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ABSTRATO 

A INSTRUÇ~O PROGRAMADA E O TREINAMENTO NA EMPRESA 

por Francisco Granizo Lopez 

'<..-' 

Nestes últimos anos, .o treinamento foi adquirindo cada vez maior importência nas 

" . emprêsas. As continuesdescobertas e mudanças~tecnol6gicas de um lado, a 

necessidade de desenvolvimento de outro, estão a exigir urgência no preparo de 

mão-de-obra em todos os países; 

Não s6 a necessidade de um preparo inicial básico do elemento humano, mas, com a 

mes~ intensidade, os recursos humanos já preparados precisam passar por novos 

ciclos de treino a fim de se atualizarem. Uma nova técnica de · aprendizagem e 

treiname~to parece responder impressionantemente a estas necessidades, de forma 
. ~ . 

versátil, econOmica e efictente: a Instrução Programada. Eia está sendo 

utilizada com êxite em treinamento do pessoal de tOdas as áreas da empr~sa, 

especialmente nos Estados Unidos, desde 1960. 

Ap6s um breve histórico da instrução programada (I.P. )·e da descrição de sues 

características e fundamentos teóricos - os dois primeiros ,capitulas - o 

presente estudo se cinge a pesquisas feitas pelo autor sObre os resultados 

didáticos e s8bre a economicidade do treinamento de vendedores com o,emprêgo das 

técnicas de I. P. na Olivetti brasileira, empr~sa pioneira no Brasil. na 

utilização d~ste método. 

Em pesquisa realizada em março de 1968. pelo autor, o levantamento de custos de 

treinamento, ministrado a um grupo de 161 neovendedores, e e comparação dêstes 

custos com os que teria ocasionado o mesmo grupo ao ser treinado com a chamada 

instrução convencional (I.C.), l~vou à verificação das vantagens econOmices que 

a nova técniéa oferece à empr~sae 

são aprese~tados a seguir, os resultados da segunda pesquisa sObre a efici~ncia 

didática dêste tipo'de· treinamento. A pesquisa abrangeu o longo ·período de 

agOsto de 1966 a maio de · .1967. A aplicação de vários testes de aprendizagem, . em 
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-;um IJiesmb grupo de 24 indivíduos, conduziu o autor à conclusão s8bre a melhor 

'·1:ftJÇ~lidade didática do treinamento, através da I.P., âo compará-la com a 

~~trução convencionalt representada por aulas com a~ técnicas mais avançadas de 

:.:;;educação c 

:·Encerra-se ~ste estudo com a apresentação de experi~ncias feitas em outros 

~paises , por um grupo de grandes empr~sas como a IBM 1 DuPont 1 Kodak, Bell 

Telephone, Schering, Spiegel e a Marinha Real Ingl~sa, que vieram corroborar com 

seus resultados os obtidos nas pesquisas do- autor, nos seus dois aspectos: o 

-c-econ8mico e o didáticoc -
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·CAPITULO 1 

HISTORICO DA INSTRUÇ~O PROGRAMG.OA 

Os t~rmós "Instrução Programada" e "Máquinas de Ensinar" se referem à nova.e 

revolucionária inovação em tecnologia educacional, que maior impacto tem 

:pro.duzido nas áreas de ensino e treinamento nestes. últimos anos. 

A Instrução Programada nada mais é escrevem Donald Cook e Francis Mechner (1) 

que uma técnica de treinamento, cujos métodos se apeiam sôbre os princípios da 

aprendizagem, já amplamente conhecidos, mas nunca, até agora, aplicados 

simultâneamente e de fc:irma sistemátic~. Caracteriza-se suscintamente mais 

adiante, a descreveremos em seus menores detalhes - pela individualização do 

treinamento, pela participação ativa dos treinandos,. pela apr~sentaçãa da 

matéria (conteúdo do treinamento) em peque~os passos dentro de uma sequªncia 

lógica e racional~' final!f!ente, pelo chamado "refôrço", consistente na 

verifieaçãa imediata por parte do treinando, da exatidão de sua resposta em cada 
I 

passo que dá no decorrer da aprendizagem. 
! 

O conteúdo do treinamento ou do ensino, adequadamente elaborado, se denomina 

P~OGRAMA e costuma ser apresentado em livros ou máquinas (Teaching Machines). 
I 
I 

Finalmente, esta técnica vem oferecendo a perspectiva de um treinamento mais 

científico, eficiente e rápido• 

A Instrução Programada é muito recente para que se possa fazer sua abordagem 

histórica. Estamos ainda. nos seus primórdios. 

... ... ... 
Porém, os princípios da programaçao nao sao novos, como dissemos acima. A sua 

aplicação simultânea e de forma sistemática é a novidade. Sendo assim, podemos _, 

(1) Cook, o. & Mechrier, F •• '.'Fundamentals of Programmed Instruction", no livro 

;>Applied Programtned Instruction. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1962. 
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::des.cobrir através da História, educadores e filósofos que estudaram e utilizaram 

.,.algum d~sses princípios. são considerados os precursore:s da Instrução Progra!lBda • 

. 1.. . ,·PRECURSORES 

Vemos em Sócrates o emprêgo da resposta ativa, das pequenas etapas na .. 
aprendizagem, da correçao_imediata da resposta do aluno, princípios pedag6gicos 

que caracterizam o método socrático e.que fazem parte do conjunto de princípios 

.da Instrução Programada. Platão, no diálogo "Mênon", ( 2) nos mostra Sócrates 

·,conttuzindo, através de uma série de perguntas breves, um jovem escravQ à solução 

de .um problema de geometria. 

Com o intuito de verificar as semelhanças entre o método socrático e a Instrução 

Programada foi adaptado êste diálogo em forma de texto programado. Uma parcela 

da adaptação é apresentado por Ira S. Cohen, da ·Universidade de Buffalo, no seu 

trabalho "Programrned Learning and the Socratic Dialogue" (3). 

Támbém lysaught e W1lliams, da Universidade de Rocherster, registraram êste 

estudo comparativo entre o texto de Sócrates e o mesmo conteúdo em um texto 

·moderno em Instrução Programada ( 4). 

O grande teórico da Instrução Programada, Lumsdaine, afirma claramente que a 

aprendizagem programada pode ser considerada como uma variante do método 

socrático de ensino. 

Galanter diz que "a aprendizagem ·programada" marca· um renascimento no método do 

ensino dialético tão brilhantemente usado por Sócrates há cêrca de dois mil ano& 

(2) Platão. Diálogos. (Tradução do grego por Jorge Paleikat & Cruz Costa). ·Pôrto 

Alegre: Bibliotéca dos Séculose Editôra Globo; 1961 (1º volume). 

(3) Cohen, Ira S. no livro Educational Technology. New York Holt Rinehart and 

.Winston, 1964. 

(4) Lysaught, Jerome P. &.Williams, Clarence. A Guide to Programmed Instruction. 

;New York~ John Wiley' and Sons, Inco, 1963 (pág. 4). 



Stol~row se refere ao método socrático tal como está desenvolvido nos diálogos 

de .Platão como um "exemplo excelente de programação instrutivas eficaz e cheia 

de perícia·~ ( 5) • 

Mais tarde no Império Romano, Quintiliano na introdução à sua obra Insti~utio 

Oratoriae recomenda que se reforce o comportamento positivo do aluno a fim de 

estilumar a aprendizagem. (6) 

No século XVII, Descartes no Discurso. do Método (7), insistiu na importância de 

receber o conhecimento, passo a passo, em uma ordem lógica ("dividircada uma 

das dificuldades que eu examinava em tantas parcelas quantas se poderiam e que 

seriam requeridas para resolvê-las melhor"). Na mesma época, o pedagogo tcheco 

Comenius recomendava êsses princípios na _Didactica Magna. 

Mais recentemente aparece o método tutorial, seguido e aperfeiçoado pelos 

colégios.das grandes universidades inglêsas. Constituído por um contínuo 

intercâmbio de perguntas e respostas entre o tutor e seu aluno e pela co~stante 

introdução de matérià nova P6rtindo sempre daquela que já era do domínio do 

aluno, o método tutorial é~ sem dúvida, Úm precedente da Instrução Programada. 

2. ORIGEM 

Distinguem-se na história da I.P. (instrução Programada) dois momentos ou fases 

principais: um primeiro momento, marcado pela construção de uma máquina de 

ensinar concebida pelo psicólogo da Universidade de Ohio, Sydney L. Pressey; um 

segundo momento, marcaélo.pelo artigo do psicólogo B.F • .Skinner, sob o título "A 

Ciência da Aprendizagem e Arte de Aprender", seguido de outros, a partir dos 

quais se dá a grande difus~o das máquinas de ensinar. 

(5) Cohen, Ira S. op.c. em Educational Technology (pág. 330) 

(6) Quintiliano. Institution Oratoire. Tradução de C.V. Ouinzille. Paris: 

· Panckouche, 1939 ( pág. 27 e 28). 

(7) Descartes, R •• Discurso sebre o Método. Tradução de Torrieri Guimarães. são 

Paulo, Livraria E~posição do Livro. (s.d.). 



·Pressey., em 1915, -concebeu e ·construiu uma pequena máquina, denominada "Pressey 

-Orum Tutor", autocorretiva de testes ·de _cultura geral: ela apresentava uma série 

.de-respostas a uma. questão, devendo o aluno escolher aquela que considerasse 

"':certa .. · I-mediatamente, '8 <máquina 'lhe -informava se a resposta escolhi. da !3rB certa 

·ou nao. 

·Em 1926, Pressey fazia as ·primeiras refer~ncias à uma máquina de ensinar, em 

artigo publicado na revista "School and Society" (1). Para Pressey era evidente 

que ~ste mecanismo de avaliação das respostas às-questÕes de uma prova, poderia 

ser utilizado para fazer-aprender essas mesmas questÕes. Contudo, apesar da 

.promessa feita por ~le .de resultados notáveis, dignos de uma "revolução 

industrial" no ensino, o movimento em favor d~stes aparelhos foi perdendo sua 

fôrÇa. Duas explicaçÕes são citadas frequentemente pelos autores, a fim de 

entender o insucesso da máquina de Pressey: primeiro, não se providenciou 

naquela época, a elaboração sistemática-de material para ser usado nas máquinas; 

segundo,· o com~ço da depressão econô~ica nos Estados Unidos e seu impacto nas 

condiçÕes sociais e na educação, ofereceram um ambiente desfavorável à 

sobreviv~ncia da máquina de ensinar; 

Assim .sendo, ela permaneceu virtualmente esquecida até 1954. 

Nessa pata, Skinner e seus colegas do Laboratório de Psicologia da Universidade 

de Harward, começaram a publicar trab~lhos que despertàram de nôvo o inter~sse 
i . . 

pela I. P. • Alguns anos de estudo e pesquisas sôbre o processo da aprendizagem 

com animais, sob condiçÕes cuidadosamente controladas, deram a Skinner a 

possibilidade de estabelecer importantes princípios que se aplicam a todo tipo 

de aprendizagem, inclusive à hu~na. O primeiro documento descrevendo ~sses 

princípios e sua aplicação prática, foi publicado em 1954, na Harward Review, 

sob título "A Ci~ncia ·da Aprendizagem e a Arte de Aprender" (2). Mas, o artirJo 

queatingiu maior ressonB.ncia foi "Máquinas de Ensina~", publicado em 1958, 

enfatizando a. proemin~ncia dÔ programa sôbre a máquina e·os grandes serviços 

(1) Pressey, S.L., nA Simple Apparatus Whii:h Gives Tests and Scores and Teaches': 

School and Society", vol. 23, nº 586, 1926. 

·(2) Rubens, F.M. Ensenanza Programada y Estudio de su Didáctica. Trad. de K. 

·+fonold., ·Madrid: Editorial .Paraninfo, .1965. 

----~-----------·--.1 
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~eStados pelas novas técnicas em favor da humanizaÇão e individualização do 

~ensino, 

.~<Não-lSem razão é considerado o psicólogo Skinner pai da I.P •• Justifica-se 

~lenamente êste reconhecimento, porquanto não se limitou a elaborar as teorias 

:s-6bre a aprendizagem, base para a produção dos programas , como foi além, dando o 

impulso metodológico essencial à I.P. como técnica (3). 

Nos anos de 58 a 60 se dá nos Estados Unidos a maior difusão das máquinas e dos 

programas "skinnerianos" ou lineares, Foi neste período também que surgiram as 

.. críticas mais radicais, sobretudo de parte do ex-instrutor das Fôrças Aéreas dos 

Estados Unidos, Norman A. Crówder. 

Crowder não só divergiu deSkinner quanto à forma dos programas, produzindo 

~rogramas próprios, cujas características mais tarde veremos, mas também divergiu 

no que diz respeito a um dos princípios fundamentais de Skinner "a aprendizagem. 

sem êrro é mais eficiente do que a aprendizagem com êrro". Daí a necessidade de 

apresentar a matéria nova ao aluno, sempre em pequenas doses, com.ajudas, a fim 

de evitar no possível a incidência do êrro. Crowder, pelo contrário, parte do 

princípio de que o ~rro do aluno durante a aprendizagem, também serve para 

aprender. O programa deve prever os erros- e estar apto para ensinar por meio 

dêles. 

Dissemos que, a partir de 1958, se deu a maior difusão dos programas lineares. 

Foram as escolas média e superior que fizeram as primeiras experiências com 

resultados verdadeiramente positivos e alentadores, em vista da redução do tempo 

de ensino e de maior aproveitamento p~r parte'dos a~unos. 

Diante dêstes resulta dos,· algumas emprêsas começaram as primeiras experiências no •· 

- setor de treinamento, como a Eastman Kodak e a IBM (1). O primeiro passo oficial 

(3) Montmo1lin, Maurice de L'enseignement programmé. Paris: Pressas 

Universitaires de France, 1965. 

(1) A Kodak fêz um primeiro programa para um curso s6bre "sensitometria", e a IBM, 

um programa para en9enheir~s de manutenção s6bre o computador IBM 7070. Nesta 

experiência, a IBM reduziu o tempo de tr~inamento em 27'/o, obtendo os alunos uma 

-nota média de 95,1 contra a média obtida pelo grupo-contr6le, treinado através do 

··:-ensino conv.encional ·de .aula, de 86,2 ( 11The Effectiveriess of Programmed 

..Instruction: Experimental Findings", em Applied Programmed I~struction). 
. . 

' 



.,contudo, se :coloca,,,ent ·outubro de 1960, quando a Universidade de Michigan f~z um 

"Seminário de ·estudos ,s·6bre as_ aplicaçÕes da I. P. à indústria. A finalidade era 

cexaminar o-desenvolvimento da I.P. e as possibilidades de sua aplicação ào 

;treinamento industriaL. A íHe compareceram quase uma trintena das mais 

::itnpOrtantes indústrias ~americanas e entre os orientadores se encontravam os 

;psicólogos mais ~igados à I.P., como Skinner e Glaser. 

A seguir, a utilização da nova técnica foi se generalizando em tôdas as emprêsaa 

~norte-americanas·, a -ponto de ocupar hoje um lugar de destaque em todo tipo de 

treinamento. 

As vanta~ens mais significatiyas que as emprêsas procuravam alcançar com a I.P. 

eram, entre outras, a redução dos custos de treinamento, os resultados finais 

após a aprendizagem mais elevados, melhoz:- aproveitamento dos instrutores, a 

·descentralização do treinamento. 

Entretanto, esta aceitação rápida e a utilização tão ampla da I.P. por parte da 

emprêsa e da escola nos Estados Unidos, não deixou de ser um fato estranho,,que 
- -~evou os autores a seu exame, procurando descobrir as suas razoes que s.ao 

.diversas. 

Em primeiro lugar, o grande desenvolvimento tecnológico e econômico foi forçando 

cada vez mais as emprêsas a submeterem ~eu pessoa~ a um contínuo treinamento de 

atualização, premidas como estavam pelas inovaçÕes técnicas e administrativas. De 

outro :l;.ado, assiste-se atualment-e no mundo ao que se combinou em denominar 

"explosão educacional": a massa da .população sente necessidade e procura uma 

melhor formação cultural (privilégio, antes, de po~cos) e preparo técnico para 

enfrentar a nova realidade de um mundo modificado pelo progresso crescente.· !:ste 

fenômeno estava a exigir técnicas de ensino e treinamento que f~cilmente 

atendessem a essas necessidades, com rapidez e eficiência, preenchendo o vácuo 

d~ixado pela falta de -professores e pelo anacronismo do sistema de ensino, 

existente até êsse momento~ 

Em segundo lugar, o desenvolvimento e pesquisa sôbre a utilização de novos· 

equipamentos e material de ensino, especialmente os equipamentos que formam tôda 

a grande gama de aparelhos audiovisuais surgidos ultimamente, são considerados 

·eomo ·fator importante a propiciar nas emprêsas e nas escolas, a aceitação das 

~qúinas .de ensinar ,e, .. como ,consequência, dos prograiTlBs. 

