estranhamento inicial quando um dos alunos 

responde que: “O sistema, se aplicado de forma correta, a meu ver pode ser de extrema 

eficácia (...)”. Essa fala revela que o aluno pensa sobre o sistema, sobre sua aplicação, no 

entanto não o conhece e utiliza a palavra “pode” mostrando que ainda é necessário ter mais 

contato com a metodologia. 
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Gráfico 10 – Metodologias durante a vida escolar (Ed. Infantil até Ens. Médio) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 Dentre os alunos que opinaram, 21% afirma que essa nova metodologia é diferente, e 10% 

classificam o SPE como flexível. Isso mostra que, mesmo com pouco contato, foi possível 

estabelecer o processo de discriminação, onde os alunos observaram as caraterísticas do 

sistema e perceberam diferenças dessa metodologia para o de outras experiências que 

possuíam (Gráfico 9). Podemos observar essa percepção nas respostas de dois participantes, 

onde eles falam que o SPE é: “uma forma diferente de tudo o que eu já experienciei como 

aluna (...)” e “Uma forma diferenciada nunca estudada por mim anteriormente”. 

O percentual de alunos que consideram o sistema muito bom e interessante, somam 31% e 

mostram que há um número considerável de alunos que além de analisar as características do 

sistema, acreditam que o SPE é inovador e possibilita maior autonomia e liberdade, além de 

entenderem o papel do professor como sendo diferenciado (Gráfico 9). Conseguimos perceber 

isso quando um participante afirma que o SPE é: “Interessante do ponto de vista de que 

proporciona uma certa autonomia aos estudos de cada indivíduo, vide que cada pessoa 

aprende no seu tempo, gera a descentralização da autoridade do professor em sala de aula, e o 

diálogo é consideravelmente fluido (...)”. 

 Isso nos faz inferir que esses alunos tiveram a capacidade de, segundo Baum (2006) 

adquirir o “Conhecimento Declarativo”, de “Saber sobre” o sistema e seu funcionamento, e 

ter propriedade para discorrer sobre ele e suas funções. Podemos observar esse tipo de 

conhecimento sobre a metodologia nas seguintes afirmações dos alunos: 

“Acho uma metodologia interessante por respeitar o tempo do aluno e por ter um feedback 

individual, garantindo uma fixação maior do conteúdo (...)”. 
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“Eu acho o SPE um modo bem interessante de estudo, o fato de que ele dá mais liberdade 

para o aluno seguir o próprio ritmo ajuda bastante, isso deixa o aluno mais responsável em 

relação aos seus estudos (...)” 

 

 

6.4 SPE E OUTRAS METODOLOGIAS 

 

 

O gráfico 11 apresenta a preferência dos alunos em relação a metodologias de ensino 

que tiveram contato na universidade, e dentro das respostas obtidas, foi possível perceber que 

a maioria demonstrou preferência pelo SPE, somando um percentual de 29% dos alunos.  

As características nas quais os alunos se pautaram para justificar suas preferências, em 

relação ao SPE, tem a ver com o Ritmo Próprio, Flexibilidade, Relação com o professor e 

monitores, Feedback e por ser uma metodologia baseada na teoria que é ensinada.  

Em relação ao Feedback, vemos que os alunos possuem a expectativa de que essa 

característica possibilite melhor amplitude no aprendizado, pois as dúvidas e as dificuldades 

aparecem e podem ser sanadas imediatamente à realização dos passos. Podemos confirmar 

isso com essa resposta de um dos participantes: “Até agora o SPE é o mais agradável, ele 

impede que eu continue com dúvidas sobre os assuntos, diferente de outros modelos. ” 

Outro aluno fez uma vinculação com o método tradicional, colocando que de acordo 

com o que tem de contato com o SPE, tem preferência por tal metodologia: 

 “Principalmente por retirar a pressão em cima do aluno em apreender o conhecimento 

de uma forma rápida e muito conteúdo de uma só vez.”.  

 Dessa forma podemos entender, que o SPE possuindo uma divisão maior do conteúdo, 

pode não ocorrer a estimulação aversiva da necessidade de saber uma grande quantidade de 

conteúdo para realizar uma ou duas provas durante o período letivo, para que no final a nota 

seja contabilizada.  

