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Resumo O presente estudo teve como objetivo a elaboração de um Programa de Ensino 

Informatizado na elaboração do problema de pesquisa, estruturado com base no software Moodle e 

aplicado durante a disciplina de Metodologia de Pesquisa. Aspectos relacionados a ampliar o acesso 

à educação e alcançar uma maior equidade com formação de qualidade de profissionais nas diversas 

áreas do conhecimento são considerados questão central para a política educacional brasileira. O 

processo de produção de conhecimento em nível superior e em pós-graduação lato sensu coloca-se 

como um desafio quanto à formação técnica e científica de futuros profissionais, considerando o 

processo de fazer ciência como surgimento de conhecimento novo, aprendizado do mundo com visão 

crítica e possibilidade de uma melhor atuação profissional. É necessário um ensino de Metodologia 

de Pesquisa que ofereça ao aluno oportunidades de modificar seu processo de ensino aprendizagem, 

tornando-os autônomo, crítico e responsável intelectualmente frente aos conteúdos técnicos e 

metodológicos empregados na elaboração de trabalhos científicos, acesso, utilização e transformação 

do conhecimento produzido em comportamentos para atuar na sociedade. Os resultados indicam que 

a construção do programa de ensino fundamentado na Análise do Comportamento orientou a correta 

definição de objetivos comportamentais envolvidos na elaboração do problema de pesquisa e 

consequente escolha das atividades bem como a avaliação. Medidas comportamentais entre bom e 

ótimo foram produzidas evidenciando melhorias no desempenho dos alunos quanto a elaborar o 

problema de pesquisa. Relatos verbais dos alunos, pré e pós aplicação ao programa, revelaram a 

possibilidade de alta suficiência do programa em auxiliar os acadêmicos no domínio teórico-prático 

e autoconfiança em produzir trabalhos científicos. Considera-se que a programação de ensino foi 

capaz de desenvolver o comportamento de elaborar problema de pesquisa demonstrando a 

importância e a dificuldade de transformar objetivos comportamentais em comportamentos a serem 

desenvolvidos e efetivar procedimentos de programação de ensino. Discute-se a necessidade de uma 

prática docente voltada à definição de estratégias de ensino que possam tornar possível a ocorrência 

de tal aprendizagem, considerando as condições do aprendiz, as condições de ensino e de avaliação 

disponibilizadas pelo professor que favoreçam oportunidade de aprendizagem de comportamentos 

eficazes na elaboração do problema de pesquisa e trabalhos científicos. A possibilidade dos alunos 



 

 

compreenderem melhor o processo de elaboração do problema de pesquisa pode contribuir tanto para 

a melhoria de comportamento no desenvolvimento do projeto de pesquisa e posterior elaboração da 

monografia, como também para que ocorram alterações comportamentais na identificação de 

problemáticas e busca de soluções no ambiente profissional e na sociedade. 
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