9 
-'"""--"·"-.'"!<'~~~·---·~·~~-
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Em terceiro lugar, não devemos esquecer que grande parte dos estudos preliminares 

sflbre os princípios de I.P.; e sua aplicação prática foram feitos e desenvolvidos 

por váríos autores do Departamento de Oef.esa· dos Estados Unidos. Skinner 

trabalhou no treinamento de pombos (utilizando as técnicas que conduziram à I.P.) 

para fins militares. Mais tarde, foram as Fflrças Armadas que frequentem!'!nte 

empregaram a I.P. no· treinamento, a fim de obter resultados melhores e mais 

rápidos. Podemos, com t8da a razão, dizer com Margulies (1) que, muitas das 

pesquisas básicas neste setor, foram feitas na área militar ou sob contrato 

militar. Não há dúvida que esta atenção por parte das Fflrças Armadas, teve 

influ~ncia marcante na I. P. e na sua aceitação posterior pela empr~sa e pela 

escola. 

Em quarto lugar, as novas aplicaçÕes da ci~ncia das comunicaçoes e das técnicas 

de cohtrflle, devidas à cibernética, conduziram a tentativas de modificar a 

tecnologia do treinamento, utilizando os computadores eletr8nicos e 

consequentemente, modelos e sistemas. Os computadores eletr8nicos e seus 

programas dinamizaram a empr~sa, sendo ~les por sua vez, imagem de progresso e 

modernização empresarial. A crescente utilização por parte da I.P. de máquinas de 

ensinar eletr8nicas, em.que se oferéce a possibilid~de de introduzir programas 

de treinamento com muitas variáveis que podem ser previstas, a fim de atender às 

mais diferentes respostas do aluno, (feed-back) também contribuiu para a rápida 

· aceitação da I~ P. no meio empresarial. 

Em quinto lugar, podemos acrescentar outra circunstância peculiar aos Estados 

Unidos que, do ponto de vista sociológico, é considerada de maior importância 

pelos autores: existia a grande necessidade de uma revolução do ensino nos 
I 

Estados Unidos. "Esporeados comd estavam pelo ~xito obtido pelos russos no espaço, 

- diz Rubbens-- o que no com~ço era um mero inter~sse sério (sic), se 

converteu em mania. Muitos acreditavam que ~stes ~xitos se deviam ao sistema de 

ensino aplicado na União Soviética. Na procura ansiosB: de um remédio rápido ,para 

racionalizar o sistema de ensi.no norte-americano, acreditaram ter encontrado com 

a Instrução Programada, a solução eficaz" (2) 

(1) Margulies; Stuart & Eigen, Lewis O. Applied Programmed Instruction, New York, 

John Wiley and Sons, Insc., 1962. 

(2) Rubbens, F.M. Ensenanza Didactica. Madrid: Editorial Paraninfo, 1965. 

! 
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Por último, a natureza fundamentalmente cientif:tca do treinamento em I.P. foi 

também uma da~ causas determinantes de sua aceitaçãoG O treinamento deixa de ser 

urna arte para ser um processo.cientificd• A teoria da aprendizagem, dentro da 

Psicologia Behaviorista, fornecendo nestes últimos 70 anos, os fundamentos 

teóricos da I.P., com Pavlov e os psicólogos Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, 

Keller e outros, deu o caráter cientifico à aprendizagem. 

~ influªncia da psicologi~ científica portanto·, foi o fator primordial e básico; 

responsável pelo aparecimento da Instrução Programada e do ensino como processo 

científj_coG 

Todavia,' não deixaram de·surgir critiéas e dúvidas por parte de muitos que, ou 

não entenderam o seu valor real, ou a utilizaram para ensino de assuntos de 
. .. 

difícil programaçao, ou empregaram programas de qualidade deficiente, ou ainda, 

acharam um perigo i:le 11robotizar11 excessivamente o comportamento humano. 

Atualmente, podemos considerar que a Instrução Programada está passando de uma . 
fase ini'cial cheia de extremismo, a favor ou contra ela, para uma segunda fase de.· 

ma.ior amadurecimento·, em que está sendo possivel o aproveitamento mais racional e 

equânime desta técnica, reconhecendo-se às seus aspectos positivos e 

reconhecendo-se também as suas limitaçÕes. 

Utilizando as palavras de John P. de Cecco, encerraremos ªste capitulo, 

sinteti.zando.o que acabamos de relatar: (1) 

11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Não é inapropriado referir-se ao recente interªsse pela tecnologia educacionale 

pela Instrução Programada como a um movimento. Como m~itos movimentos, foi 

pressagiado pelas fantásías e improvisaçÕes de homens que são agora pouco menos . . 

do que an8nimos inventores de protótipos de máquinas .de ensinar. O movimento teve 

como seu profeta (talve~ até seu Cassandra) Sidney Pressey. Teve seu credo 

formado e enunciado por dedicados líderes e prosélitos como B.F.Skinner, colegas 

e estudantes seguidores. Teve suas heresias ou, ao menos, seus credos rivais 

·':··:' 

(1) De Cecco, John'P. Educational Technology- New York: Holt Rinehart and 

Winston, 1964. 
l 
I 
' l 
I 
I 

i 
I 
l 
I 
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"':n!prBSentados 1JOr Norman Crowder. Teve suas promessas de utopias educacionais nas 

v±sÕes.-de James Finn (2). Teve suas cerim8nias de massa em que prc:idt,.~tores de 

-:máquinas dé --ensinar e programas de ·auto-instrução exibiam sua: ingenuidade 

-·:tecnológica ~e 'seus produtc_s nas ccnvençces nacionais de educadores e psicólogos. 

:;Como _,muitos -~vimentcs de z@!lc e dedica~c teve também seus sucessos e .insucessos 

-;~n6micos.., T-eve seús dias de provação nas classes e tem sofrido a rejeição -

-por ·parte de ·lJB.iS, prcfess8res, diretores e estudantes - que todo movimento 

significativo precisa experimentar. 

+Já .várias razoes pelas quais c movimento pode sobreviver embora sàmente em um 

-estilo-menos chamejante do que aqu@!le qÚe frequentemente o tem caracterizado até 

-aqui .• Nossas escolas vivem em uma cultura tecnológica e é difícil. ver como serão 

,-capazes de resistir à invasão das máquinas. As máquinas oferecem as mesmas 

-vantagens .às escolas do que às empr@!sas, às indústrias e ao lar. Elas sac 

cauxílics eccncmizadcres de trabalho que frequentemente incrementam a 

produtividade, a efici@!ncia e a qual~dade. Estas são as verdadeiras mel~crias que 

·•.estãó se-ndo -sclici ta das de nossas escolas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

····1~~·-····~··································································· 

Outra "fonte de f8rça para a Instrução Programada é c crescen~e-respeito pelo 

·método científico como c l'!létcdc principal. da inquirição intelectual. Parece haver 

·mui to ·pouco a que c método científico não possa ser aplicado proveitosamente •••• 
I . . 

A noção de uma base científica!para a-edu~açãc ~o é nova, mas a f8rça do meio 

científico em que esta idéia ressuscitou agora., oferece convicção particular a 

popularidade " e • e e e e e e • e • e I I I I I I I e I I I I I I I I I I I 

(2) ~ames .0. Fi-nn, da Universidade de Califcrnia do Sul escreveu Teaching · 

e;'iMachi-nes: Autc-Instructicnal Devic.es for the Teacher. (Educaticnal Technclcgy) 

'L-.7.,. ··~·-· ta 
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CAPITULO II 

TEORIA DA INSTRUÇÃO PROGRAMADA 

1. ASPECTOS GERAIS DA INSTRUÇÃO PROGRAMADA 

Características A Instrução Programada é uma técnica de auto-instrução, 

baseada. em estudos e ·experi~ncias da ·psicologia s8bre a aprendizagem. 

A Revista de Negócios da Universidade de Harward, a define da seguinte maneira: 

"a Instrução Programada é um método de e11sino e de treinamento. Alicerça-se eni 

recentes pesquisas_psicol6gicas.tendentes a determinar como se aprende mais 

eficientemente. Difere dos manuais de ensino comum, das confer~ncias, das 

técnicas audio-visuais e, de modo geral, difere de todos os métodos convencionais 

de ensino, porque ela programa ou controla o processo de ensino pelo qua~ u~ 

determinado indivíduo deve j:Jassar para adquirir um conhecimento específico ••••• ~· 

(1). 

Dos chamados PRINCIPIOS da Instrução Pr~gramada, que estudaremos a seguir no ítem 

Fundamentos Teóricos, decorrem suas características mais importantes. São as 

seguin~es, de acôrdo com a maioria dos autores consultados: 

1º) a Instrução Programada apresenta a matéria a ser aprendida pelo treinando, 

em pequenas parcelas oU passos, ordenados de forma racional, em ordem 

crescente de complexidade até o comportamento final que é a meta. da 

aprendizagem. Assim sendo, o treinando pode verificar que os primeiros 

passos partem d~ noçÕes e comportamentos que ~le.já possue e s8bre ~les . 
. vai gradativamente ~on~truindo os novos conhecimentos e comportamentos. 

2º) a Instrução_ Programada exige no decorrer da aprendizagem, em cada passo ou 

pequena unidade, a participação ativa do aprendiz. Conforme a natureza do 

programa, a participação do aprendiz (respondendo as questÕes que lhes são 

apresentadas em cada passo) poderá ser ou elaborando as respostas, como 

(1) O estudante do ano 2000 - Transcrito da Revista Fatos e Fotos - Abril, 1966 

. I 
-~·- -~~'i! 
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acontece nos programas lineares, ou simplesmente escolhendo a resposta 

que achar certa entre várias que lhe são propostas, como acontece nos 

programas intrínsecos. Mais tarde descreveremos ~stes dois tipos de 

programas, considerados como os mais importantes. 

32) -- a Instrução Programada permite que cada treinando regule por si mesmo a 

velocidade na aprendizagem. t possível e fácil esta auto-regulagem, pelo 

fato de ser a Instrução Programada uma técnica auto-instrutiva, mesmo 

quando, através dos mais modernos recursos mecânicos e eletrenicos; um 

grupo de alunos estuda simultâneamente um mesmo programa. Em todos os 

casos, a Instrução Programada tem a característica de ser auto-instrutiva, 

pela total individualização e adaptação a cada aluno. 

42) -- a Instrução Programada permite ao treinando a imediata verificação d~ 

resposta dada. O programa apresenta sempre ao aluno a resposta certa, 

antes de ~le passar ao estudo de outro ítem. Desta forma, pode 

imediatamente conferir sua resposta com a do programa. Se ela fer certa, . 
prossegue. Se não, poderá corrigi-la antes de continuar seu estudo. 

O Dr. Edward 8, Fry, (1) psicólogo de.educação pela Universidade da Califórnia do 

Sul e grande teórico da Instrução Programada apresenta sete características 

fundamentais 

1º) -- A. decomposição da matéria em pequenas unidades didáticas. 

2º) - A resposta ativa por part.e do aluno (participação ativa). 

3º) - Verificação imediata da correç~o da resposta. (refOrço) 

4Q). - A ordenação em uma sequ~ncia lógica das pequenas unidades. didáticas. 

5Q) A especificação concreta dos objetivos finais.a serem atingidos pelo aluno, 

através da aprendizagem. 

(1) Fry, Edward B •• Teaching Machines and Programmed Instruction. 

Graw Hill Baok Company, 1963 

New York: Me 
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ó9) -- A máxima efici~ncia do programa através de revisÕes baseadas nas respostas 

dos alunos. 

?2 J - A auto-regulagem no ritmo de trabalho por parte de cada aluno. 

Na verdade o Dr. Fry se limitou a explicitar mais o que os outros autores· 

apresentam. Assim, por exemplo, as características 1!, 4ª e 5ª estão contidas. 

claramente na 1ª do elenco anteriormente citado. 

A 6ª, como veremos ao falar sebre os Fundamentos Teóricos da Instrução 

Programada, está também contida na 1ª pelo menos em parte, já que esta primeira 

se baseia no princípio de Skinner de que "a aprendizagem sem ~rro é de melhor 

qualidade do que a aprendizagem com ~rro". f:ste princípio é a ·origem. da 

decomposição da matéria em pequenas unidades, da ordenação lógica dessas unidades 

e da necessidade de testar e revisar o texto até que os alunos, em função dessas 

duas condiçÕes, não errem ao utilizar o programa, obtendo assim um "ótimum" na 

aprendiz~gem. 

Vistas as características fundamentais da Instrução Programada, consideremos 

aquilo que é o seu elemento essencial. 

O Programa -- Na màderna tecnologia da educação o que maior impacto tem produzido 

na opi~ião pública foi a· introdução das máquinas de ensinar no treinamento e no 

ensinoG Diz Francis Mechner quei "expertos 13m relaçÕes públicas expressaram a 

opinião de que a máquina de ensinar se divulgou na opinião pública, em parte pelo 

choque trazido pela palavr~ "máquina" (1). 

Contudo, na Instrução Programada não é a máquina de ensinar o que realmente é 

importante. A máquina das mais simples às mais complexas, como as eletrenicas, 
... 

sao mero~ dispositivos, instrumentos secundários na aprendizagem. O essencial na 

Instrução Programada é o PROGRAMA. Uma máquina das mais perfeitas com um programa 

de má qualidade não ensina. Da qualidade do programa é que depende realmente a 

qualidade e efici~ncia da aprendizagem. Assim prossegue Mechner: "no meio desta 

tempestade, criada pela máquina, um pequeno grupo de cientistas chegou calmamente 

(1) Mechner, Francis. Introduction to Programming-- New York: Basic Systems, 

1963 (inédito). 
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·à conclusão de que a.máquina é um dos aspectos menos importantes da instrução 

automatizada e que o conceito revolucionário de Skinner não é a máquina, mas seu 

cont"eúdo: o programa" ( 2) • 

O programa nada mais é do que o texto contendo a matéria a ser aprendida, 

elaborado segundo os princípios da psicologia da aprendizagem e da tecnologia do 

comportamento. 

O programa consta de uma série de fragmentos ou unidades didáticas, denominadas 

QUAffiOS (em inglªs "frame"). Os quadros são os pequenos passos que o aluno vai 

dando até atingir-ao comportamento completo desejado. 

Em cada quadro existem três elementos fàcilmente identificáveis: 

a) -- Uma informação ou instrução, isto é, uma pequena parcela da matéria. 

b) Uma pergunta. 1:: uma questão-teste, em que só se exige do aluno uma resposta, 

baseada no que ªle aprendeu através da informação dada no próprio ÇJuadro ou 

na matéria que.já se considera de seu conhecimento por ter sido ministrada 

em quadros anteriores ou por fazer-parte dos pré-requisitos. 

c) -- A verificação, isto é, a apresentação da resposta correta a fim de que o 

aluno possa verificar se sua resposta foi certa ou errada.o Geralmente êste 

terceiro elemento permanece oculto ao aluno até ªle terminar de elaborar 

sua própria resposta. 

(2) Mechner, Francis, Op. c. 

, .. ;> ... ,J, !;;- ,.,t_<~":"~~~"'·-*' ""-~~-,_...-.!!<~~~'PI' .. ~~··y·•·.J:!E~,.~ ... -';"'~~~~~·--~~-.~""1"'~~~~""!'1""_...~'!0'"-~~"t~·,..._,.-- .•... 
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QUAffiO 1 

·±Exemplo -de· quadro em um texto programado 

,. 

-- 1-nforma~o 
"'-:Um aluno -que, -'t!lo "f:e-zer :cálculos; cor:nete muitos erros, pensará -que n~o gosta 

:de ccálculos. 

Pe!Ji!unta 

Seria 11'1Bis justo concluir -que na o gosta de cometer muitos ,·ao fazer 

:cálculos. ( 3) 
' 

Resposta ·certa para verificação posterior 

:Erros 

}ipos de Programas-- Existem vários tipos de programas que se diferenciam pela 

sua orig~m histórica, pelos seus autores e pelas suas características proprias, 

:embora todos ~les participem daquilo que é comum à I.P. e portanto todos ~les 

,sejam considerados igualmente, ao se. falar desta nova técnica_ de treinamento. 

Programas Lineares - E:stes programas baseiam-se nas experiências e teorias da 

· aprendizagem ·do psicólogo Skinner e colegas entre os quais James Holland, da · 

Universidade de Harward. São àtualmente os programas mais utilizados. 

Caracterizam-se em primeiro lugar por exigirem do aluno respostas que êle mesmo 

deve elaborar de diferentes maneiras. t: por isso qUe o método seguido para 

produzir o programa se denomina :"constructed-response method". Em segundo lugar, 
-sua estrutura é linear, .isto é, está constituída por uma sucessaà de "quadros" 

em linha reta. 

A estrutura de um programa linear pode ser esquematizada como uma série de 

pequenos elementos sucessivos (Veja Fig. 1). 

-(3) .. 0 -4)r.eenchirnento do<espaçc em branco n~ste caso com a palavra certa é a forma 

~e~-r-esponder Tequerida do ;_aluno. 
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Figura 1 -- Esquema de um programa linear 

. Cada quadrado representa uma parcela da matéria a ser aprendida ou, melhor, um 

~omportamento si.mples. estes comportamentos si~ples vão em linha reta (um adiante 

do outro) conduzindo o aluno até o comportamento final desejado (quadrado 8). 

Os Programas Intrínsecas foram elaboradas par Narman A. Crawder. 