Isso corrobora com o que Moreira (2004) discute sobre o ensino da AC, onde dentre 

muitos trabalhos realizados sobre o SPE, a grande maioria apresenta em seus resultados, que 

quem possui a experiência nesse sistema, prefere utilizá-lo ao invés da metodologia 

tradicional. 
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Ainda podemos ver que um aluno entende que: “(…) é necessário um grande 

investimento da parte do aluno para realizar os passos com segurança, nos adaptando a 

estudar por conta própria e a desenvolver nossos caminhos de aprendizagem.”. Outro diz que: 

“Os passos para serem feitos estão lá, e é nossa responsabilidade conciliar nossos afazeres e 

nossas responsabilidades com as outras atividades de nossas vidas.”. Dessa forma, podemos 

ver que os alunos mostram que preferem essa metodologia, justamente pelo fato da 

possibilidade de gerir, de forma autônoma, possuindo o suporte necessário, o seu processo de 

conhecimento. 

Diante das respostas dos participantes, é possível compreender que os alunos veem o 

SPE enquanto um método que não pressiona e dá autonomia, podendo entender que o sistema 

estimula a autonomia e evita contato com a aversividade, sendo arranjado para que o aluno 

aprenda sem que exista um volume muito pesado de conteúdo também. (COUTO, 2009)  

As respostas também chamam atenção ao fato de que o percentual referente aos alunos 

que demonstram preferência pelo SPE aponta para duas possibilidades de explicação. A 

primeira diz respeito as expectativas dos estudantes, fazendo parte do que entenderam da 

disciplina e de como acreditam que vão se relacionar com ela. A segunda, tem relações com 

as informações que circulam entre os alunos. Assim, em conversas com amigos, colegas e 

conhecidos que já passaram pela experiência com o método, os alunos falam sobre essa 

experiência e acabam interferindo e afetando o comportamento dos alunos que ainda vão 

entrar em contato com a metodologia do SPE. 

Apareceram outras preferências, como a Metodologia Tradicional, o PBL 

(Aprendizado Baseado em Problemas), a Metodologia Ativa ou Nenhuma metodologia, sendo 

que as justificativas têm relação com o fato de possuírem aulas expositivas e que, de certa 

forma, ainda permanecem com a figura do professor enquanto transmissor do conhecimento. 

Isso confirma que ainda existe um costume com a metodologia tradicional e algumas 

características mais marcantes, e certa insegurança dos alunos para, não só a metodologia do 

SPE, mas outras que saiam da lógica que ainda se perpetua. 
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Gráfico 11 – Metodologias Preferidas na Graduação  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

6.5 CARACTERÍSTICAS DO SPE QUE PODEM GERAR ANSIEDADE  

 

 

O objetivo desse trabalho é analisar a relação entre ansiedade e a metodologia de ensino 

do SPE. A partir disso, os dados que foram coletados se referem às características desse novo 

sistema de ensino que os alunos consideram possíveis de desencadear respostas ansiosas. 

Ressaltando que os participantes puderam colocar mais de uma característica, dentro do que 

foi coletado, é possível perceber que a necessidade do acerto de 100% das questões 

relacionadas aos passos e a figura do professor e/ou monitor aparecem com a maior 

frequência dentre as respostas. (Gráfico 12) 

 

 

Gráfico 12 – Características do SPE que podem Gerar Ansiedade 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quando um participante afirma que: “Ser avaliado pelo monitor ou professor me deixa um 

pouco ansioso, as vezes o processo acaba sendo um pouco vergonhoso, seja por falta de 

afinidade com a pessoa ou pelo fato de ter vários erros nas respostas. ”, percebe-se que ele, 

por já ter, talvez, um contato um pouco maior com a metodologia, vincula a figura do 

professor a estímulos “pré-aversivos” e essa vinculação pode levar a respostas ansiosas. 

