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RESUMO 

 

PONSO, Ana Paula de S. (2010) Leitura e Escrita: uma proposta de ensino a 
alunos de 4ª série de PIC por meio de software educativo. Dissertação de 
Mestrado, Educação: Psicologia da Educação, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo. 

   

O presente estudo teve por objetivos a elaboração, a aplicação e a avaliação 

de uma proposta de ensino de leitura e escrita de palavras e orações a oito 

alunos de quarta série de PIC do ensino fundamental, com história de fracasso 

escolar, em contexto coletivo. Após a avaliação do repertório prévio de leitura e 

escrita dos participantes, realizou-se um procedimento de ensino de 38 

palavras formadas por sílabas simples e complexas, desenvolvido por meio de 

tarefas de discriminação condicional por procedimento de escolha de acordo 

com o modelo (MTS) e de escolha de acordo com o modelo com resposta 

construída (CRMTS), que foram programadas com o auxílio do software 

Mestre, o qual está ancorado nos estudos de equivalência de estímulos e na 

concepção de leitura e escrita como rede de relações entre estímulos de 

diferentes modalidades: palavra ditada (A), figura (B) e palavra impressa (C). 

Após o treino de diferentes relações foram conduzidos testes de emergência 

das relações não treinadas CD (leitura expressiva) e AF (escrita com letra 

manuscrita). Foram conduzidos, também, testes de generalização de leitura e 

escrita de 20 palavras  formadas por sílabas simples e 6  frases formadas por 

palavras de silabas simples, e 20 palavras formadas por sílabas complexas e 8 

orações formadas por palavras de sílabas complexas. 

Os resultados mostraram que todos os participantes se beneficiaram da 

programação e a proposta de ensino permitiu a ampliação do repertório de 

leitura e escrita de todos os participantes 

 

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Ensino e aquisição de Leitura e 

Escrita; Equivalência de Estímulos.  



ABSTRACT 

 

PONSO, Ana Paula de S. (2010) Reading and Writing: a teaching proposal to 
students from fourth grade of PIC by the education software. Dissertação de 
Mestrado, Educação: Psicologia da Educação, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo. 

  

The current study had the goal of implementing a Word-reading and writing 

teaching proposal to eight students from fourth grade of PIC of elementary 

school, with failure school history, in the collective context. After evaluating the 

participants’ repertories of previous reading and writing, it was carried out a 

procedure of teaching thirty- eight words formed by simple and complex 

syllables, developed by conditional discriminated tasks by matching process 

according to the model (MTS) and the choice according to the model of 

constructed responses (CRMTS) that were programmed with the assistance 

Mestre®, which is anchored in the studies developed on stimulus equivalence 

paradigm that concepts the reading and writing as network of relations among 

stimuli of different modalities: dictated word (A), picture (B) and printed word 

(C). After these trainings of different relations, emergency testes of non-trained 

relations CD (expressing reading) and AF (handing writing) were executed. Also 

reading and writing generalization tests composed by 20 words formed simple  

syllables and 6 phrases and 20 words formed by complex syllables and 8 

phrases were carried out.  

The results showed that all participants benefitted from program and it was 

concluded that teaching proposal permitted amplification of reading and writing 

repertoire of all participants.  

 

Key-words; Behavior Analysis; Teaching and acquisition reading and writing; 

stimulus equivalence 
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Considerações Iniciais 
 

 Sou professora, especialista graduada em Letras, da rede pública 

estadual há dez anos. Tenho ministrado aulas de Língua Portuguesa para o 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio, tanto da rede particular quanto da rede 

pública de ensino. No entanto, nos últimos três anos exerço minha função 

apenas na rede pública. 

  Ao longo desses dez anos, pude constatar que chegam, em média, três 

alunos não alfabetizados por turma de trinta e cinco alunos na 5ª série do 

Ensino Fundamenta II, mesmo após quatro anos de estudo (se considerarmos 

que só há reprovação no final do Ciclo I e se levarmos em conta outras 

variáveis – mudança de escola e Estado, evasão escolar, doenças, etc. – esse 

tempo pode ser maior). Agrega-se a esse fator, o fato de que a maioria dos 

professores, que ministram aulas no Ensino Fundamental II, não é de 

alfabetizadores, logo não preparados para auxiliarem diretamente na solução 

desse problema. 

 Além desse fato, há que se considerar que a 5ª série do Ensino 

Fundamental II conta com um currículo formado por oito matérias diferentes, 

ministradas por professores especialistas e diferentes, que dão de duas a seis 

aulas semanais por turma. Tal diversidade de profissionais e disciplinas torna o 

Ciclo II, bem diferente do Ciclo I.  

 Devido a essa rotatividade de professores, os alunos levam, em torno, 

de dois bimestres para se adaptarem a essa nova realidade (deixaram de ter 

uma única professora). O fato de cada professor possuir um conteúdo 

particular a ser abordado e a falta de conhecimento no processo de 

alfabetização tornam o trabalho com os alunos não alfabetizados muito difícil. 

 No início de cada ano letivo, tenho por prática fazer um diagnóstico do 

desempenho de Leitura e Escrita, a fim de detectar alguns problemas que 

possam existir, nos repertórios dos alunos. 