Caracterizam-se em primeira lugar, pela maior tamanho de cada unidade (quadro) se 

as compararmos com as quadras das-programas lineares. Em segunda lugar, a aluna 

responde fazenda uma escolha entre certa número de respostas preparadas. Daí, a 

denominação de "multiple-chaice methad". Consequentemente, a aluna não elabora a 

resposta coma nas lineares. Em terceira lugar, cada uma destas respostas enviam o 

aluna a outro quadra, indicando a página em que se encontra~ Se a escolhá foi da 

re,spasta certa, é enviada a ·um quadra que expÕe um nova aspecto da matéria. i\Ja 

casa de ter escolhida uma resposta incorreta, é enviada a um quadro ou a uma sêrü· 

de quadros, onde a aluno encontra a explicação da incprreçãa da resposta e, a 

seguir, lhe é comunicada que volte à página da pergunta original para fazer uma 

nova tentativa. ( 1). Esta terceira característica dá uma estrutura ao programa, 

completamente diferente da estrutura das programas lineares, tal como aparece no3 

esquemas das Figuras 2 e 3. 

Figura 2 - Esqu~rna de um programa intrínseca 

(1) Gren, Edward J_;, The Learning Process and Pragrammed Instruction. New Yark: 

Halt, Ainehart and Winstan, Inc., 1962. 



,os .-.:númaros ~-constantes. tlOS::quadros ·r.epresentam os quadros e o número da página 

.,am ·-que .se ··encontram. c:No tprograma . aql:li -esquematizado aparece uma sequ@ncia 

-~inc!Pal· {1-2-3) , -:que sará :seguida por. um· aluno que escolhe , cada vez , a 

.. resposta :eertae :.Chega 'assi-m ·rà.pidamente ao término do programa. Os quadros 12, 

:13;21,, ·ao '8 :32 :estão ;destinados :aos ,alunos que cometerem erros e explicam, como 

::,acabamos ''de :.dizer.~cima~ -;a. ;a~uea :do .:êrro, enviando o aluno ao quadro inicial, 

'Na Figura 3, ·"mostra-se :Um ·programa mais complexo em que o aluno não é enviado 

:diretamente ·do quadro ·.secundário para o principal, mas sim depois de ter passado 

·'por .uma .·série de quadros, .constituindo uma espécie de sub programa ( 110,112,1). 

Figura 3 ~ Esquema de um programa intrínseco 

-Crowder denomina êstes programas de intrínsecos, porque, na sua opiniao, o curso 
-s~guido pelo aluno através do PfOgrama, está determinado por fat8res que sao 

intrínsecos ao aluno individual: e a sua mútua ação entre êle e a matéria (2). 

-Os Programas "Skip Branchirig" sao dos mais conhecidos entre outros vários tipos 

de programas menos frequentes ·do que os acima citados~ Foram utilizados pelo 

Prof. Kay, da Universidade de Sheffield. Caracterizam-se por possuírem aspectos 

pr6prios do linear e do intrínseco. Poderiam ser esquematizados como na figura 4. 

( 2) Crowder, Norman A. , "On ·the Oi:fferences between Linear and Intrinsic 

·Programming", artigo i-nserido ·em Educational Technology. N. York: Holt, Rinehart 

~and Winston , ~964. 
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·Figura 4 - Esquema de programa "Skip Branching" 

As séries 1, 2, 3 e 11, 12, 13 e 21, 22 são lineares. Contudo, as séries li, 12, 

13 e 21, 22 são ramificaçÕes, úma das características dos programas intrínsecos, 

Es~as séries secundárias porém, não são explicaçÕes complementárias como as dos 

programas crowderianos, mas a mesma informação primitiva, como a do quadro 1, 

exposta em um nível·menor de complexidade. t portanto, um subprograma linear. 

Nesses casos, os alunos·mais preparados ou mais inteligentes percorrem a sériel, 

2, 3 e os que não o conseguem, se auxiliam com as séries sec~ndárias, 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS DA·INSTRUÇÃO.PROGRAMAOA 

A Instrução Programada, como já dissemos antes, nasceu bàsicamente das pesquisas 

de um gFupo de psicólogos, liderados pelo professor B,F, Skinner, Psic6logo 

behaviorista, Skinner considera a psicologia como a ciªncia do comportamento dos 

organismos, especialmente do homem (1), em suas relaçÕes com o meio ambiente: o 

homem age s8bre o ambiente modificando-o e por sua vez é modificado também pelo 

ambiente. 

Para estudar e descrever o comportamento, é preciso·decomp8-lo em partes através 

.da análise científica, considel"ando-se as variáveis qüe estão ao alcance desta 

análise. 

A Análise do Comportamento levou aos conceitos de estímulo e de resposta. O 

(1) Skinner, F.B. Ciªncia e Comportamento Humano. Tradução do original inglªS 

"Science and Human .Behavior". Edit8ra Universidade. de Brasilia, .1967 •. 

ll1 
-:-r~·~''"'-'"'~''··~'\:"'."'""'t-"""-.,:--...,-.- .. ~ ..... --;...,.;"~~..,.;·:::1"~~'7""!"''~~~~~~, .. ":•·· . .,.,. .• ':>··-,.'r!"fl',...~~··"':-'"'"\":"~7":::;,::'·"·-,~-·-"'?""""~..,.,...,~ .. ""',..,... .... "~~ .. ,....,...,.._,...'t~"'?';?'~~;~~·-.·"'""~'~''"-l"!"''!.'~l"jr"'f~· .. ~---·"' ~.,.,..~,..·-~'0'-~,~~· . .,.... !"-: •·• .. - ....... ~ , .... ?."··~·r·~{.'~ 

• 
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!primeiro., ~-defi-nido como "uma parte ou a medi ficaç:ão de uma parte do meio 

,"'8mbiante" e o segundo, como "uma parte ou a modificação de uma parte do 

2iCOmport~mento" (2).. Qualquer evento do meio ambiente é um estimulo, ·quando 

.seguido de :uma -resposta do organismo. Estímulos e respostas são as unidades 

.básicas da .análise -científica da Psicologia do Comportamento e da Aprendizagem, 

· 'l)or-,serem el-ementos. fundamentais observáveis e mensuráveis. Estímulos e· 

-;respostas são, __ :portanto, o ponto central para a ci~ncia do comportamento, para a 

tecnologia-educacional e, consequentemente, para a Instrução Programada. 

Vejamos agora alguns dos Princípios Psicol6gicos q~e indicam como o organismo 

,adquire a perde o comportamento. 

:Aquisição de Comoortamento. Na aprendizagem está envolvida a aquisição de 

~omportamentos ou.a modificação de comportamentos·existentes. O repert6rio 

inicial de respostas de um estudante está constituído por todos aqu~les 

comportamentos que ~le traz no-com~ço de uma situação de aprendizagem. O 

repert6rio final consistirá no comportamento que ~le adquiriu no fim do processo 

de aprendizagem. 

-Para Skinner o ·motor do processo de aprendizagem é o"AEFORÇO. tle propoe A . 

Teoria 'do REFORÇO depois de sucessivas .expe~i~ncias com animais e apresentando 

consideraçÕes ~m terno do ~en8meno do condicionamento• A êste respeito distingue 

dois tipos de condicionamento: q Tipo S ou pevloviano e o Tipo R. 

O. condicionamento TipoS envolve e elicieção de· uma resposta por um estímulo 

condicionado. Pavlov obteve sob contr8le experimental que e resposta de 

salivação de um cão diante do estímulo alimento f8sse condicionada e um n8vo 

estímulo: o toque de uma buzine. O processo de condicionamento foi a 

apresentação simultânea dos dois estimules, alimento e som, repetidas v~zes. Por 

fim, aap!'esenteção do som sozinho provocava a resposta de seliv~ção. 

O condicionamento Tipo R se deve ao pr6prio Skinner. tle defende a exist@ncie de 

respostas que são emitidas mais ou menos independentemente de estimules 

.identificáveis. Exemplos de respostas d~ste tipo são os movimentos espontêneos 

(2) Keller, Schoenfeld, "Princípios de Psicologia". Tradução do original ingl~s: 

"""Principls of Psychology" ., S. Paulo: Edit8ra Herder, 1961. 

·l 
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,iide ·w:n ·!Organismo infantil. As consequ~ncias dessas respostas - diz Skinner -

·f.arão- com que elas se repÚam ou não. Essas consequ~néias, portanto, são 

_:r.eforçadoras da resposta. A título de melhor ilustração citamos, a seguir, 

"OSuscintamente, uma das exp.eri~ncias de Skinner. Um rato faminto foi colocado em 

':t::nna .gaiola, em cujo interior havia de màneira saliente uma barra. Passado algum 
... 

·ztempo, ::por acaso, o rato apertava a barra e uma pequena porçao de alimento caia 

~utomàticamente s8bre um prato ao lado da barra. Verificava-se então um aumento 

de frequ~ncia da resposta "apertar a barra'' em virtude do ref8rço produzido 

-.. pelas .consequ~ncias (o alimento). 

:D~a-maneira, na presença de um estímulo irrelevante (a barra da gaiola) se de! 

·:uma -Tesposta ( comportamen~o) que teria pouca probabilidade de se repetir (o rato, 

·por acaso, aperta a barra), se não produzisse alguma mudança significativa no 

'flleio ambiente. A mudança se deu e foi a consequ~ncia "alimento" que serviu para 

~e-a resposta se rep~tisse. 

No condicionamento tipo S, se dá um comportamento (resposta) aliciado pelo 

~stímulo condicionado e não se manipula o ambiente. E por i~so que se lhe 

denominou comportamento ou condicionamento_ respondente. Entretanto, no Tipo R, a 

resposta é emitida pelo organismo e "ope:r::a" s8bre o meio ambiente:, gerando 

consequ~ncias que vão reforçá-la e firmá-ia. Daí a sua denominação de 

comportamento ou condicionamento operante. 

Muitas de nossas respostas (comportamento) são devidas a condicionamentos Tipo S 

ou pavlovianos. Porém a maioria -- segundo Skinner -- são originados pelo 

condicionamento operante. 

Os eventos - continua Skinner na sua teoria do ref8rço -- que se verificam 

·serem reforçadores, são de dois tipos. Alguns reforços consistem na apresentação 

de estímulos que ao serem acrescentados a uma situação, fortalecem a 
... 

·probabilidade de uma resposta. Alimentos, água, pr~mios e elogios, sao exemplos 

d~ste tipo de ref8rço e são chamados positivos. Outros consistem na remo~ão de 

~stímulos, como choques, barulho, frio extremo e fortalecem a probabilidade de 

~resposta (1). 

{1) -Hilgard, E.R., Teorias da Aprendizagem. São Paulo: Herdar, 1966. 
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~inda distinguem-se outros dois tipos de estímulos e a aprendizagem depende em 

grand_e parte de sua utilização. São os estímulos de discriminação e os estímulos 

de generalização. 

Discriminar é a habilidade de distinguir um estímulo particular entre outros 

estímulos. Por exemplo, uma pessoa é capaz de distinguir entre muitos rostos na 

multidão~ o rosto de seu amigo. A resposta "cumprimentar" esta pessoa se deve ao 

estímulo rosto visto, discriminado entre outros como o rosto do amigo. 

Generalizar é responder da mesma maneira a diferentes estímulos com propriedades 

similares. Por exemplo, .um motorista que embora reconheça o verde em diferentes 

tonalidades, responde da mesma forma, frente a um sinaleiro, ou seja, pÕe o carro 

em movimento. 

O mesmo motorista, que generalizou entre tôdas as tonalidades da cer verde, sabe 

discriminar esta cer, da vermelha, e responder ao estimulo cer vermelha parando 

o carro. 

A I.P., como técnica 'de aprendizagem, utiliza continuamente para a formação de 

"conceitos" verbais ou não-verbais, estímulos tanto discriminativos quanto 

generalizadores, reforçando adequadamente a resposta do treinando a cada um d~les. 

A Modelagem, segundo a teoria do· referço, nada _mais é do que obter gradualmente 

do individuo o comportamento ~inal _que se deseja, mediante a seleção de reforços 

adequados. Nisto se baseià a técnica, dentro da Instrução Programada, de 

apresentar a matéria ao. aluno, passo a passo, partindo de coisas conhecidas. por 

~le (comportamentosjá adquiridos) para outros comportamentos que se vão 

afirmando pelo referço até chegar ao comportamento fit:lBl. Dá-se, portanto, todo 

um trabalho de modelagem comportamental. 

Há comportamentos que se caracterizam por uma série_ de respostas. Por exemplo,- a 

montagem de uma máquina de escrever. O _técnico faz uma série seg~ida de 

operaçÕes até completar a montagem. Cada operação é uma resposta a um estimulo, 

mas elas não são respostas isoladas; ·formam uma cadeia de respostas. A isto se 

denomina Encadeamento e se caracteriza essencialemnte pelo fato da cada resposta 

produzir o estimulo discriminativo para a resposta seguinte. Na montagem de uma 
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máquina, a visão de uma determina~a peça já montada; serve de estímulo para a 

colocação da peça seguinte. 

A.Extincão é um modo efetivo de remover um comportamento do repert6rio de um 

organismo (1). Ela se pr·ocessa de forma inversa do condicionamento: não ae 

apresentando o ref8rço, a resposta {comportamento) vai se tornando cada vez 

menos frequente. No condicionamento respondente, se a buzina f8r tocada repetidas 

vêzes sem ser ap~esentado o alimento, a· f8rça da resposta cairá até atingir o 

nível original, isto é, não haverá salivação. Da mesma forma no condicionamento 

operant~, se a resposta não produzir _o estimulo reforçador (se o rato apertar a 

barra e não receber mais alimento), ela se extinguirá. 

Todos êstes princípios que constituem a Teoria do Ref8rço de Skinner dentro da 

Psicologia da Aprendizagem são a base para a elaboração de programas. são . 

princípios aos quais a psicologia chegou através de repetidas experiências, 

observando-as e medindo-se cientificamente as variáveis que originam e explicam 

muitos de nossos comportamentos. 

Concluindo, apresentamos a seguir algumas das regras práticas que Holland (2) 

elaborou para a produção de programas. Elas são deduçÕes dos princípios que 

acabamos de enunciar. 

1t! - Cada resposta deve ser seguida imediatamente de uma confirmação (referço). 

A melhor maneira de regular comportamentos é f~zer seguir imediatamente 

uma recompensa a cada comportamento correto •. Muitos estudos além de 

Skinner, feitos por psicólogos, como Th9rndike, comprovaram o grande valor 

da confirmaçãó que segue imediatamente ao comportamento desejado.-

o conhecim.ento por parte do aluno, da exatidão de sua. resposta constitui" 

em si uma recompensa; que vem afirmar, no seu papel de ref8rço, a dita 

resposta. 

2! - Sbmente o comportamento observável o ( "overt behavior") conduz a resultados 

(1) Skinner, F.B., np.c. 

(2) Rubbens, F.M. i op.c. 
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positivos, quando reforçado. 

A pedagogia que se apeia na ci~ncia do comportamento, dá ~nfase ao 

comportamento observável pelo qual se torna mensurável e controlável. (Dai. 
a concepção científica do ensino após os estudos dos psicólogos), 

'; 
J! - Cometer erros prejudica c processo da aprendizagem. 

1: uma ccnsequ~ncia da teoria do ref8rçc. Comportamentos que se "punem'', ou 

seja, que merecem desaprovação por serem incorretos, detêm o aluno no. 

processo da aprendizagem (2). Por êste motivo, Skinner e Hclland sempre 

defenderam a necessidade de que os programas apresentassem uma baixa 

pcrcentage~ de êrrc. Daí também a necessidade de apresentar a mat~ia em 

pequenos passos e com "ajudas" têcnicamente utilizadas a fim de o aluno 

cometer c menor número de erros. 

· 4! ...o. Deve tirar-se prcgressivp.mente a ajuda prestada ao aluno. 

Esta regra significa que se deve retirar pouco a pouco as ajudas que 

'sugerem cu fac.ili tam a resposta certa. Assim vai se dando ao aluno a 

possibilidade de prqsseguir no programa com os próprios meios. 

-51 -- O campo de percepçac do 9lunc deve ~star ~stritamente controlado. 

Skinner e outros psicólogos opinam que se aprende de uma maneira mais 

eficaz se a entrada de es~ímulcs estiver estritamente controlada: devem 
i 

ser excluídos, no possível, todos os fat8res que venham interferir na 

situação de aprendizagem, inclusive, dentro do próprio programa em cada um 

dos quadros. 

(2) A punição para Skinner é uma coisa diferente do ref8rçc negativo. A extinção 

de um comportamento se realiza pela retirada do ref8rçc. A punição - está 

comprovado por experiências - ao invés, causa uma aparente extinção por algum 

tempo; depois, c comportamento volta a se apr.esentar. Daí 1 conclui Skinner, a 

punição não tem o efeito do condicionamento negativo, dado pelo ref8rço 

(retirada), mas um efeito puramente emocional. O psicólogo Estes em 1944, eob 

~ direção de Skinner, f~z estudos ~is aprofundados s8bre a punição. 
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·6! -· A .qualidade do~-programa :é 'Cieterminada pelo pr6p~io aluno. 