(SKINNER, 2003) 

O professor e/ou monitor, nessa medida, são vistos pelos alunos enquanto detentores do 

conhecimento e, portanto, figuras que aparecem em um lugar de poder. Isso mostra como 

ainda prevalece a ideia de que na correção, o professor terá o poder de punição ou de 

possibilitar alguma estimulação aversiva em casos de erro. E assim, o contato com essa figura 

se torna de caráter aversivo e provoca respostas ansiosas por parte dos alunos. 

Podemos observar na resposta: “Ser avaliado por professor, por ter que “encarar” o 

professor e lidar com possibilidade de não ter entendido nada ou ter entendido tudo errado do 

texto (...)”, que o uso da palavra “encarar” demostra outro tipo de contato com a estimulação 

aversiva, mostrando o que Estes e Skinner (1941) falam de “antecipação”, onde saber que a 

correção ocorre em contato direto com o professor, pode gerar algumas respostas ansiosas. 

Quando o aluno diz: “Ter a responsabilidade de acertar 100% é difícil pois sempre nos foi 

passado algo difícil de ser alcançado (...)”, é pertinente analisar que os alunos ainda vinculam 

o acerto de 100% nos passos com as avaliações do sistema tradicional.  

Isso é possível, quando observamos mais uma resposta, onde o aluno afirma que: “Sentir 

que reprovar um passo é equivalente a reprovar uma avaliação tradicional desencadeia muita 

ansiedade, principalmente o feedback sendo dado logo depois da realização do passo e 

pessoalmente com cada estudante. ” Dessa forma, ter muitos passos a serem feitos, possibilita 

ter um maior contato com estímulos aversivos, e consequentemente com respostas de 

ansiedade. No entanto, o aluno continua dizendo acreditar que: “essa sensação deva diminuir 

ao longo da realização dos passos e da aceitação de que a reprovação do passo é um convite 

ao aprendizado, e não uma punição”. Isso corrobora o entendimento de que, a sequência de 

passos, distribuídos enquanto processo de aprendizagem e não como mero mecanismo 

avaliativo, pode fazer com que a longo prazo, diminua a relação com respostas ansiosas. 

Diante do que foi discutido e observado, podemos ver também, que o próprio passo pode 

ser um fator que desencadearia respostas de ansiedade (Gráfico 14). E observando os dados 

levantados em relação específica aos passos, é possível entender que os alunos acreditam ser a 
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má gestão dos mesmos, o fator que mais pode gerar ansiedade. A resposta a seguir, 

relacionada ao fato do passo poder funcionar como desencadeador de ansiedade confirma 

isso: “’(...) por conta da contagem de passos quando você não controlou muito bem o seu 

tempo dispendido a tarefa dos passos. ” 

Há outras características que potencializam o passo enquanto possibilidade de respostas 

ansiosas, e isso nos faz entender que não existe apenas um fator que pode promover 

ansiedade, é justamente um conjunto de contingências que dependendo de como forem 

organizadas, poderão gerar respostas de ansiedade. Confirmando o que Borges, Cassas, et al 

(2012) dizem sobre a ansiedade ser um comportamento complexo. 

 

 

Gráfico 13 – Passos como desencadeadores de Ansiedade 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

6.6 VARIÁVEIS INTERNAS E EXTERNAS E AS RESPOSTAS ANSIOSAS 

 

 

Dentre as variáveis que podem afetar nas respostas ansiosas, podemos dizer que existem 

algumas internas e outras externas. As internas dizem respeito a questões e pensamentos dos 

alunos, já as externas se relacionam a fatores ambientais e fisiológicos. 

As variáveis internas que mais apareceram enquanto desencadeadoras de ansiedade 

estavam vinculadas a fatores emocionais (como insegurança, auto cobrança, timidez e 

preocupações) e foram relatadas por oito vezes, por cinco vezes não apareceram variáveis 

internas, a comparação com outros alunos enquanto possibilidade de afetar nas respostas 



45 

 

ansiosas apareceu quatro vezes e outras duas vezes, houve a associação entre o costume com 

o modelo tradicional e os passos. Lembrando que os participantes puderam colocar mais de 

uma variável interna. (Gráfico 15) 

Diante das respostas de dois alunos, onde o primeiro diz ter: “Medo do Julgamento” e o 

segundo, fala de: “Timidez, insegurança, preocupação com outras disciplinas, volumes de 

textos a serem estudados, problemas cotidianos que afetam nossa relação com o tempo. ”, 

poderemos entender melhor que as variáveis internas estão vinculadas a comportamentos 

operantes, e, portanto, mais complexos, no que diz respeito a insegurança, timidez, 

preocupação, comparação, entre outros.  

