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RESUMO 

Vinte sujeitos, aleatoriamente selecionados de um total de trinta e seis professores de 

uma escola polivalente, foram randomicamente designados a cinco grupos: um de controle 

e quatro grupos experimentais. Os professores dos quatro grupos experimentais receberam 

treinamento em serviço sobre comportamentos instrucionais e seqtiências de  tais comporta- 

mentos descritos no Sistema Observacional para Analise da Instrução (SOAI). Os professores 

de três dos grupos experimentais receberam um dos seguintes tratamentos, após o treina- 

mento em serviço: feedback (TF), estabelecimento de metas (TM) e estabelecimento de metas 

e feedback (TMF). A autonomia instrucional de todos sujeitos foi observada e eles promo- 

veram mudanças em seus comportamentos instrucionais na direção e natureza determinados 

pelos próprios professores. Dados das observações de pré e pós tratamento para todos os 

sujeitos, nas dezessete variaveis dependentes do SOAI, coletados pelo investigador e cinco 

observadores treinados e analisados por meio da análise de multivariância, revelaram mu- 

danças estatisticamente significantes no comportamento dos professores em quatro variaveis: 

A P ,  P +/-, P &/E e P C/S. Três grupos experimentais, TF, TM e TMF, contribuiram 

para as mudanças significantes no comportamento instrucional dos professores, como medidas 

.por meio de «ganhos» nos valores das razões resultantes das observaçóes de pré e pós 
tratamento. 

SUMMARY 

Twenty subjects, randomly selected from a total of thirty six teachers working a t  a 
polyvalent school, were randomly assigned to five groups: one control and four experimental 

groups. The teachers in the four experimental groups received in-service training in instruc- 

tional behaviors and sequences of such behaviors a s  described in the Observational System 

for Instructional Analysis (OSIA). Teachers in three of the experimental groups received one 

of the following three treatments following the in-service program: feedback (TF), goal 

setting (TM) and goal setting and feedback (TMF). The instructional autonomy of ali 

subjects was preserved and they were expected to change their instructional behavior in 

the direction and nature determined by the teachers themselves. Data on the pre- and 

post-treatment observation scores of the subjects in the seventeen OSIA dependent variables, 

collected by the investigator and five trained observers using OSIA, and analyzed through 

multivariate analysis of variance, revealed statistically significant changes in teacher behavior 

on the four variables SJT, T +/-, TQ/L and TC/S. Three experimental groups TF, TM 

e TMF, accounted for the significant changes in the instructional behavior of teachers, as 

measured in the form of gains in the ratio values from pre- to post- treatment observations. 
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