,tste,conceito,:pragmâti:co:-eonstitui uma das diferenças mais importantes 

'i'Entre .e. inst-r...ução 'l'l"'gramada -e .a instrução convencional. As respostas do 

',aluno são .a :base :;para "'rleterminar o valor de um progreima. Mediante a análise 

"''exata rlas -Tes:PCJStas -o :·:programador pode aperfeiçoá-lo e corrigi-lo a tê 

't:hegar ·à redação -:defini tive. 

3. FASES DA PRODUÇÃO 1E UM :PROGRAMA 

A.,elaboração de um programa é um trabalho técnico altamente. especializado. 

· Construir um programa não é .uma arte. Por conseguinte, diz Montmollin, não pode 

ser a obra de um "autor" que triunfa ou fracassa em função de qualidades 

puramente pessoais ( 1 ). ~ um trabalho de equipe em que, conforme f8r o tamanho e · 

. CBTaCterístiCBS dO programa 1 envolverá maiOr OU menor nÚmerO de peSSOaS. 

Experiªncias feitas~até o presente, tanto no Brasil como é o caso da Olivetti, 

quanto nos EEUU e em outros países, revelaram a necessidade de um bom treinamento 

das pessoas que quisessem se tornar programadores. Pessoas especializadas em 

psicologia, pedagogia ou nas matérias a serem programadas, necessitaram às vezes 

vários meses de produção de programas para adquirirem nível satisfatório. 

-A equipe de programaçao está geralmente constituída por especialistas na matéria; 

analistas de comportamento que, utilizando os'princípios da psicologia da 

aprendizagem e os instrumentos da tecnologia comportamental, analisam e 

racionalizam o conteúdo {são portanto as pessoas de maior importância na equipe 

e as mais difíceis de -treinar); e os redatores que recebem deis analistas os 

conteúdos já racionalizados e distribuídos em sequªncias lógicas e redigem.o 

texto, de ac8rdo também com as regras emanadas da psicologia quanto·a linguagem 

e apresentação. 

A I.P., ao produziTmos um ·:programa, nos mostra o treinamento como um sistema. 

:Neste .como ·em ·todos ··-os csistemas ,existem componentes essenciais que em grandes 

{~),l.fontmollin~ :M., 'tie~_~L•enseignement programmé. Paris: PUF, 1965. 
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linhas estão vinculados às fases.de Entrada, Processamento e Saída. 

'"'~v-· :(~~, 

No sist:e~ de treinamento· o "input" s8bre o·qual se tenciona operar é o que se 

domina comportamento de entrada do treinando. Está constituído pelo repert6rio 

inicial de respostas, pelas aptidÕes e pelo "background" educacional ·anterior. 

Com ~sse comportamento inicial o treinando entra no processo de aprendizagem. 

O Processamento ctJnsiste bàsicamente em um "continuum" de estímulos (a mat€!ria 

que vai sendo gradativamente dada) e de respostas que o treinando elabora na 

presençados estímulos. Em outras palavras, é o percurso que o aluno faz por 

meio do programa até o comportamento final des·ejado. 

O."output" é êste comportamento final. t: p desempenho que o treinando deverá 

exibir no fim· de uma situação específica de aprendizagem (2). 

Diante do exp8sto, os passos que os programadores deverão dar ne9te trabalho são 

resumidamente os seguintes: 

1ª - Especificação o.peracional dos objetivos, O primeiro passo a ser dado pela 

equipe de programadores é determinar os objetivos que deverão ser 

alcançados pelos treinandos através do programa. 

Consist~ bàsicamente em: identificar o comportamento final a que deve 

ser conduzido o aluno - definir o comportamento concretamente em suas 

condiçÕes e fixar as condiçÕes sob as quais êsse comportamento deve ser 

produzido. - especificar o critério a ser adotado para verificar o 

desempenho final aceitável. Portanto, os objetivos não podem ser 

especificados confusa e genericamente como é comum no ensimo convencional, 

mas de forma concreta, observável e mensurável. Pera uma boa especificação 

de objetivos é preciso proceder previamente a u~ análise da tarefa 

(Taskanalysis) e das condiçÕes em que a tarefa é executada. 

· 2! -- Especificação de população-alvo. Á população-alvo são aquêles indivíduos 

aos quais o programa se destina. 

(2) Glaser, Aobert,' Training Aesearch and Education. New York: Science Editions; 

John Wiley and Sons, Inc. , 1962. 

.1 

{ 
I ., 
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~ finalidade é determinar e caracterizar a população com seus 

-c:pré-requisitos iniciais (conhecimentos e comportamentos já adquiridos)~ 

-~rà construir D programa. A mesma matéria poderá ser ensinada a um 

""engenheiro e .a um técnico 1 mas para isto o programa deverá partir 1 conforme 

~o .caso 1 ,de conhecimentos mais simples ou mais complexos 1 em função -do 

"maior ou :menor .preparo prévio .dos treinandos. 

Esta descrição da população é fundamental para verificar e determinar o 

·:comportamento inicial antes de se começar o_ processo da aprendizagem. 

3! -- Análise Comportamental. Partindo dos objetivos corretamente especificados 1 

o :analista os decompÕe em seus elementos mais simples. Como dizem Taber 1 

Blaser e Schaefer (3) é atomização do comportamento final desejado em seus 

componentes. A seguir êsses elementos são colocados em uma sequência 1 

.partindo do conhecido· para o que deverá ser conhecido e "respondido". Há 

diferentes técnicas para realizar estas importantesanálises. O qúe devemos 

frisar é que da determinação de objetivos e da análise comportamental vai 

depender a qualidade e eficiência do programa. 

4! - Redação de quadros. Os red~tores recebem todo o material dos analistas e, 

com a assessoria ainda dêstes e eventualmente do especialista, fazem a· 

primeira redação. Aos reqatores cabe decidir sôbre o número de quadros, e 

resposta que.cada quadro vai exigir do aluno, dos estímulos e pistas que 

vai introduzir para elicier e resposta dó aluno, o passo entre os quadros, 

etc •• 

5ª -- Teste e Revisão do programa. O programa deve ser testado várias vêzes com 

indivíduos da população especificada e revisados até o nível de eficiência 

desejado. Corresponde à 9ª regra di te de por Hollend. · 

·( 3) Taber, Glaser e Scheefer, Learning and Programmed Instruction. 

:#Aassachusetts: -Addison-Wesley Publishing Compeny, Inc. , 1965. 



· CAPITULO III 

"PESQUiSA SOBRE TREINAMENTO DE NEOVENOEDORES COM AS TECNICAS DA INSTRUÇÃO 

PROGRAMADA 

Em linhas gerais a pesquisa vai ser aqui apresentada em tr~s grandes :!tens_: 

1) - uma descrição do problema central; 

2) -- a pesquisa sObre a economicidade para a empr~a, do treinamento de 

neovendedores em I.P.; 

3) -- a pesquisa sObre a efici~ncia didática do treinamento em I.P •• 

1. PROBLEMA CENTRAL. 

Em 1965, a Direção de Pessoal da Olivettt Industrial Brasileira deu especial 

atenção a trabalhos de racionalização do .treinamento, especialmente do 

treinamento de vendedores , recém admitidos na empr~sa, que vinha sendo realizado, 

até ~sse momento, através de um curso convencional, denominado Curso de 1! 

Formação de Vendedores. 

Na análise d~sse treinamento verificaram-se com tOda nitidez os custos 

alt:!ssimos que acarretava para a empr~sa. 

De 'forma preponderante dois fatOres estavam contribúindo para isso: em primeiro 

·lugar, a grande rotação de pessoal nessa faixa-base das quadros de venda, não 

s~mente negativa, isto é, motivada pela dispensa por parte da empr~sa ou pela 

saída espontânea dos vendedores, mas também positiva, isto é, motivada por -rápidas promoçoes para outras categor~as ou por transfer~ncia~·para outras 

funçÕes dentro·da ~6pria empr~a, em virtude de sua constante e extraordinária 

expansão; em segundo lugar, a centralização dos cursos de treinamento na cidade 
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de São Paulo, ocasionando elevadas despesas de viagens, hospedagem, etc. 

Era preciso encontrar uma solução pela gual fossem diminuídos ~sses custos sem 

prejudicar, entretanto, a· qualidade e efici~ncia do treinamento. 

Em várias oportunidades tinha-se já aventado a possibilidade de descentralizar 

os cursas. Experimentou-se inclusive, a descentralização temporária. Mas 

inconvenientes de tôda ordem pareciam contra-indicar esta medida:. inserir no 

organismo das filiais comerciais uma pessoa com funçÕes de instrutor, quando a 

atividade de treinamento era nelas tipicamente descontínua, achava-se excessivo; 

encontrar pessoas qualificadas que dessem um bom treinamento, nem sempre era 

poss-ível; improvisar instrutores entre o pessoal de· venda - geralmente_ um dos 

melhores vendedores - era desviar, ainda . que por pouco tempo, 6tima mão-de-obra 

diretamente produtiva, em prejuízo de apreciáveis resultadas·camerciais imediato~ 

Assim, o treinamento descentralizado foi ficando como pura medida de emerg~ncia. 

No primeiro semestre de 1965, aumentou-se o quadro de instrutores do 

Departamento de Seleçãa.e Treinamento.do Pessoal, (subordinado à Direção de 

.Pessoal) com a admissão de dois funcionários de nível universitário e com a 

transfer~ncia de um.crutro, do mesmo nível, que já estava trabalhando em vendas. 

A iniciativa trouxe consigo a oportunidade de se avistarem novas formas e 

sistemas de ensino que conduzissem a uma maior.efici~nciã no treinamento. Assim, 

como um dos primeiros passos nesse sentido, foram feitos experimentos com 

recursos audio-visuais. Esta tentativa por introduzir os recursos audio-visuais, 

embora fôsse depois deixada de lado momentaneamente, teve grande influência e 

significação, pois despertou, no seio do Departamento, um dinâmico ambiente de 

renovação, propício para o estudo e introdução das melhores técnicas. 

A esta altura dos acontecimentos, chegaram informaçÕes de que a Olivetti 

Underwood estaria começando a adotar nos EEUU um nôvo sistema de treinamento que 

poderia, talvez, responder às nossas necessidades. A informação era muito vaga e 

imprecisa: sàmente se sabia que era uma novidade, que parecia ser uma forma mais 

eficiente de treinamento do que a convencional, que permitia um treinamento a 

distância. 

Um treinamento à distância e eficiente era precisamente o que se desejava. O 
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·fato de ser à distância eliminaria os :ítens mais importantes dos custos atuais. 

O fato de ser eficiente, ~anto ou mais do que o convencional, eliminava a 

~:preocupação de prejudicar a qualidade do treinamento. com a sua descentralização. 

---f=:m \3olici tado à Olivetti estadunidense o envio de alguns exemplares do material 

.uem .questão. Prontamente atendido, o Departamento de Seleção e Treinamento de São 

Paulo recebeu um conjunto de três volumes referentes a treinamento de mecânicos 

·de manutençãodas calculadoras Divisumma 24. Tratava-se de textos em INSTRUÇJ\0 

:PROGRAMADA ( 1 ) • 

-A~produção de programas é um trabalho de especialistas. Entrou-se em contato com 

.. um grupo de professores da Universidade de são Paulo I conhecedores da Teoria da 

Instrução Programada e com experiência na elaboração de programas ( 2 }. 

Foi decidido contratá-los para ministrar um curso intensivo s8brePrincípios 

Fundamentais de Psicologia da Aprendizagem_ e Tecnologia do Comportamento, 

básicos para·a elaboração de programas. O intuito dêste curso, cujà duração foi 

de sessenta horas durante um mês, era transformar, se possível, os instrutores 

do departamento, em especialistas e técnicos em Instrução Programada. 

Em dezembro de 1965, após o curso intensivo, resolveu-se começar o primeiro 

:projeto de I.P. abrangendo a matéria correspondente a uma pequena parcela do 

Curso de 1ª Formação. 

Foi denominado Projeto E~Lexikon 80, isto é, Escrita Mecânica·e Lexikon·80. Seu 

conteúdo era constituído por noçÕes gerais de escrita mecânica, características 

de um texto datilográfico, procedimentos da máquina ao escrever, caràcterísticas 

da máquina de escrever manual Lexikon 80, seus dispositivos e modo de operar com 

êles. 

O aluno, depois do treinamento deveria conhecer os ítens acime, operar 

(1) Junto vinha uma carta do gerente, alertando sôbre a necessidàde de muito 

preparo e de muito· cuidado por parte daqueles que .desejassem elaborar êsse tipo 

de material. A simplicidade na apresentação da matéria não deveria levar a 

imaginar grande facilidade. na sua produção. 

(2) São os· professores: Claudio Zaki Dib, Nelson Rosamilha e Samuel Pfromm Neto 
·.da ·Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 
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eficientemente com os dispositivos da máquina e, pelo fato de se destinar às 

ve~das, deveria verbalizar adequadamente todos ~sses conhecimentos e operaçÕes • 

... 
Foi escolhida a programaçao linear ou de Skinner. 

Os programadores foram os seis instrutores do Departamento, assistidos pela 

Matética -- o grupo de professores encarregados do curso intensivo. A 

perman~ncia da consultoria foi necessária principalmente para completar o 

treinamento dos instrutores e, secundàriamente, para colaborar na elaboração 

d~ste primeiro projeto. 

Antes da impressão, o material foi submetido a três testes com pequenos grupos 

de neovendedorss de São Paulo e revisto em função das respostas incorretas às 

questÕes apresentadas nos quadros, em cada.um dos testes. Desta forma elevou-se 

o nível de eficiência do programa de 83% no primeiro teste, para 92,~/o no 

segundo e, finalmente, para 95% no terceiro. 

Em julho de 1966, o programa foi impresso em forma de livro, mas com a 

possibi.lidade de suas páginas serem utilizadas mais tarde em uma máquina de 

ensinar, cujo projeto de fabricação já tinha sido iniciado. 

Cada livro estava constituído por 35 pequenos volumes tal como aparece no Quadro 

2. 

QUAOOO NQ 2 

Programa EM-Lexikon 80 

A S S U N T O Volumes · Quadros 

Introdução para uso do programa 1 16 

Escrita Medinica 6 383 

Lexikon 8D 28 818 

T O T A L 35 1.217 
/ 

I 

I 
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;:f:uram·"Sflviados os programas às filiais e passaram a ser utilizados regularmente. 

A·adoção da Instrução-Programada por parte da emprªsa 'foi motivada, como 

.qissemos, pela expectat:i,va de encontrar uma solução ao problema dos custos 

·:elevados :"do ~einamento de neovendedores, garantindo-se simul tâneamente uma 

eficiência didática, pelo menos, igual à dos cursos convencionais. Poderíamos 

·:eontudo, nos perguntar: "realmente a emprêsa conseguiu encontrar a solução 

·esperada com a I. P. ?" "Após um ano de utilização desta técnica, (}ode-se dizer 

que os seus resultados foram satisfatórios?" 

A tentativa de encontrar resposta a essa indagação levou à pesquisa que 

relataremos ·a seguir e que está divldida em duas partes como anunciamos no 

início J:1ªste capítulo. 

2. PESQUISA SOBRE A ECONOMICIDADE DO TREINAMENTO 

Nossa hipótese é que o treinamento dos neovendedores desta emprêsa, feito 

através.do material.elaborado em Instrução Programada é, ape~ar de seus altos 

custos de produção, mais econ8mico para a emprêsa, pela eliminação de muitos dos 

maiores custos dos cursos convencionais e pelo grande número de treinandos que 

utilizam o programa. 

2.1~ Metodologia 

O caminho que seguimos na pesquisa foi: 

a) - levantar os custos de produção do Programa envolvido no Projeto EM-Lexikon 

80; 

b) -- levantar os custos do Curso de 1!! Formação, referentes à parcela 

~orrespondente a EM-Lexikon 80 em instrução convencional e 

:c)- comparar os dois custos para verifi.cação da economicidade de EM-lexikon 80 

-'em .I.P. 
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Distinguiremos dois tipos de custos de treinamento: os de preparação e os de 

execuçao. 

Levantamento dos Custos. do Projeto EM-lexikon 80. "Aqui s6 foram considerados os 

custos de preparação, desprezando-se, pela sua menor importância, os de execução. 

Na verdade, são os custos de preparação os que aparecem com todo destaque e não 

os de execução, por quanto se trata de cursos a serem dados à distância, na 

localidade do aluno e de não precisarem de instrutor. 

De outro lado, o custo de execução mais significativo como é a bolsa de estudo, 

permanece inalterado tanto em um sistema de treinamento quanto em outro. Assim 

sendo, o eliminamos do cômputo dos custos dos doi~ sistemas. 

O uso de instalaçÕes também não foi considerado um custo significativo em nOssos 

cálculos, porque de qualquer maneira estariam sempre disponíveis nas filiais, 

durante a maior parte do dia, quando o pessoal de venda (aliás, o mais numeroso) 

está. trabalhando junto à clientela. 

Ainda deve ser levado ·a consideração que o treinamento em ~.P. sendo 

auto-instrutivo, é mais flexível quanto às exigências de local e ao número de 
# 

treinandos, de forma que êste treinamento não ocasiona ou não deveria ocasionar 

problemas nêsse sentido. 