Essas respostas, apresentam sentimentos e sensações que podem ter sido aprendidas 

através do contato com o modelo tradicional e as contingências vigentes ao longo da vida dos 

participantes. Isso abre margem para que seja possível pensar que, essas variáveis estão 

bastante vinculadas em como os alunos lidam com as características próprias do sistema. 

Também podemos inferir que, com o avanço da participação desses indivíduos no SPE, esse 

quadro pode ser descaracterizado e os alunos lidem de melhor forma com o sistema. 

 Quando falamos de comparação, percebemos que ela está presente tanto na 

metodologia tradicional, quanto no SPE. Talvez pelo fato de alguns alunos fazerem os passos 

mais rapidamente, pela possibilidade de realizá-los com certa velocidade, promova 

disposições de contingências que afetam o responder de outros indivíduos, que se comparam e 

acreditam estar muito atrasados. Podemos observar essa comparação e crença de estar 

atrasado, quando um participante diz da: “(...) observação de outros alunos estarem muito a 

sua frente e você ainda estar em passos anteriores.”, e outro fala sobre: “(…) perceber que tem 

alunos em passos mais avançados que você.” 

Contudo, a experiência de que existe a possibilidade de atingir a nota máxima no fim do 

período, independente da velocidade, possibilita enfraquecer respostas de comparação. No 

entanto, é necessário que o aluno tenha outras experiências com o SPE para que consiga 

desvincular a velocidade com a nota. 
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Gráfico 14 – Variáveis Internas que podem afetar respostas ansiosas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Dentre as variáveis externas, a maior parte dos alunos que responderam, citaram os 

barulhos, a quantidade de pessoas e as conversas paralelas enquanto desencadeadores dos 

estados ansiosos (Gráfico 16). Podemos ver essas colocações, na fala de um aluno, que põe: 

“(…) como variável externa uma sala cheia e barulhenta.”, e na de outro, que fala: “(…) 

barulho intermitente, conversas fora de contexto.” 

No entanto, a experiência cotidiana mostra que a sala nem sempre fica cheia, sendo na 

maioria dos dias, bem silenciosa. E isso se dá também pelo fato de que não existe 

obrigatoriedade da permanência dos alunos em sala. 

Outros participantes, falaram de variáveis como provas e trabalhos, fome e cansaço, sendo 

que esses, tem mais relação com o condicionamento respondente. Como podemos observar na 

resposta de um aluno que fala sobre: “Outras avaliações, ou uma época de provas constantes 

(...)”, e também quando outro, fala sobre a: “(...) acumulação em semana de provas. ”  

  O fato de coincidir a realização dos passos com outras provas e/ou trabalhos, 

realmente é um problema, no entanto, o aluno, possuindo autonomia dentro desse sistema, é 

capaz de gerenciar seu tempo. Dessa forma, os estudos na disciplina de Behaviorismo podem 

ser conduzidos de forma a evitar que sejam sobrepostos ao período de avaliações de outras 

disciplinas. 
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Gráfico 15 – Variáveis Externas que podem afetar respostas ansiosas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A partir desses dados, podemos perceber que há a possibilidade de que existam respostas 

vinculadas a ansiedade referentes aos processos de condicionamento tanto respondente quanto 

operante. E isso confirma o que Coêlho e Tourinho (2008) dizem a respeito de que os 

condicionamentos operantes acabam se sobrepondo aos respondentes, por esses últimos 

ficarem limitados a questões mais voltadas para estímulos que afetam o campo fisiológico. 