Por último, os ítens abrangidos foram mão-de-obra de funcionários e consultoria, 

edição impressa do texto programado e projeto e fabricação das máquinas de 

ensinar. 

Pela sua natureza, êstes custos foram considerados fixos, com características de 

investimento. 

Levantamento dos Custos de EM-Lexikon 80 no Curso de 1ª Formação em Instrução 

Convenci~. -:- Trata-se dos custos hipotéticos que acarretariam êsses cursos 

para os 161 neovendedores que utilizaram, de ag8sto de 1966 a março de 1968, o 

Programa EM-Lexikon 80. Isto aconteceria, se os neovendedores tivessem vindo a 

São Paulo, em uma situação de treinamento centralizado, como era antes. 

1 º - Os ítens abrangidos foram viagens, hospedagem completa, instrutores e 



-32-

~~utms -despesas. 

2º"~ ·oevemos notar que os 161 neovendedores pertencem a tOdas as filiais com 

,exceção .das de São Paulo .e do ABC, já que s.6 os neovendedores daquelas e não 

,.1:festas, :'são os que ocàsionariam os. custos aqui considerados. 

·Ainda devemos ·notar que, embora tenham sido excluidos desta pesquisa ?8 

neovendedores de são Paulo e ABC, também êles utilizaram o programa. 

Por último, foram excluídos outros 33 neovendedores que deveriam. fazer parte do -·grupo considerado . e que na o utilizaram o programa , por falta de material na 

ocasião do treinamento. 

3º- Os -cálculos são feitos a preços de 1967• 

4º - Fizemos o cálculo do Curso completo de 1ª Formação para depois verificar a 

parte que deveria ser atribuída ao treinamento EM-Lexikan 80. 

Considerando a aumento de conteúdo da EM-Lexikan 80, estabelecida pela Ger~ncia 

do Departamento de Seleção é Treinamento durante a produção da programa, 

verificou-se que EM-Lexikan 80 exigiria·estimativamente ao redor de cinco dias 

da cursa convencional, isto é, 22,~~ da tempo total. Assim senda, 23% 

(arredondando) 'das custas do Curso serão·. atribuídas ao EM-Lexikan 80. 

5º Não se consideram os custos indiretos e fixas do Departamento, que seriam 

de pouca sign~ficaçãa neste casa. 

Diante do expOsta àté aqui, pode-se deduzir que neste levantamento só se.levaram 

em conta os custas de execução do treinamento, desprezando-se os de preparação. 

2.2. Resultados 

Custas _de Treinamento de EM-Lexikan 80 em I.P. 

O Quadra 3 mostra os resultadas do .levantamento das custos de treinamento de 

neavendedores·sObre Escrita Mecânica e Lexikan 80, segundo o sistema de 

Instrução Programada, referentes à elaboração da programa. 
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QUAffiO. 3 

Custo do Programa EM-Lexikon 80 

I T E N S Jltr$ 
Jltr$ 
% 

Consultoria externa · . 26G400 ,00 51,63 

Instrutores-especialista 17.232,00 33,70 

.Edição impressa dos textos 4.500,00 8,80 

Máquinas de Ensinar 3.000,00 5,87 

TOTAL 51.132,00 100,00 

Analisando os dados do Quadro 3 pode-se verificar qué a Consultoria constituiu 

o 51,63% dos custos totais da produção do programa. A assist~ncia dada foi de 3 

horas/dia útil, a f\tr$ 50,00/hora, durante os oito meses em que se trabalhou no 

projeto. 

O ítem "Instrutores" abrange salários de seis instrutores, funcionários do 

departamento, trabalhando no programa meio período por dia, durante os oito 

meses. O salário considerado foi a média salarial da categoria durante 196o, 

incluindo-se previd~ncia e fundo de indenização. 

"Edição" compreende a impressão de cincoenta livros, aptos para serem 

transformados em material, passível de ser utilizado na máquina de ensinar. 

"Máquinas de Ensinar" representa o custo.do projeto mais a compra de material 

para a montagem de 30 máquinas. este valor deveria ser rateado entre todos os 

programas que ;viessem a utilizá-la. No entanto, o atribuimos ao projeto 

presente, por ter sido encomendada inicialmente por causa d~le e depois por ter 

sido uma perda, já que não se chegou ao aprimoramento técnico que possibilitasse 

seu uso. 

Custo do Curso de 1ª Formação em I.C. -- O primeiro passo que demos para o 

cálculo do custo em EM-Lexikon 80 em instrução convencional foi, como dissemos 

no item 2.1., o de fazer o levantamento do custo do Curso de 1ª Formação todo, 

para verificar depois. qual a parcela d~sse valor final que deveria ser 

atribuida a EM-Lexikon 80. 
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-Os resultados do levantamento sao apresentados sinteticamente no Quadro 4. 

I T·E N S 

·) 

Viagens 

Hotel 

RefeiçÕes 

Instrutores 

Outras Despesas 

T O T A L 

QUA[JlO 4 

Custo do Curso de 1ª Formação em IC 

(para 161 neovendedores) 

Valor 

. 27.868,48 

48.300,00 

60.264,00 

23.897,28 

8.050,00 

168.379,76 

r-.Lr$ 

ofo 

16,55 

28,68 

35,79 

14,19 

4,79 

100,00 

. 
Em "Viagens" estão incluídas as passagens aéreas (ida e volta) a São Paulo, com 

exceção das viagens das filiais vizinhas.à capital, feitas geralmente de 8nibus. 

"Hotel" representa as despesas de diárias em-hotéis de primeira classe. 

"Instr1,.1tores'' só abrange saláriàs, previdência. e fundo de garantia. O valor · 

obtido por instrutor/dia foi de ~r$ 67,85 (sessenta e sete cruzeiros novos e 

oitenta e cinco centavos). 

A importância indicada no Quadro 4 corresponde portanto, ao custo total de 

instrutor, durante os 16 cursos de 22 dias úteis/curso para atender aos 161 

neovendedores, mais aos 78 de São Paulo e A8C, div.ididos em. grupos de 15 pessoas. 

Por último, "Outras Despesas" inclui lavagem de roupa, eventuais atendimentos 

médicos e farmace~ticos, etc. 

Custo do Treinamento de EM-Lexikon 80 em I.C. - Conhecidos os custos totais dos 

cursos de 1ª FormaÇão, procedemos ao estudo da parcela que corresponderia a 

EM-Lexikon 80. 

l 
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Estabelecemos, em 2.1., que o tempo de treinamento cdnvencional de EM-lexikon 80 

sofreu um aumento para c~rca de 5 dias, em virtude da ampliação de seu conteúdo 

:por decisão administrativa, durante .a elaboração do programa. A comparação entre 

os dois conteúdos, o anterior e ~ste, assim como o testemunho dos instrutores 

,,QUe antes ministravam o treinamento, nos conduziu à conclusão acima. De outro 

.lado, ela não está além do que afirma Stuart Margulies, quando diz que: "·•. • a 

utilização (da IP) no treinamento in~ustrial tem produzido, de forma mais 

.característi~a, reduçÕes de 25 a 30'}t (do tempo de treinamento)" ( 1). Isto é, as 

28 horas de duração do treinamento em IP mais seus 3Q% é igual a 36,~0 horas. 

Trabalhando-se 7 horas/dia, é um equivalente a 5,2 dias. 

5,2 dias é 23 ,6ojo do tempo do curso completo.· 

Dai podemos concluir que o 23ojo çlos custos do curso tal como aparecem no Quadro 4 , 

devem ser atribuídos ao treinamento sôbre EM-Lexikon 80:(~r$ 168.379,76 x0,23=) 

~r$ 38.727 ,35. 

Ainda poé!e-S!3 concluir que o treinamento convencional de cada neovendedor 

custaria, em média ~r$ 240,54 (duzentos e quarenta cruzeiros novos e cincoenta e 

quatro centavos) no que diz respeito a EM-Lexikon 80·. 

Resultados da anál~se comparativa dos custos de treinamento sôbre EM-lexikon 80 

em IP ~ IC. 

Para mais clara verificação dos resultados de uma análise comparativa de ambos 

os custos, transcrevemos os custos no Gráfico 1. 

I 
I 

No eixo das ordenadas, aparecem os custos em milhares de cruzeiros novos das 

duas formas de treinamento. No eixo das abscissas, o número de neovendedores, 

que passam pelo treinamento.· 

A linha horizontal representa os custos de produção do programa EM-Lexikon 80, A 

sua horizontalidade provém do fato de serem custos fixos, os únicos 

(1) Margulies, Stuart, "Programed Instruction: .Some Economic Considerations", em 

. Applied Programed Instruction. New York: John Wi~ey & Sons, Inc. , 1962. 

Os parênteses são nossos 

... _______ _;j, 



significativos no treinamento em I.P., considerados verdadeiro investimento e 

que independem portanto, da variabilidade numérica de treinandos: tanto para um 
... 

quanto para duzentos os'custos serao os mesmos. 

. . 
A curva ascendente representa os custos de treinamento em IC, centralizado em 

São Paulo. Tem configuração de curva-ascendente por estar formada com o ·custo 

médio por aluno e em função do número crescente de pessoas que passam pelo 

treinamento. Representa, portanto, s6 os custos variáveis, como já fo.i di to em 

2elo e 

Ao observar o Gráfico 1, verifica.:..se: 

a) que os 161 neovendedores não foram.suficientes para amortizar o custo de 

produção do programa. (Ponto A do Gráfico l) 

b) -- que s6 com o 212º treinando é que se amortizariam definitivamente os 

custos do programa. Para chegar a êsse número, portanto, 51 neovendedbres. 

deveriam ainda utilizá-lo. (Ponto B) 

c)- .... -
que, se se realizarem as previsoes de mais 144 usuários do programa , na o 

s6 se amortizarão os custos de sua produção, quanto se obterá um lucro 

equivalente ao custo que a Instrução Convencional dos 93 neovendedores 

acarretaria para a emprêsa. Isto é, uma importancia de ~r$22.370,22 (Vinte 

e dois mil, trezentos e setenta cruzeiros novos e vinte e dois centavos). 

(Ponto C) 

3. PESQUISA SOBRE A EFICitNCIA DO TREINAMENTO EM IP. 

Nossa hipótese, n@ste momento, é que a Instrução Programada tornou o treiname~to 

(EM-Lexikon ao) dos neovendedores mais racional e produtivo, em termos de · 

aprendizagem, do que a Instrução Convencional, pela sua efici@ncia didática. 

Para comproval'1 a hipótese, respeitamos a metodologia que passamos a descrever. 

3.1. Metodologia 
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Populaçãoc A' pesquisa trabalhou com um grupo de 24 moços, de 19 a 28 anos de 

idade, recém admitidos na empr~sa, cómo neovendedores. Na sua maioria eram 

solteiros .• 

Eram de diferentes proced~ncias •. Quanto à escolaridade, a maioria (67,0~) 

possuia o primeiro ciclo secundário completo; a seguir, 25io tinha concluido o 2º 

ciclo; e, por último, ~~ estava cursando a universidade. O Quadro 5 mostra o 

número de indivíduos por proced@ncia e escolaridade. 

QUAffiO 5 

Pro·cedência e Escolaridade do Grupo Estudado 

I 
Nº 

CIÓA!E NEOVENDEDORES ESCOLARIDADE 

Belo Horizonte 2 Ginasial (1º ciclo) 

Pôrt'? Alegre 2 Ginasial (1º ciclo) 

Pôrto Alegre 4 Ginasial (2º ciclo) 

Rio de·Janeiro 3 Ginasial (1º ciclo) 

Santo André 1 Gi·nasial (1º ciclq) 

Santos 1 Ginasial (1º ciclo) 

Santos 1 Ginasial (2º ciclo) 

sã~ Paulo I 7 Ginasial (12 ciclo) 

são Paulo l 1· Ginasial (2º ciclo) 

são Paulo 2 Universitários 

T O T A L 24 
I 

Todos .@les foram treinados nas ·suas respectivas cidades, nas instalaçÕes. da 

filial à qual eram destinados, com exceção dos residentes em São Paulo, onde se 

utilizaram as instalaçÕes do Departamento de Seleção e Treinamento. 

Duas ressalvas devem ser feitas: 

a) -- faltou um grupo~ontr81e que tivesse sido treinado, através da instrução 

convenc:Lonal; 
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b) ~ não houve um teste prévio de nível mentàl que aferisse a exist~ncia ou 

ine.xist~ncia de homogeneidade entre os diferentes indivíduos a fim de poder, 

mais tarde, relacionar aproveitamento e nível mental .. 

Instrumentos e técnicas. ·a grupo foi submetido a tr~s testes de Aproveitamento e. 

a um Questionário s8bre Atitude e Opiniões a respeito da I.P •• 

Vejamos mais pormenorizadamente cada um dêstes instrumentos: 

1º - Os Pós-testes são testes de aproveitamento, aplicados após cada capítulo

ítem estudado. De modo geral, estão constituídos por duas ou td~s questÕes que 

a,brangem o conteúdo do "t~rminal frame", último guadro de cada capítuloque 

representa o objetivo comportamental, a ·ser atingido com o estudo do ítem. 

Abrange; ainda, outros conteúdos intermediários significativosc 

22 - O Teste Final consta de 102 questÕes correspondendo o conteúdo de t8da a 

lllél.féria estud!:!.da até o fim do programa. E ó que corresponderia a urna prova final 

no ensino convencional, concluido o curso (Apêndice 1). 

A dur~ção apriDximada do teste foi de 8 horas. 

Os alunos só tiveram a seu dispor para r·ealizá-lo, o questionário;· a máquina. de 

escrever estudada, papel e esferográfica. 

Os testes foram feitos sob a presença de um instrutor ou de um inspetor. 

comercial (chefe de um grupo de vendedores)i. 

Exigia-se denominaçÕes, discriminaçÕes, conceitos e operaçÕes (cadeias) feitas 

na máquina (deviam entregar o exercício) e'relat~das por escrito, a fim de 

verificar a verbalização de tudo que aprenderam. 

3º - O ,Teste; de Retenção é o mesmo teste f1inal quanto ao conteúdo. Foi feito 

seis meses depois do teste final, sob a presença de um inspetor comercial. O 

local foi o da filial a que pertencia o verydedor • 

... 
E de se advertir ainda, ·que nao houve por parte do vendedor prévia consulta ao 

programa,· nem 1qualquer outra preparação para o teste. 
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-4~ ·- O .Quest.icmário foi respondido após o término do· estudo do programa 

:completo., e .antes t:fo Teste Final. · 

:t:ste está consti tu ido de duas partes: uma, composta de respostas. _de múltipla 

escolha -e outra, de-perguntas abertas (Apê~dice 2). 

As·~rimeiras-versaram sôbre a opinião dos participantes a respeito de sua 

~preferªncia -por um tipo OIJ outro de instrução, a respeito da compreensão e 

facilidade na aprendizagem com a !C e a IP, a respeito da eficiência da 

instrução nas duas ·modalidades, e finalmente, sôbre a preferência pela forma dos 

novos cursos que, .porventura, viessem a fazer dentro da emprêsa. 

3.2. Resultados 

.Discriminaremos a seguir os resultados da pesquisa obtidos através dos testes e 

.. -questionários. 

Em primeiro lugar., examinemos os resultados dos Pós-testes. 

Resultados dos Pós-testes. O Quadro 6 mostra os resultados alcançados pelrn24 . 
QUAOOO 6 

Notas obtidas nos Pós-testes 

NOTAS F FN o 02 F0
2 

'79 1 79 15 225 225 

84 1 84 10 100· 100 

85 1· 85 9 81 81 

91 3 273 3 9 27 
' 

93 1 93 1 1 1 

94 2 188 o o o 
95 1 95 1 1 1 

. 
96 '. 3 288 2 4 12 

97 3 291 3 9 27 

98 7 686 4 16 112 

99 1 99 5 25' 25 ... 

~24 .L2261 ~611 
~ 
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. neovendedores. Os dados aparecem já tabulados I a fim de obter a média e o desvio

· padrão • 

.Pela-análise d~stes resultados, podemos primeiramente determinar a média obtida 
2261 

pelo -grupo, isto -é, X {média) = ~ = 94. 

-Uma média -de· _94 ·s8bre 100 pode ser considerada ótima. 

De ... (f \ 1'611 
outro lado, sendo o desvio-padrao = V ~ = 5, 

do primeiro desvio se encontram (x ±(f= 94 ± s}·aqu~les 
significa que na faixa 

que obtiveram uma nota 

entre 89 e 99. Nesta faixa, portanto, encontram-se 21 alunos o que quer dizer, o 

87,5~ do grupo. O desvio-padrão entã~, nos indica. uma grande_concen~ração-
quase a totalidade dos individuas - em t8rno da média. 

Concluindo, podemos afirmar que os Pós-testes·revelaram alto nível de efici~ncia 

do programa, já que os alunos obtiveram uma média elevada e já que a maioria se 

·concentrou em t8rno dessa média ótima. 

Resultados do Teste Final. Vejamos agora os resultados obtidos pelos alunos. O 

Quadro 7 n8-los mostra já tabulados •. 

A médja no Teste Final baixou para 78. Contudo, a consideramos como bastanteboa. 

Examinahdo o Quadro acima, pode-se v~rificar que dois alunos obtiveram as notas 

mais· baixas, Foram alunos do Aio de Janeiro q~e, por descuido ou por falta de 

compreensão das instruçÕes, o inspetor responsável pelo treinamento os 

encaminhou para o trabalho antes de terem feito o -teste. Depois de semanas, 
I ... 

diante das exigências do Departamento de Seleçao e Treinamento, submeteu os dois 
... 

alunos ao teste em um clima de pressao e de pressa completamente inadequado. 

Apesar desse fato, preferimos. não fazer correção alguma dos resultados 

apresentados. 

O desvio-padrão de 12,48 nos mostra que 18 alunos permaneceram na faixa do 

primeiro desvio, isto é, 75o/o do grupo. Ainda que tendo uma boa concentração em 

t8rno da média, houve uma distribuição mais aproximada da normal. 
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QUAffiO 7. 

Notas obtidas' no Teste Final ·. 

NOTAS F FN o 02 FD2 

43 1 43 36 1225 1225 

57 1 57 21 441 441 

62 1 62 16 256 256 

65 1 65 . 13 169 169 

66 1 66 12 144 144 

69 1 69 9 81 81 

71 1 71 7 49 49 

?5 1 ?5 3 9 9 

76 2 152 2 4 8 

78 1 78 o o 
79 1 79 1 1 1 

82 1 82 4 16 16 

83 I 1 83 5 25 25 
i· 

84 I 1 84 6 36 36 -
85 : 1 85 7 49 49 

8ô 1 86 8 64 64 

89 1 89 11 121. ·' 121 

90 3 270 12 144 432 
. 

9! 2 182 13 169 338 

95 1 95 17 289 289 

i l: 1873 ~ 3?53 
I 

I 

Resultados do Teste de Retenção, Os alunos, submetidos de nôvo ao questionário 

do teste final, após seis meses; obtiveram os resultados que aparecem no Quadro 8. 

~stes resultados nos dão uma média de 74 sôbre 100. O desvio-padrão de 14,89 faz 

com que na fai~a do. primeiro desvio se encontram 17 alunos, o que corresponde ao 

70, se/o do ·grupo:. 
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QUADRO 8 

Notas obtidas no Teste de Retenção. 

NOTAS F FN o 02 F02 

33 1 33 41 1681 1681 

48 1 48 ·26 676 676 

51 1 51 23 529 529 

52 1 52 22 484 484 

66 1 66 8 64 64 

67 2' 134 7 49 98 

70 1 70 4' 16 16 

71 1 71 3 9 9 

í5 2' 152 2 4 8 

77 1 77 3 9 9 

78 1 78 4 ·16 16 

82 4 328 8 64 256 

83 1 .. 83 9 81 81 

86 1 86 12 144 144 

88 ·1 88 14 196 196 

89 1 89 15 225 225 

90 2 180 16 256 512 

92 1 92 18 324 324 

I 24 1:' 1778 L 5328 

Houve uma queda na média e no desvio-padrão. Contudo, a queda nêste não chegou a 

tal ponto de poder-se dizer que a concentração notada nos testes anteriores 

tenha terminado em favor da dispersão de uma curva normal. Ainda existe uma 

notável concentração em terno da média, ficando porém, o 62D/o do grupo com uma 

nota superior à média. 

Resultados do Questionário. Como dissemos, a primei.ra parte do Questionário 

estava constituída por uma série de respostas de escolha múltipla, enquanto que 
~ 

a segunda parte se compunha de perguntas abertas. 
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Vejamos em primeiro lugar os resultados de primeira parte. 

Resultados de 1!! parte do Questionário. 

A pergunte "Se o conteúdo que voe~ aprendeu, pudesse ser apresentado pelas 

formas abaixo, qual. voe~ preferiria?" os alunos responderem como mostra o Quadro 

9, optando a ·grande maioria pele instrução programada. 

QUAOOO 9 

Preferência dos Alunos por uma forma de instrução 

FORMAS OE INSTRUÇÃO A L U N O S 

Nº ia 

Aulas expositivas 1 4 

Livros. comuns o o 
Instrução Programada 23 96 

A pergunta "Quando-você procura aprender alguma coisa, você acha mais 

compreensível e mais fácil ouvir as explicaçÕes do professor, ler um livro ou 
I . 

estudar através da Instrução Pnogremada?"r os alunos acharam mais compreensível 

e fácil estudar com instrução programada, como mostram as respostas do Quadro lQ 

QUAOOO 10 

Facilidade na Aprendizagem em Função dos Meios 

A L !J N O S 
MEIOS DE APRENDIZAGEM 

Nº o/o 

~ 

ExplicaçÕes do professor 1 4 

Leitura de um livro 1 4 

Estudo com In.stru~o Programada 22 92 



A pergunta "Comparando o ensino que se faz através de um professor com a 

instrução programada, voe~ acha que~ instrução programada é mais, ~gua1 ou 

menos eficiente do que o professor?·", a maioria achou mais eficiente a instrução 

programada, contudo tr~s a igualam com a efici~ncia de um professor. O Quadro 11 

mostra estas opiniÕes. 

QUAOOO 11. 

Efici~ncia da IP e do Professor 

A L U N O S 
GRAU DE EFICitNCIA 

Nº ofo 

IP igualmente eficiente do que o 

professor 3 12 

IP mais eficiente do que o profes. 20 84 

IP _menos eficiente do que o prof~ 1 4 

Por último, se procurou saber dos alunos qt,~e tipo de cursos ~les preferiria·m ,se 

tivessem que fazer outros cursos na Olive.tti. Novamente todos menos um 

prefeririam cur-sos em IP •• · O Quadro 12. apresenta o resumo de suas respostas. 

QUADR0-12 

Prefer~ncia pela forma dos cursos vindouros 

: A L U N O I 

FORMA DE CURSO 
Nº ofo 

Curso em aulas comu(ls 1 4 

Curso em instrução programada 23 96 

Curso com leitura de livros o o 

Resultados da 2!1 parte do Questionário; Foram duas as perguntas abertas que. os 
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alunos responderam: 

"Quais as vantagens que você vê na instruÇão programada" e "Quais as críticas 

queteria a fazer?" 

As respostas à primeira dessas perguntas revelam o reconhecimento por parte dos 

alunos (mais da metade) como vantagem· importante, a de propiciar a IP um ótimo 

aproveitamento no estudo e compreensão da matéria. 

Um pouco menos da metade ( 421/o) faz referência à fa·cilidade da aprendizagem, não 

escondendo um dêles a. preocupação de que, por essa mesma facilidade ocorra 

rápido esquecimento. 

22'1/o cita a memorização fácil como outra vantagem da IP •• 

Por fim, há referências favoráveis por causa de sua clareza e rapidez e por 

propociar a adaptação do tempo de treinamento ao rítmo de trabalho de cada 

indivíduo. De o~tro lado, a atenção contínua que o programa estimula, é 

considerada superior à de qualquer aula. 

Quanto às críticas, três alunos afirmam haver quadros longos e cansativos. Um 

·acrescenta que ·há r-epetiçÕes em demasia. Talvez por isto um outro disse que êste 

tipo de ensino é mais longo do t:~ue o tradicional. 

Por último, há críticas a determinadas questÕes do programa, consideradas 

ambíguas e, por isso, difíceis de serem respondidas e há ilustraçÕes deficientes 

que nao ensinam e, inclusive, cohfundem. 



CAPITULO IV 

CONCLUS0ES E IMPLICAÇÕES 

Apresentamos aqui as conclusÕes a que os resultados das duas pesquisas nos 

conduz:i,ram. 

Para mais fácil compreensão, agrupa-las-emas em ítens distintos, por pesquisa. 

Finálmente, foi nosso desejo cotejar êstes resultados e conclusÕes com os 

obtidos por outras emprêsas. Todavia, as informaçÕes de que dispomos são 

demas.iado genéricas, conseguidas não por pesquisa direta junto às emprês.as, mas 

por pesquisa bibliográfica, sem a abÚndância de detalhes que a direta viria nos 

oferecer, se tivesse sido possível. 

1. ECONOMICIDADE DO TREINAMENTO EM I.P. 

\ 
Dos resultados da pesquisa expostos no Capítulo III, ítem 2.2., chegamos às 

~eguintes conclusÕes: 

1 º '- Não considerando as eventukis (e hipoteticamente garantidas) vantagens 

econemicas provenientes de um eficiente treinamento tornando os homens mais 

produtivos profissionalmente, a.instrução programada foi para a Olivetti, no 

caso cons.iderado pela pesquisa, . mais econemica do que ~ instrução convencional, 

pela eliminação de custos importantes graças à descentralização do treinamento 

permitida por .ela. 

2º - A economicidade do sistema de treinamento em I. P. depende também do número 

de treinandos que irão utilizar o programa. No caso Olivetti, o número de 

. usuários, ·incluídos os previstos para o futuro, não s6 é suficiente para 

amortizar o investimento f·ei to na produção do programa EM-Lexikon 80, mas também 
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para proporcionar um lucro equivalente ao custo que o treinamento convencional 

de 93 neovendedores acarretaria para a emprêsa (N::r$ 22.370,22) (Vide pág. 36, -c) 

Consequentemente, a produção de um programa implica, do ponto de vista e6on8micq 

na previsão de número adequado de pessoas que irão utilizá-lo. Por sua vez, êste 

número dependerá em parte, da permanência em uso do programa, tendo presente a. o 

obsolescência dos conhecimentos que se pretende transmitir no treinamento. 

Jus ti ficar-se-ia, contudo, a produção e utilização. de um programa apesar de o 

número provável de seus usuários ser reduzido, por exemplo quando se trata de 

treinamento, ou melhor,. de atualização· de pessoas de maior gabarito e 

·responsabilidade na emprêsa, exigido pelas constantes e notáveis inovaçÕes 

técn'icas e admini-strativas (1), cujo desconhecimento por parte dessas pessoas 

poderia ocasionar enormes prejuízos. Se ainda f8r preciso que a atualização não 

obrigue a um afastamento temporário do exercício das funçÕes e que seja rápida e 

eficiente;!, a I. P. pode ser considerada como um dos melhoreos recursps atualmente 

existentes, pois apresenta a matéria de. forma lógica e racional tendo eliminado 

previamente as dificuldades que em geral se encontram na apre!ldizagem, 

propiciando assim rapidez e eficiência e, pelo fato de ser um sistema de .. 
auto-instrução, flexibilidade e adaptabilidade às condiçÕes de tempo e de lugar 

o de cada indivíduo. 

3º- A decisão tomada pela Oli~etti brasileira·de n5o encomendar a produção do 

programa EM-Lexikon 80 a uma entidade externa, ·mas de preparar um grupo de 

funcionários como especialistas e técnicos para êsse trabalho, apresenta em 

nossa opinião, desde o ponto de )vista econômico, três vantagens importantes: 

a J - a de poder eliminar-se nos próximos projetos o custo "Consultoria" que, 

como se viu no quadro 3, é da ordem de 50o/o do custo total. 

b) - a de eliminar nos programas impressos, 1como livros, catálogos, etc., os 

custos correspondentes aos direitos autorais ou a seus substitutivos, como 

prêmios compensatórios que nos Estados Unidos, representam uma importência 

(1) Calcula-se que o conhecimento humano duplica-se cada dez anos. Os 

conhecimentos técnicos desenvolvidos nos últimos 30 anos equivalem ao acumülado 

em tôda a história anterior da humanidade. 
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oeauivalente €ntre o ·25ojo e o l5o0~ s8bre o custo (total) final do programa 

(2).., Isto significou uma econômia adicional no projeto EM-lexikon 80, que 

·-poderia variar en~re .:fi:r$ 12.783,00 e f'tti 76.698,00 • 

c)....o.. a de ter ,uma .equipe.:de -especialistas bem qualificada que possa elaborar . . 

.t;projetos em I.P... de qualquer natureza. Não s6 projetos de treinamento para 

tôdas as áreas .da empr~sa, como também projetos de treinamento destinado a 

clientes·, para .utilização correta e produtiva dos equipamentos vendidos 

pela Olivetti. 

Ainda se poderia acrescentar que, devido ao preparo em Tecnologia do 

Comportamento exigido pela I. P. , os especialistas estão em condiçÕes de 

trabalhar em qualquer projeto que envolva corria fator primordial o 

comportamento humano. 

·4 º -- Há possibilidade de ~Jtilizar um mesmo programa como o destinado a 

neover:dedores , em outros setores. Assim, ~le ·.foi utilizado para treinar 

controladores de qualidade da Lexikon 80. Da mesma maneira poderá servir também 

para treinamento de mec~nicos de manutenção. Com isto, o número de.usuários do 

programa aumenta entrando no rateio de·seus custos. 

5 º - Finalmente I êste mesmo programa pode. ser utilizado no treinamento de 

datil6grafos dos clientes, curso de datilografia, etc. (é de se observar que os 

datilógrafos geralmente desconhecem os recursos da máquína de escrever em 

prejuízo de seu próprio trabalho). 

Não levamos em consideração as importantes conclusÕes dos ítens 4 e 5 na nossa 

pesquisa, por fixarmos desde o início exclusivamente no problema dos vendedores. 

Porém não devem ficar esquecidos ao estudar, em t8da a sua extensão, um 

investimento como é o da produção de um programa. 

Diante do acima expôsto, a pesquisa nos permite concluir que o treinamento ém I. 

P. para vendedores foi econômicamente vantajoso para a Olivetti, pois permitiu 

eliminar muitos-dos grandes custos que oneravam o treinamento em I.C. e o número 

(2) Margulies, 5tuart. "Programmed Instruction: Some Economic Considerations" em 

·Applied Programmed Instruction. Naw York: John Wiley and Sons, Inc. 1962. 
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de usu~rios est~ sendo suficiente para justificar os custos de produção do 

programa. 

A Olivetti brasileira nesta sua experiªncia, procurou um sistema de treinamento 

mais econemico, ao utilizar a I.P., através da eliminação dos custos de 

deslocamento dos treinandos, devido à centralização, até êsse momento existente. 

Também nas empr~sas, cujas experiências pesquisamos, visaram, entre outros 

fatôres, a redução dos custos de treinamento ao adotar a I.P •• Desta forma além 

das repercursÕes econômicas provindas do melhor preparo profissional ·do 

indivíduo, atribuído à I.P., as emprêsas tentaram· tornar o treinamento mais 

econômico não s6 pela eliminação dos custos da centralização, como foi o caso 

Olivetti, mas também pela eliminação de outros custos igualmente importantes, 

como a redução :do tempo de treinamento, a redução do número de instrutores ou 

pele seu melhor aproveitamento. 

No quadro 13, apresentamos um grupo de emprêsas que se interessou pela redução 

do tempo de treinamento (1). 

QUADRO 13 

Redução do tempo de treinamento com I.P. 

I 

,; I HORAS MEDIAS DE 0/o DE REDUÇÃO DE j 
EMPR~SAS PROGRAMA· USUARIOS TREINAMENTO TEMPO COM I.P. j 

I 

I. C. I.P. 
I 

OuPont Leitura de Mecélnicos de 17 hs 12,8hs 25% I 
·desenhos indl manutenção ··~ 
Computadores 

Ot,~Pont ~ngenheiros 40 hs 11 hs 720/o 
analógicos I 

I.B.M. Computadores Engenheiros de 15 hs 11 hs 2?0/o 
7070 . manutenção I 

Marinha Real Trigonometria Recrutas 
Inglêsa 

9 hs · 5,5hs 39o/o 

! ,, 
' Spiegel Empacotamento Caixeiros 40 hs 26 · hs 35o/o 

.. .. 

(1) Rosamilha, Nelson. Aula 2º Seminário Instrução Programada. Olivetti São 

Paulo: 1967 e Wallis, O. Occupational Psychology. Vol. 38. 1964. 
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c!Obser-Vando o ·:quadro 13, ver i fica-se uma redução média no tempo de. treinamento de 

39 .• 6$ coin a. ·Utilização da I. P. , Se ainda ·consideramos que a imobilização de 

.=-~e-obra •. seja .Qualificada ou não, supÕe custos muito elevados, esta vantagem 

!qUe -a I,.P •. :oferece à eTJRr~sa é realmente importante.. A DuPont até 1964 já tinha 

·treinado ;mais ;de ~000 funcionários com economia de tempo de treinamento que 

::;permitiu ·.-a -reduÇão do custo em 30 d6lares por homem treinado ( 2). 

embora rio ~rograma EM-Lexikon 80 não tenha sido considerado ~ste aspecto, 

explicitamente, a Olivetti elaborou outro programa destinado também a 

neovendedores, versando sBbre a calculadora Divisumma 24, obtendo uma redução no 

t·empo de treii';Jé!mento de 40 horas em instrução convencional para 23 horas em 

instrução programada, sem prejuízo do conteúdo anterior e inclusive com aumento 

da efici~ncia didática. Isto significou uma 'economia de tempo de 42,5~. 

Outras emprªsas -preocuparam-se, em diminuir ou eliminar ou aproveitar melhor os 

seus instrutore's com a introdução da I.P. no treinamento. 