 

 

6.7 MOODLE COMO FERRAMENTA 

 

 

A partir da observação do gráfico 17, podemos saber sobre as impressões dos alunos em 

relação ao uso da Plataforma Moodle enquanto ferramenta do SPE.  As classificações pelos 

participantes se referem a plataforma enquanto “muito bom”, “bom” ou “não classificou” 

(Gráfico 17).  

A maior parte dos alunos não classificou a plataforma, totalizando 42 % dos participantes, 

no entanto, pontuaram de que forma a utilização dessa ferramenta afeta a relação deles com a 

disciplina. 

Dentre os alunos que fizeram algum tipo de classificação, a maioria, totalizando 37%, 

definiu enquanto sendo uma plataforma boa, podemos ver que um dos alunos coloca que o 

uso da plataforma Moodle: “(...) permite uma flexibilidade no estudo e uma organização 

melhor do nosso planejamento. ” Analisando essa frase, podemos entender que a flexibilidade 
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e a organização proporcionadas pela plataforma, permite que a característica do Ritmo 

Próprio, possa ter um suporte, onde os alunos podem se organizar melhor da forma como 

melhor encaixar no ritmo de vida que levam. 

Nas respostas onde os alunos colocam que: “(...) ter material disponível online para que a 

consulta e aprendizado seja feito a qualquer momento” e também: “Estudo quando, quanto e 

onde acho necessário. A disciplina fica mais leve”. Podemos perceber que os alunos 

acreditam que a disponibilidade do material é fundamental para que o aprendizado ocorra sem 

que estudar se torne algo aversivo, evitando respostas ansiosas. E o fato de que os alunos 

podem ter acesso quando e onde quiserem, permite que não exista a obrigatoriedade de 

permanência em sala de aula, usando esse espaço para além de fazer os passos, esclarecer 

dúvidas individualmente com o professor e/ou monitores. 

Dentre os alunos que classificaram a plataforma como muito boa, todos vinculam essa 

classificação com o fato da plataforma ser de fácil acesso.  Um participante coloca que: “ (…) 

facilita bastante na hora de estudar, é bem prático. Posso baixar o passo no celular e estudar a 

qualquer hora e no lugar que eu quiser”. Em uma geração que está em constante contato com 

tecnologias digitais e aparelhos eletrônicos, o uso de uma plataforma que disponibiliza não 

somente o conteúdo base, como também links acessórios ao material da disciplina, é inovador 

e pode promover motivação nos alunos. 

A partir dos dados acima discutidos, vemos o que Delgado (2009) afirma em suas 

discussões, onde relaciona mudanças sociais a mudanças nas demandas da educação, e coloca 

enquanto necessidade, a ideia de que se reinvente, reestruture e utilize de novas ferramentas, 

principalmente a partir de novas tecnologias e ambientes virtuais de aprendizagem, para que 

seja possível existir uma maior interação, acesso e compartilhamento de saberes. 

 

Gráfico 16 – Classificação da Plataforma Moodle 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Dessa forma é possível entender que a plataforma afeta o comportamento desses 

indivíduos na medida que promove certa motivação em estudar a disciplina. Também auxilia 

na organização dos alunos para estudar, facilitando o acesso, e dando suporte para que o 

processo de construção do conhecimento se dê. O uso da plataforma faz com que os alunos 

não se sintam, nem estejam “desamparados” e, assim, evita estimulações aversivas.  

Esses dados mostram que a plataforma Moodle enquanto ferramenta que está a serviço da 

metodologia, se encaixa nas caraterísticas do SPE. É veículo para que exista o ritmo próprio, e 

onde a figura do professor passe a ser vista de outra forma e não apenas de transmissor do 

conhecimento. 
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7 CONSIDERACÕES FINAIS 

 

 

 O presente trabalho buscou discutir e fazer conexões entre ansiedade e métodos de 

ensino e avaliação, com o foco na visão inicial que os alunos apresentam frente a uma 

metodologia de ensino que sai da lógica tradicional, que é o SPE, e analisar as variáveis que 

os participantes colocam como possibilidades de afetar a relação entre os comportamentos 

ansiosos e a metodologia, buscando entender também, em que medida o uso de uma 

plataforma virtual acarreta em modificações nessas variáveis envolvidas. 