Wallis diz (3) que nas sxperi~ncias feitas pela Marinha Ingl~sa visando uma 

maior produtividade do treinamento, uma das perguntas a ser respondÍda era: "Pode 

a I.P. f~zer qui:üque; coisa para aliviar a falta de mão-de-obra, particularmente 

de um "staff" de instrutores especializado~?". As conclusÕes a que se chegou 

nesta experiªncia-pesquisa são claras: o instrutor pode ser substituído pelas 

máquinas de ensinar programadas na instrução,de base sem isentá-lo da· 

responsabilidade geral do treinamento, , ·obrigando-o a um acompanhamento de cada 

aluno e do sistema em si. Em segundo lugar, ID instrutor deverá cuidar, através 

de aulas tutoriais, em lugar das aulas comuns, não tanto de "instruir" quanto de 

promover e manter viva a motivação e o,espírità de grupo. Desta maneira, nos 

recintos das aulas levará os alunos a discutirem as. dificuldades encontradas no 

programa, ministrando informaçÕes suplementares orientadas a estimular o 

inter~sse, com revisÕes frequentes dos' princci.pa.is t6picos tratados em detalhe 

pela I.P •• Assim libertado de coisas em que a auto-instrução poderá tratar com 

eficiªncia, terá tempo para se dedicara um trabalho mais criativo e responsável, 

no qual não pode ser substituído, 

(2) Mechner, F .• e Cook, o. Behavioral Technology and Manpower Oevelopment •. New 

York: ·Sasic Systems., Inc., 1963. 

(3) $allis, b. :op. ci t. 

.J 
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·;No --caso Dlivetti, verificamos que o ítem instrutor (vide· quadro 4, página 34) 

·seria -responsável -por 14, lSO~ dos cus.tos de treinamento convencional de 

-t:M-Lexikon-80. Cama I.P. ~ste ítem foi pràticamente eliminado, pois não se 

""'t"~Quereu a .partici·pação do ·instrutor. Os 14 , 19'~ c i ta dos deveriam ainda ser 

:acrescidos :'dos custos refe_rentes a viagens e hospedagem do instrutor, na hipótese 

;de um treinamento descentralizado. 

Encerraremos estas consideraçÕes declarando com Pressey que as máquinas de 

ensinar programadas não substituirão o professor em suas funçÕes mais elevadas. 

As máquinas significam a liberação do-professor de tôda a rotina fastidiosa de . 

. seu trabalho, de ·maneira que se possa dedicar à parte substancial do ensino 

ministrando ao aluno uma orientação mais adequada para sua aprendizagem. Também . . . 

Skinner prevendo os protestos da escola tradicional perante a instrução 

programada, declara que com ela o professor poderá começar a agir não como uma 

·:máquina mas em um plano_ de contatos intelectuais e culturais que lhe dêem 

dignidade de pessoa. 

As possibilidades que a I.P. nos oferece no sentido de maior rapidez, 

objetividade e elasticidade ilimitada no atendimento a qualquer número de' 

treinandos fazem com que el~ se apresente_neste momento como o sistema adequado 

às necessidades- de todos os países. Nos desenvolvidos, porque as necessidades de 

mão-de-obra qualificada são cada vez maiores. A Basic Systems dizia em 1960, em 

um estudo sôbre treinamento industrial• (l) que nos próximos 15 anos a fôrça de 

trabalhq nos Estados Unidos crescerá mais do· qu~ a população: de 73,6 milhÕes· 

para 95 milhÕes, constituindo um incremento de 34cfc,. Este é o maior aumento de 

mão-de-obra ocorrido em qualquer quinzena de anos ná ·história dos Estados Unidos. 

Contudo, é nos países subdesenvolvidos onde as necessidades de treinamento e de 

formação profissional são mais cruciais em face do des~nvolvimento 

s6cio-econômico•que de forma acelerada deve ser emp~eendido ~para o qual é 

_imprescindível a criação im~diata de uma mão-de-obra profissionalmente preparada 

para participar• em atividades de todos· os ní~eis. A I.P. como disse ·Y. M.Galli (2) 

(1) Basic•Systems Inc. "Present and Emerging Needs for Job Training" em Applied 

Programmed Instruction. New York: John·Wiley,and Sons, Inc. 1962. 

(2) Galli1 Y .• M.l"L'Enseignement Programmé". Dossiers Documentaires. Paris: 

Institut 'Pédagogique National, 1964. 
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depois de citar a sua aplicação na educação e treinamento. em t8das as áreas, tem 

·um papel particularmente útil na formação geral e profissional nos países 

subdesenvolvidos, à condição porém de os programas serem adaptados às suas 
. . ' 

necessidades específicas. "Economia de tempo de uma parte, emprêgo de um número 

muito reduzido de mestres ou de formadores de outra parte, são dois critérios 
i 

de importância que deveriam ser considerados em favor d~sses novos meios". 

2. EFICI~NCIA DO TREINAMENTO EM I.P. 

As conclusÕes mais importantes que os dados obtidos e analisados no Capítulo III, 
~ - . 
~tem 3.2~, nos ~oferecem sao as seguintes: 

1 º - O treinamento ·em· I. P. possibilita ao treinando obter uma nota média de 

aproveitamento geralmente superior à do treinamento convencional. 

2º - A g_rande _maioria dos treinandos )::onseg_ue atingir essa média, .isto é: 

trata-se de um sistema de treinamento que beneficia didàticamente a maior 

números de indivíduos. 

3º - A I. P. possibi1i ta a retenção de mQ.ior porcer:-ttagem da matéria aprendidéi, 

no decorrer do tempo, como veremos a seguir, 

-A eficiência da aprendizagem nao só.é medida pelos resultados imediatos que uma 

determinada técnica de_ instrução ou treinamento pode apresentar. Existe também 

o aspecto da retenção da matéria aprendida, que pode ser considerado fator de 

primordial significado e importância, !tjuando:se quer avaliar o sistema pu a 

técnica de treinamento a fim de verificar a sua eficiência didática • 

. Passando a um gráfico as médias obtidas·nos três testes, cujos resultados foram. 

examinados e relacionando porcentagem de retenção e tempo transcor~ido a partir 

do término do aprendizado, podemos claramente verificar a perda brusca, ini.cio.l, 

de uma determinada porcentagem dos conhecimentos adquiridos durante o 

treinamento, tornando~se cada vez mafs,suave esta perda. Oeste modo, no gráfico 

2, aparece a Curva de Retenção formada com a média dos testes. Log'? após a 

aprendiz.agJem de cada ponto, os alunos guardavam em média 94°~ da_ matéria dada; o 

., ..... ,... .... ~"'!'~ 

1t• 

' :.i 
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teste final, feito no quarto dia após o estudo dos primeiros pontos {1), deu uma 

média de 78~ de retenção da matéria aprendida; ao 180º dia verificou-se uma 

média de 74~ através do teste de retenção. 

A taxa de retenção foi, assim, de 82,9'){, no teste final sôbre o retido nos 

pós-testes, dando-se-então uma perda de 17,lio. Entretanto, a taxa de retenção no 

teste do 180º dia foi_94,Bio sôbre o retido no teste final, havendo desta forma, 

uma perda de 5,2o/o, bem menor do que a .dos primeiros dias. 

Estas consideraçÕes adquirem mais sentido, quando comparamos os resultados da I. 

P. com os da instrução convencional. 

Desde as experiências de Ebbinghaus até os nossos dias, a Psicologia 

Experimental não deixou de estudar o feriômerio do esquecimento e da retenção de 

conhecimentos adquiridos nas mais diferentes situaçÕes de aprendizagem, 

H~ E, Jones sintetiza os resultados de expefiências realizadas com várids grupos 

de indivÍduos, sôbre retenção da matéria estudada, .através de aulas 'dadas de 

fonna convencional {2). O Quadro 14 mostra os resultados apresentados por Jonas. 

(1) Consideramos o teste final como realizado a uma distância de 4 dias do 

aprendizado por .verificar que o esquecimento foi principalmente sôbre a mat6ria 

aprendida nos 5 primeiros capítulos. Portanto, da matéria mais distante (quatro 

dias mais ou menos) do teste final. Devemos ainda fazer notar que êste 

esquecimento nao o atribuímos unicamente à distância no tempo entre o estudo e o 

teste final, mas também aos defeitos de programaçao que tornaram confuso, 

sobretudo o capítulo terceiro. 

(2) Jores,. H •. E.· "Experimental Studies of. College Teaching: the Effect of 

Examination on Permanence of Learning", Archive Psychology, New York, 1923, 10, 

nº 68, Citadtl por Henry E. Garrett em Grandes Experimentos ·da Psicologia, ·são 

Paulo: Cia Editora Nacional, 1959, 
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QUAa:lO 14 

Retenção de matéria aprendida em IC (aula) 

INTERVALO ENTRE A APRENDIZAGEM TAXA DE RET. TAXA DE ESQ, 
E O TESTE DE RETENÇÃO "/o . % 

Logo após a aula 62 38 

Ap6s quatTIJ dias 45 55 

Ap6s sete dias 35 65 

Ap6s quatorze dias 31 69 

Após cinquenta e seis dias 24 76 

!::stes dados transportado·s para um gráfico (gráfico 3) originam uma curva 

semelhante ~ que obtivemos no gráfico 2 com os dados dos trªs ·testes de 

EM-Lexikon 80 •. Características comuns aparecem em ambas as curvas: ·queda rápida 

no início, mas.tornando-se gradualmente mais lenta à medida que passa o tempo. 

Por sua vez, elas nao diferem notàvelmente da assim chamada curva de Ebbinghaus. 

Foi ~ste quem iniciou realmente os estudos experimentais sôbre o fenômeno do 

esquec~mento. O conteúdo a memorizar eram sílabas sem sentido. No Quadro 15 

·apresentamos um resumo dos resultados observados por Ebbinghaus. 

QUADRO 15 

Retenção da matéria aprendida 

(Ebbinghaus) 

INTERVALO ENTRE A APRENDIZAGEM TAXA DE R.ET. 
E O TESTE DE RETENÇÃO "/o 

Ap6s 20 minutos 58 
Ap6s um dia 34 

Após dois dias 28 

Ap6s seis dias 25 

Ap6s trinta e um dias 21 

TAXA DE ESQ. 
"/o .. 

42 

66 

72 

75 

79 
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O gráfico 3 representa também a curva traçada com ~stes dados. 

Depois de grande queda iJJicial entre os vinte minutos e os dois dias, o 

esquecime~to se processa cada vez mais lentamente, de maneira que há uma 

diferença mui to pequena ·entre os dez dias e os trinta, por exemplo. · 

Para finalizar ~ste ponto, compararemos as tr~s curvas (gráfico 4) a fim de 

verificar especialmente as diferenças existentes entre elas. Três aspectos 

aparecem com t8da nitidez: 

1) - o ponto inicial da curva EM-Lexikon 80 está. bem mais acima do que os 

pontos iniciais das outràs. Isto é, os resultados imediatos após a aprendizagem 

na I.Pe são notàvelmente superiores aos da IC. 

2)-- a perda inicial é mais brusca nas curvas'Ebbinghaus e Instrução 

Convencional do que na· curva EM-Lexikon 80, como mostramos no Quadro 16. 

CURVAS 

: 

IP 

IC 

Eb ! 

QUADRO 16 

Taxa de esquecimento nos primeiros sete dias 

Após aprendizagem em IP-IC-Eb 

INICIAL APQS 7 DIAS A-8 
(A) (8) 

94 77,9 16,1 

62 35,0 27,0 

58 24,5 33,5 

A-8 
oja 

17,12 

43,54 

57,75 

3) a perda que se processa- depois dêste ponta é pràticamente desprezlvel na 

Curva EM-lexikon 80, enquanto que nas outras duas, embora mais lentamente do ~Je 

no inicio, ainda apresenta uma tendência mais acentuada do que na EM-Lexikan 80. 

Vejamos o Quadro 17: a perda entre o sétimo dia e o trigésima.primeira foi de 

0,5"/o na ~p de.20,0% na ICe de 14,2o/o'na curva de Ebbinghaus. 
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CURVAS 

IP 

IC 

Eb 

QUAffiO 17 

Taxa de esquecimento do 7º ao 31Q"dia 

~pós aprendizagem em IP-IC~Eb 

APOS 7 DIAS APOS 31 DIAS A-8 (A) (8) 

77,9 77,5 0,4 

35,0 28,0 7,0 

24,5 21,0 3,5. 

A-8 
ofo 

0,5 

20,0 

14,2 

Diarite do exposto, pode-s~ dar como confirmada a hipótese de a Instrução 

Programada ter tornado o treinamento em Escrita Mecânica e Lexikon 80 (EM-L.80) 

de neovendedores mais racional e produtivo em termos de aprendizagem, do que a 

Instrução Convencional, pela sua maior eficiência didática. 

O Exame das experiências feitas pelo grupo de emprêsas que aqui consideramos vem 

corroborar êstes resu].tados. O Quadro 18, no-las mostra. 

QUADRO 18 

Eficiência da I.P. (1) 

EMPHe:SAS PROGRAMA INDIVIDUOS RESULTADOS 0/o DE MELHORIA MEDI OS 
IC IP COM IP. 

IBM Computador Engenheiros de •. 

7070 manutenção 86,2 91,1 10,3 
' 

Schering Dermatologia Analista de 
drogas 60,1 . 91,9 52,9 

·-
DuPont Leitura de Mecânicos de 

desenhos manutenção 
industriais 81,2 91,2 12,3 

Bell Eletricidade Técnicos 64 ,9"'~ 76 ,8"'~ 18 ,3-1< 
Telephone básica 47 ,5* 3~ 66 ,4*1~ 39 t 'JlH< 

('!") Rosamilha, N. Aula 2º Seminário Instrução Programada Olivetti. S.Paulo: 1967 

* Exame final s8bre fatos 

** Exame final s8bre conceitos 
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Estas experiências foram realizadas sob rigqroso contrOle. No que se refere 

especificamente à IBM e DuPont sabemos que procuravam escolher os indivíduos 

componentes do grupo-contrOle e do grupa-experi~ncia que apresentassem as mesmas 

características pessoais ~o mesmo nível de pré-requisitos. Além disso, o grupo

contrOle foi treinado no·mesmo conteúdo que o grupo-experi~ncia~ POrúltimo, 

empregaram-se no ensino convencional, instrutores hábeis e bem qualificados, que 

utilizaram as mais mod~rnas técnicas de ensino em suas aulas, como debate 

dirigido e recursos audio-visuais. 

Os dados, que ó Quadro 18 nos mostra são por si claros: houve uma melhoria real 

nos resultados finais do treinamento com a adoção. da IP. Esta melhoria, embora 

pequena nas experiências ·IBM e DuPont devido à qualidade dos instrutores que 

treinaram o grupo-contrOle, em geral foi significativa, chegando·a ser 

surpreendente no caso Schering. 

Com relação à 'IBM, Hughes ainda acrescenta (1) que o grupo IP apresentou também 

menor dispersão nesses resultadas com'890~ dos indivíduos atingindo 90 ou mais, 

enquanto· o grupo-contrOle sàmente 43°~ obteve os mesmos resultados. 

A eficiência de um sistema·de'ensino-pode também dependér de atitude favorável 

ou desfavorável que provoque entre os alunos. A finalidade do questionário em nossa 

pesquisa foi a de verificar essa atitude perante o programa EM-Lexikon 80. 

Das respostas dos neovendedores se deduz que s~o claramente favoráveis à IP. 

Preferem-na aos métodos convencionais (96%}, inclusive para os cursos futuros 

(9&/o), por achá-la apta a ministrar um treinamento.fácil e compreensível (9~/o) 

e mais eficiente (84oft,),· além de criar um clima constante de motivação e estímulo. 

Os problemas levantado~ pelas críticas referem-se mais a questão que seriam 

inerentes não tanto à instrução·programada_em si q~:~anto a defeitós técnicos de 

programação. ~ o caso dos qua1:1ros longos e cansativos·, repetiçÕes em demasia, 

ilustraçÕes confusas e pergunta_s ambíguas. RevisÕes_ periódicas pod_erão eliminar 

ou pelo menos reduzir o problema. 

(1) Hughes, J.L. "The Effectiveness -~f Programed Instruction: Experimental 

Findingsl' no lll.vro. Applied Programed Instruction: New York: John Wiley ·and Sons_, 

Ince 1962. 



-58-

A IBM, em um questionário semelhante, quis saber a opinião daqueles que tinham 

feito a experiência citada. 'Diz Hughes que, de um total de 70 indivíduos, 87'/o 

gosto~ mais da IP do que da IC e 83% declara preferi-la nos cursos futuros. Todo 

o grupo considera a IP mais eficiente e 93~ menos difícil. 

Entre os motivos desta reação t~o favorável, apresentados pelos pr6prios alunos, 

os mais importantes são a rapidez e.a facilidade de aprendizagem com a IP, a. 

natureza individual da instrução e a apresentação 16gica da matéria. 

As críticas são a respeito das repetiçÕes, da dificuldade de rever a matéria, do 

cansaço ou fastídio pela falta de discussÕes de grupo. 

Finalizando nosso trabalho, somos de opinião que a introdução da Instrução 

Programada no treinamento é uma decisão de transcendental importância para o 

futuro das emprêsas. Conforme os casos, pode ser muito mais vantajoso do ponto 

de vista 1 econômico, mas é sempre mais eficiente do que a instrução convencional. 

A IP é considerada com razão ·como uma segUnda revolução industrial na emprêsa em 

virtude de não·só renovar radicalmente o setor de treinamento, mas também, como 

subproduto, contribuir na renovação e dinamização de tôdas as outras estruturas: 

a necessidade de tornar o treinamento mais objetivo faz com que a IP se 

interesse po~ tôdas as atividades de cada área da emprêsa, a fim de analisá-las 

profúndamente e desta forma poder ensinar aos homens o comportamento mais 

adeguado na execução dessas atividades. Não raras vêzes estas análises feitas de 

. acôrdo com os princípios da psicologia e tecnologia do comportamento conduzem e 

forçam a uma verdadeira racionalização e dinamização dessas atividades e dessas 

estruturas. 

Há contudo problemas que foram deixados de lado em nosso trabalho: a motivação 

durante a aprendizagem com a !P, matérias programáveis e não programáveis; a 

"robotização" dos treinandos.por influência seja do programa, seja das máquinas 

de ensinar, seja de ambos, características e preparação dos programadores e 

analistas, escolha do tipo de programa mais adequado conforme as matérias e os 

treinandos, utilização das máquinas de ensinar e suas perspectivas no ensino corn 

a introdução da computação eletrônica são variáveis importantes para o sucesso 

do treinamento e merecem cada uma seu estudo especial. 

Independentemente desta pro9lemática a ser estudada, ou melhor, que está sendo 
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estudada por psicólogos e educadores, a IP oferece às emprêsas a grande vantagem 

de poder testar e experimen.tar qualquer projeto de treinamento, a fim de 

adotá-lo ou não, pelo seu valor econ8mico e didático. Isto se deve ao caráter 

eminentemente científico.e. técnico do processo de aprendizagem da IP. 

·Infelizmente poucas são as empr~sas no Brasil que ap6s as experi~ncias pioneiras 

feitas pela Olivetti brasileira tenham adotado a IP no seu sistema de 
·. (\ 

treinamento. Esperamos, contudo, que em um futuro próximo seja .introduzida em 

grande escala, constituindo-se em fator de produtividade e de progresso. 
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AP~NDICE I 

TESTE FINAL 

Nomé: 

Filial: Data: 

==========~===============~~===~==~============================================== 

1 -- O que voe~ deve fazer ao escrever uma ·palavra? 

2 ......,. Ao escrever uma frase o que você deve fazer para que as palavras nao st:o 

misturem? 

3 O que voe~ deve fazer ao escrever uma frase que ocupa mais de uma linha? 
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... 
4 - Quais sao os procedimentos adotados ao escrever? 

5 -- O que faz a máquina de escrever para produzir a .escrita? 

(Lembre-se, são quatro coisas.) 

6 -- Quando uma escrita datilográfica apresenta alinhamento de impressão? 

7 - Qual (ou quais) dos exempl~s abaix_o apresenta ( m) alinhamento de impressão? 
! 

o A Recife é a capital do estado de Pernambuco. 

o 8 Curitiba é 
a capital do a pa a á est do do r n • 

o· c - Brasília é a capital· do Brasil. 

8 - Quando uma escrita datilográfica apresenta nitidez de impressão? 

. ! 
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9- Qual.(ou quais) dos exemplos na figura número 1 (da f~lha anexa) 

apresenta(m) uniformidade de impressão? 

A D a- D· . c- D o- D E- D F- D 
10 - Quando urre escrita datilográfica apresenta uniformidade de impressão? 

11 Qual (ou quais) dos exemplos na figura número 2 (da fôlha anexa) 

apresenta(m) uniformidade de impressão? 

1 - D 2- D 3-D 4 -D· 5- D 6 ~ D 7- D 
12 Qual· (óu quais) dos. exemplos do quadro número 3 (da f1Jlha anexa) -sao 

exemplos de boa escrita datilográfica? 

A- D 8 D c~ D 0.- D E - D 
F- D G- D H D I ... D LJ - D 

13 - Indique em cada um dos exemplos na figura número 3 (da fôlha anexa) a~ 

falhas que :ocorrem: 

Falt1 de alinhamento 
I 

Falta de uniformidade 

Falta de nitidez 

exemplos 

exemplos 

exemplos 

... 
14 - Quais sao as características de uma boa escrita datilográfica? 
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15. ~ Quando um texto datilografado apresenta parágrafo constante? 

16-- ·Qual dos exemplos abaixo apresenta palavras em coluna? 

17 -

A - caneta 

cola 

festa 

lua 

Qual (ou quais) 

A - 1.345,5 

4?9 

42,7 

5.532 

8 - caneta 

cola 

festa· 

lua 

dos. exemplos abaixo apresenta(m) 

8:... 1.345,5 c - 1.345,5 

4?9 4?9 

42,7 42,7 

5é532 5.532 

D - A 

D 8 

números em coluna? 

D -A 

D - 8 

D - c 

18 - Identifique em qual (ou quais) dos exemplos abaixo existem entrelinhas 

19 -

r 
iguais: 

Dlivetti 
' Dlivetti 

Olivetti 

Dlivetti 

A-

-o que sao 

Olivetti 

Olivetti 

Olivetti 

Olivetti 

D 
margens? 

Olivetti Olivetti Olivetti Olivetti 

Olivetti· Olivetti Olivetti Olivetti 

Olivetti Olivetti 
Olivetti Olivetti Olivetti Olivetti 

8- D c- D 
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20 - ,Além de alinhamento, ·.nitidez e uniform~dade de impressão, o que podemos 

-oexigir .•que um texto ,cfatilograf~do apresente? 

... 
21 - O que sao teclas impressoras? 

22 - O que é cinemé.tico de escrita? 

I 

23 -- O que fazem os cinemáticos de escrita? O que permitem? 
I 

24 -- Quais são as duas funçÕ~s do carro? O que permitem? 
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25 Qual é a função da barra esPaçadora? O que permite? 

26 - Qual é a r"unção da alavanca de entrelinhas? O que permite? 

.. 
27- Quais sao os dispositivos da máquina de escrever que servem para prender 

o papel ao r8lo do carro? 

28 Quais-são as condiçÕes que devem ser ob~decidas, na máquina de escrever, 

para se obter escrita com alinhamento de impressão? 

29 Qual a condição que. d~ve ser obedecida, na máquina d8 escrever, para se 

obter escrita com nitidez de impressão? 
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30 - Qual a condiçao que deve ser obedecida, na máquina de escrever., para se 

obter escrita com uniformidade de impressão? 

31-- O que é·preciso para haver desgaste por igual da fita, em tôda·a sua 

extensão? 

32-- O que é necessário para que a_escrita datilográfica tenha alinha~ento, 

nitidez e uniformidade de impressão? 

,.,. i . . 
33 ~ Como sao obtidas as margens, por intermédio dos marginadores? 

34 - Quais são as partes do teclado que constituem o tabulador simples? 

... ... 



35 O tabulador simples permite: 

36 - O que faz a tecla anuladora? E a tecla marcadora? 

37 -·Coloque em coluna as palavras pedra, papel e cinzeiro, ·usando o tabulador 

simples. 

(Faça o exercício em uma fôlha sôlta, anexando-a depois a ~ste teste.) 

- -38.- Quais sao as operaçoes necessárias para se obter palavras em coluna, por 

meio do tabulador simples? 

(Escreva as operaçÕes na ordem aprendida.) 

- -39 - Quais sao as teclas que compoem o tabulador decimal? 
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41J- A quais teclas do tabulador decimal corresponde cada um dos números abaixo? 

571,45 0,29. 83 9. 732.824 3.928,1 13.893,01 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

a- .. b - c-

d e- f 

41 Coloque e~ uma coluna os seguintes números: 

(Faça o exercício em uma fôlha sôlta, anexando-a depois a êste teste). 

18,5 542 1.965 .. 
·' O, 78 

42 - Coloque em duas colunas os números abaixo: 

(Faça o exercício em uma fôlha sôlta, anexando-a depois a êste teste.) 

Na primeira ·coluna: 327 

Na segunda coluna: 27.942 

0,92 

0,34 

5 18 

115,49 ; 5.327.448 

-43 - Diga que operaçoes você deve fazer para obter duas colunas de núméros. 

(Escreva as operaçÕes· na ordem aprendida.) 

·: ~- ··.;' 



... 44 . .-. .Cgmo você ·Pf'Ooede para obter parágrafos, nos seguintes casos? 

A- .Quando você inicia um t:exto, 

e:.- ,Quando .a última linha de escrita é maior que o espaço ocupado pelo 

;:p~u·ªgrafo anterior • 

. c,- .Quando a última linha de .escrita é menor que o espaÇo ocupado pelo 

·parásrafo anterior. 

" - H 
.. ~ 
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45 Escreva dez linhas datilagrafadas (para simplificar, use o mesma símbolo), 

dividindo-a em tr~s períodos de modo a obter parágrefas constantes. 

{Faça a exercício em uma fôlha sôlta, anexando-a· depois a ~ste teste.) 

46 - · O~ um exemplo em que a última linha de escrita é menor que a espaça ocupado · 

pela parágrafo anterior (para simplificar, use a mesmo símbolo). 

(Faça a exercício em uma fôlha sôlta, anexando-a depois a ~ste teste.) 

47 - O~ um exemplo em que a última linha de escrita é maior que o espaço ocupado 

pela parágrafo anterior (para simplificar, use o mesma símbolo) 

(Faça o exercício em uma fôlha sôlta, anexando-a depois a ~ste teste.) 

48 - O que voe~ deve fazer para obter as mesmas margens, as mesmos pa.rágrafos e 

a mesma tabulação, em folhas seguidas? 

49 - Escreva à máquina, em duas falhas 1 separadas, de modo a obter em ambas, ç:~s 

mesmas margens, os mesmos parágrafos e a mesma tabulação (para simplificar 

use a mesmo símbolo). 

(Anexe as duas falhas, depois de utilizadas, a ~ste teste.) 

-50 - A posiçaa 3 do controlador de entrelinhas permite obter uma entrelinha 

o 
o 
o 

menor 

igual 

maior 

que a obtida com a controlador na posição 2. 

51 - Colocando o controlador de entrelinha na posição O, voe~ obtém entrelinha? 

D 
D 

sirn 

-na a 
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"' 52 Quais sao os dispositivos que constituem o conjunto de entrelinha? 

53 -- Como é utilizado o conjunto de entrelinhas? 

54 - Uma máquina de escrever possui 

D 
D 
D 

uma 

duas 

tr~s 

linguetas prendedores do papel. 

55 - Quando utilizamos as linguetas prendedores do papel? 

56 - O que permitem as teclas das maiúsculas? 

~"'"'~·~-~~,~~~"'1'~~~~~~-..•T,"""':"'.__,...,..,,...,, . ...,. ... _~,.,.-~~-~·-"',II~l'~--~<""'"""'~-... -. "':~·''",.~'"~"<'"-':"'~'--~..,r_,. ••< ·f~, • .,.. ··-·~·>w""' 

\ 
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57- Quando o botão de fricção est~·na posição normal, o r8lo do carro 

O está 

O. não está 

-sujeito à açao do conjunto de entrelinha. 

58 Qual a função do botão de fricção? 

·59 - Quais sãs as funçÕes do guia•linhas? 

60 - De quantos espaços retrocede o carro., ·quando acionamos a tecla do 

retrocesso? 

61 ~ Qual a função da tecla do retrocesso? 



J 
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... 
62 O que voe~ deve fazer para anular a açao do marginador direito? 

... 
63-- O que voe~ deve fazer para anular a açao do marginador esquerdo? 

64 - Qual a função da tecla soltadora dos marginadores? 

65 - Qual a função da tecla destravadora de tipos? 

66 Quantas pasiçoes possui a alavanca de contrOle de taque? 
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... 
67 - Se a alavanca de contrOle de toque está fixada na posiçao 4, a fOrça 

c-' 

aplicada pelo datilógrafo é: 

D 
D 

menor 

maior 

... 
do que no caso de estar fixada na posiçao 2. 

68 - Qual a função da alavanca de contrOle de toque? 

69 -- Quantas posiçoes tem a alavanca do bicolor? 

~ 

70 - Qual a posiçao da alavanca do bicolor que -permite aos tipos baterem sôL~n; 

o papel, sem baterem sôbre a fita? 

71 -- O que permite a alavanca do bicolor? 
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72 Quais das palavras abaixo foram escritas com tipo elite? 

o Casa o amarelo o Pernanbuco 

o Oasis O Feir'- o Queimado 

73 - Através da escala graduada é possível determinar o número rnáximo de 

símbolos que podem ser impressos em urna só linha de escrita. De que forma 

isso é feito? 

74 - O que é passo de escrita? 

75 - Qual é o passo de escrita de uma Lexikon 80, tipo paica? 

76 - Qual é o passo de escrita de uma Lexikon 80, tipo elite? 

77 - O que é o meio passo de escrita e quando se utiliza? 

•. ~·· 

-
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"/8 - Em .uma f8lha s8lta copie a frase se~uinte, como está escrita: 

. "Máquina de escrver Olivetti Lexikon 80" 

Após ter feito isso, efetue a correção da palavra escrever. 

(Anexe a f81ha em que foi feito o exercício a ~ste teste.) 

79- Qual é o nome do dispositivo que permite·obter automàticamente as margens, 

na Lexikon 80? 

80 - Como voe~ deve proceder para obter automàticamente a margem esquerda na 

. Lexikon 80? 

81 - Como voe~ deve proceder para obter automàticamenté a margem direita na 

Lexikon 80? 

-82 - Quais as posiçoes que a barra prendedora do papel pode ocupar, na Lexikon 

80? 



. . 
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83 - Por que você pode afirmar que a barra prendedora do papel possue 

art~culação flexível? 

84 - Para que a barra prendedora do papel apresenta articulação flt'!XÍvel? 

85 - Qual a função do controlador de entrelinha na posição O (zero)? 

86 - O tubo de aço da Lexikon 80, encontra-se: 

D 
D 
D 

acima dos rolamentos superiores e inferiores 

abaixo dos rolamentos superiores e inferiores. 
I 
I 

entre as rolamentos superiores e inferiores, 

87 Como se efetua o deslocaménto horizontal do carro da Lexikon 80? 
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-88 - Como se faz a reversao do movimento horizontal da fita, da Lexikon 80? 

89 - Qual a vantagem da reversão do movimento horizontal da fi ta da Lexikon 80? 

90 - Qual a função. do. tri8ngulo do guia-linhas, na Lexikon 80? 

91 - Trace uma linha vertical e uma linha horizontal, com o auxílio do 

triângulo do guia-linhas. 

(Faça a· exercício em uma f8lha s8lta, anexando-a depois a êste teste.) 

92 - Qual é a função .do bloqueio do teclado? 

93 - Por que existe o segundo bloqueio do teclado? 

.;._, .. 
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-94 - Por que na Lexikon 80 nao existe apenas o segundo bloqueio do teclado? 

95 -- Quantas teclas impressoras possui a Lexikon 80 e quantos símbolos podemos 

imprimir com elas? 

- - -96 Indique quais as teclas abaixo sao impressoras e quais as que nao sao 

impressoras. 

Tecla das maiúsculas: 

Tecla da letra M: 

Tecla do retrocesso: 

Tecla do número 8: 

97 ~ Quais são as funçÕes da tecla tri-funcional? 

98 - Por que o tabulador da Lexikon 80 é. considerado automático? 
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-99 Quais sao as características do tabulador da Lexikon 80? 

100 -- Quais são as características de fabricação da carroceria da Lexikon 80? 

.. 101 - Quais as funçÕes e características de fabricação do chassi da L.exikon .80? 

102. - Quais as características de fabricação do teclado da Lexikon 80? 

\. 
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APt.NDICE II 

QUESTIONARIO - 1 

Você acabou uma parte de uma série de programas e sua opiniao a respe·i to do 

ensino .programado é importante. Procure ser sincero nas respostas às perguntas 

abaixo,· colocando uma cruz no quadrinho que corresponde à sua resposta, ou dando 

sua resposta pessoal nas duas últimas perguntas. 

1 Se o conteúdo que você aprendeu pudesse ser apresentado pelas formas abaixo, 

qual voe~ preferiria? 

·A -·Através de aulas expositivas. D 
8 Através de livros comuns. D 
c Através de ensino programado D 

2 - Quando voe~ procura aprender alguma coisa, acha mais compreensível e, mais 

fácil: 

A 

8 

c 

Ouvir explicaçÕes de um professor. 

Ler um livro 

Estudar através de ensino programado, 

D 
D 
D 

3 - Comparando o ensino que se faz através de um professor, com o ensino 

programado, você acha que o ensino programado é: · 

A - Igualmente eficiente ao do professor. 

8 ~ Mais eficiente do que o professor. 

C - Menos efici"ente do que o professor. 

D 
o 
o 

. . 
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4 - Se voe~ tivesse que fazer outros cursos na Olivetti, voe~ preferiria: 

. A ..;. Cursos através de aulas comuns. ·.D 
8- Cursos através de ensino programado. o 
c- Cursos através dé leitura de·livros comuns. D 

5 -- Quais as vantagens que voe@ v~ no ensino programado? 

6 - Voe~ tem alguma qrítica a fazer ao e~sino programado? 

' 
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