Ao longo do histórico da educação, muitas mudanças ocorreram, principalmente após 

a possibilidade de estudar ser aberta a outras camadas da sociedade que não apenas a 

aristocracia, e, com o aumento do número de estudantes, foi necessário, portanto, o uso de 

uma sistematização e programação das técnicas e métodos para que o conhecimento fosse 

passado. No entanto, características da educação formal, que teve seus primórdios nos sécs.18 

e 19, ainda aparecem nos modelos educacionais atuais, com o uso de salas de aula, horários, 

datas de atividades e avaliações previamente definidos, com o professor sendo o responsável 

por transmitir o conhecimento que os alunos vão fixar e reproduzir. E esses modelos tem se 

tornado obsoletos, diante de tantas transformações tanto tecnológicas quanto culturais e 

sociais. (ARAÚJO,2011) 

 Diante do histórico no qual a educação veio se estabelecendo, onde a aversividade 

aparece em grande escala, principalmente vinculada a avaliações, a metodologia do SPE surge 

enquanto alternativa para que se desvincule o caráter aversivo do método tradicional. Isso 

aparece dentro desse trabalho, quando os resultados de procrastinação para estudar aparecem 

em menor grau dentro do sistema personalizado em comparação com o método tradicional. 

Esses dados permitem dizer que a diminuição de procrastinação, e, portanto, de 

comportamento de esquiva (que faz parte dos processos de ansiedade), mostram que não há 

estímulos aversivos com grande magnitude que provoquem tais respostas, dentro do SPE. 

Grande parte dos participantes afirmaram ser ansiosos e, fazendo uma comparação 

entre o SPE e a metodologia tradicional, os resultados mostraram que o sistema personalizado 

pode proporcionar índices mais baixos que o método tradicional, mesmo que a visão inicial 

dos alunos apareça com certo estranhamento inicial. Sendo possível comprovar o que Moreira 

(2004) diz sobre os processos de ensino estarem utilizando muito mais o reforçamento 

negativo e punição que o reforçamento positivo. 
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Comparando o SPE com outras metodologias, 29% dos participantes demonstram 

preferência por esse sistema de ensino. A partir disso, é possível colocar que tal método 

permite que as dúvidas sejam sanadas de melhor forma, a existência de maior autonomia no 

processo de aprendizagem, como também diminuir a pressão de que todos estejam no mesmo 

patamar. E isso faz com que o aprendizado possa se dar de forma mais individualizada, 

aumentando sua qualidade. Todas essas características nos permitem entender que o SPE vem 

trazendo subsídios para que a ansiedade possa não aparecer, ou ser ínfima. Dessa forma, as 

ideias de Keller de produzir um sistema de ensino mais individualizado e organizado 

comprovaram que o SPE é uma excelente alternativa de inovação das metodologias de ensino, 

podendo promover resultados positivos e satisfatórios. (KERBAUY, 1996) 

A partir da análise de dados obtidas é possível entender que os alunos acreditam que 

as variáveis internas afetam mais as respostas ansiosas que as externas, e essas variáveis tem 

relação com fatores emocionais, como insegurança, auto cobrança, timidez e preocupações, 

entendendo que a ansiedade e esses fatores emocionais aparem em conjunto e fazem parte dos 

processos de condicionamento operante, e portanto, são mais complexas e necessitam de 

estudos mais aprofundados para que seja possível mensurar de forma mais minuciosa essas 

variáveis e a funcionalidade das mesmas ao longo do de um período letivo. 

Dentre as características do SPE, as que os alunos acreditam que mais influenciam na 

existência de respostas ansiosas, são o acerto de 100% e o feedback imediato, características 

que não possuem semelhança com a metodologia tradicional, mas que permitem que os 

alunos pensem seguindo tal lógica. Logo, não acertar o torna um “fracassado”, ou o erro é 

sinônimo de vergonha, e isso é considerado um fator que contribui para a estimulação 

aversiva. O fato dos alunos vincularem tais características do SPE com a metodologia 

tradicional, corrobora com a ideia de que, segundo Coêlho (2006), “os efeitos da ansiedade 

são generalizados para outras situações diferentes daquela em que houve o emparelhamento 

original” (p.6). Assim sendo, mesmo em situações nas quais as contingências são pouco 

diferentes de alguma outra, onde houve respostas ansiosas, pode ser que tanto a ansiedade, 

quanto os subprodutos dela, apareçam. 

Barbosa e Moura (2013) falam sobre a grande diversidade que temos no contexto 

educacional onde é possível observar extremos de métodos, tecnologias e ferramentas que dão 

suporte ao processo educativo, sendo possível observar “escolas que estão no século XIX, 

com professores do século XX, formando alunos para o mundo do século XXI. ” (p.53). Dito 
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isso, podemos ver que a necessidade de se planejar, sistematizar e organizar o ensino é de 

fundamental importância para que essas dicotomias não apareçam e prejudiquem tanto alunos 

quanto professores. 

Karino (2010) coloca dados significativos da quantidade de pessoas que realizam 

avaliações e testes. Ela afirma a necessidade de entender a relação entre os processos 

avaliativos e a forma que eles afetam a vida das pessoas. A autora também acredita que é 

possível estudar e existir modelos de avaliação que não sejam tão aversivos quanto são 

atualmente, pois as contingências de avaliação afetam as “emoções” dos indivíduos, o 

responder dos mesmos. E isso acarreta em sofrimento para os indivíduos que estão em contato 

com esses tipos de estímulos aversivos.  

O SPE se coloca enquanto uma boa alternativa a ser utilizada, por priorizar a 

qualidade de ensino, visando a autonomia dos alunos e a possibilidade de se estabelecer uma 

metodologia de ensino bem programada e organizada, de forma que os objetivos finais sejam 

elaborados e alcançados, buscando eliminar ou diminuir ao máximo as contingências 

aversivas, reduzindo a ansiedade. 

 Diante disso, a principal contribuição deste trabalho está no fato de poder mostrar uma 

metodologia de ensino que, possibilita ao mesmo tempo evitar estimulações aversivas, e 

promover a autonomia do aluno, fazendo com que as respostas ansiosas diminuam e ele se 

torne sujeito do seu conhecimento, estando preparado para viver em uma sociedade altamente 

competitiva. E dentro desse sistema, o uso da Plataforma Moodle se fez de fundamental 

importância, enquanto ferramenta. A plataforma pode promover a facilidade de acesso e a 

flexibilidade de disposição de conteúdo, servindo como uma ferramenta que dá o suporte 

necessário para que exista um processo educacional que não visa apenas reproduzir 

conhecimentos, mas estimular a aquisição de novos comportamentos (SKINNER,2003). 

 Entendendo que esse estudo é de caráter exploratório, foi possível saber sobre as 

expectativas iniciais dos alunos frente a uma metodologia que nunca havia sido estudada. À 

vista disso, temos análises dos primeiros contatos que os alunos tiveram com o SPE e de 

como eram as perspectivas dos mesmos em relação ao que viria pela frente. Mostrou-se as 

possíveis aproximações entre o SPE e a ansiedade, assim como apresentou-se dados que 

mostram a relação entre o modelo tradicional e o SPE, suas diferenças e como os alunos 

entendem a ansiedade frente as duas metodologias de ensino. 
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  Foi possível perceber também, que há um estranhamento inicial dos alunos ao usar o 

SPE, e isso permite sugerir que exista a maior apropriação do novo modelo pelos alunos, 

usando um tempo maior de explicações de como o SPE é utilizado. Isso pode se dar a partir 

do uso de mais aulas expositivas no início da disciplina, com o papel de ser um veículo 

motivacional, onde a figura do professor poderá explicitar mais o funcionamento do sistema e 

fazer algumas discussões sobre como o método tradicional afeta a vida dos alunos, a fim de 

que se evite, ainda mais estimulações aversivas. 

Este trabalho possibilita abrir campo para posteriores estudos a respeito de ansiedade e 

avaliações na lógica da Análise Comportamental, assim como relacionados ao papel do 

professor dentro desse sistema. 
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