 Em decorrência dessa avaliação, tenho observado a cada ano, que o 

nível dos repertórios de Leitura e Escrita dos alunos vem diminuindo. Essa 

diminuição se dá tanto na interpretação de pequenos textos quanto na escrita 

das palavras e frases simples. Coloco minha atenção no desempenho – Leitura 
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e Escrita – frente ao texto, porque todos os alunos, com maior ou menor 

dificuldade, conseguem expressar suas idéias por meio da fala (mesmo 

utilizando um vocabulário simples e repleto de gírias). Portando o problema 

maior se concentra no repertório frente ao texto escrito.        

 Tendo consciência dessas variáveis e possuindo uma identificação com 

crianças com menos idade, escolho sempre que possível trabalhar com a 5ª 

série do Ensino Fundamental II, fato desafiador e enriquecedor que exige 

constantemente reformulações em minha prática docente. 

 Este contexto desafiou-me; movida pelo interesse de tornar o processo 

de ensino de Leitura e Escrita mais eficiente, principalmente para os alunos 

não alfabetizados, que freqüentam a 5ª série do Ensino Fundamental II, 

propus-me a realizar a presente pesquisa, que tem por objetivo aperfeiçoar os 

repertórios de Leitura e Escrita de alunos por meio do ensino de discriminações 

condicionais. 

 Na sociedade brasileira, existem grandes diferenças socioculturais, que 

podem se tornar ainda maiores se o indivíduo não dominar os repertórios de 

Leitura e Escrita. Assim, com o presente trabalho pretende-se contribuir para 

inserir  essas crianças na vida social letrada, ampliando suas possibilidades de 

sucesso no presente e também no futuro, proporcionando que tenham uma 

nova visão, porque acreditamos que o domínio dos repertórios de Leitura e 

Escrita, é necessário para a inserção  dos indivíduos na sociedade, amplia a 

formação de opiniões e contribui para possibilitar a tomada de decisões mais 

autônomas.  

 Nosso trabalho não pretende criticar os sistemas ou as teorias 

praticados pelos professores e adotados pelas políticas públicas, mas 

intentamos que ele possa se constituir em uma alternativa para aperfeiçoar os 

repertórios de Leitura e Escrita dos alunos com dificuldades. 
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Alguns Indicadores de Desempenho em Leitura e Escrita 
 

 Desde 1996, o ensino da Leitura e Escrita tem sido o ponto principal nas 

discussões sobre a qualidade da educação em todo o território nacional. O 

Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira (INEP) formulou o SAEB (Sistema de Avaliação Básica) com a 

finalidade de diagnosticar a educação básica brasileira. 

 Lopes (2008), comparando os resultados do SAEB e seus relatórios, 

verificou que houve uma queda de rendimento por parte dos alunos brasileiros 

no período de 1995 a 2005. Diante da análise desses resultados conclui que: 

“Essa queda do rendimento dos alunos, mais do que 

a constatação de que seu desempenho escolar é 

fraco, aponta, também, que a escola está falhando 

em sua missão primordial, que é ensinar. Não se 

pode, em última análise, dissociar o fracasso do 

aluno ao fracasso da escola.” (p. 32 – 33)      

 

 No Estado de São Paulo, tais discussões e constatações levaram ao 

reconhecimento de que o fracasso escolar nos anos iniciais do processo de 

escolarização é infelizmente resultante da dificuldade da escola em ensinar 

para todos os alunos, justamente, Leitura e Escrita, as quais são importantes 

tanto durante a permanência do aluno na escola, quanto fora do ambiente 

escolar.   

 Na escola, a Leitura e a Escrita são pré-requisitos para o 

desenvolvimento no processo de aprendizagem, pois todas as demais 

disciplinas do currículo estão diretamente ligadas ao domínio dessas 

habilidades para que possam ser plenamente desenvolvidas. Também não 

deve ser ignorada a vida fora do contexto escolar, porque mesmo em face de 

um mundo globalizado e informatizado, Leitura e Escrita são habilidades 

necessárias e usadas a todo tempo. Prova disso está no surgimento dos 

cursos a distância.  O indivíduo que não as domina, torna-se gradativamente 

excluído e marginalizado do convívio social, principalmente porque indivíduos 
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mais escolarizados alcançam melhor inserção no mercado de trabalho, 

proporcionando-lhes rendimentos maiores.   

 Na tentativa de solucionar a dificuldade que a escola vem enfrentando 

em ensinar esses repertórios, de respeitar o ritmo de aprendizagem individual 

do aluno e de sanar as diferenças de idade e série, uma das medidas adotadas 

pela Secretaria de Estado da Educação (SEE) foi o regime de progressão 

continuada1. O regime de progressão continuada, em vigor desde 1998 nas 

escolas da rede pública estadual, organizou o ensino fundamental em dois 

grandes ciclos de aprendizagem. O primeiro – Ciclo I – abrange as quatro 

primeiras séries do ensino fundamental e o segundo – Ciclo II – as quatro 

últimas séries, prevendo retenções apenas ao final de cada Ciclo. 

 Essa medida permitiu a diminuição dos índices de reprovação nas duas 

séries iniciais do Ciclo I (1ª e 2ª), bem como dos índices de evasão escolar 

nesse período, tendo promovido, com algumas exceções, a adequação de 

idade e série. No entanto, o preço que está sendo pago por essa medida tem 

sido altíssimo. Conforme relata Costa (2008): 

No conjunto, a constatação é preocupante; nestes 
dez anos (1995 – 2005) a educação no Brasil piorou, 
ou seja, em todos os dados comparativos, o 
desempenho dos alunos na avaliação de 2005 é 
inferior ao de 1995, sugerindo que as práticas 
pedagógicas da escola não têm alcançado o objetivo 
básico de ensinar a ler e escrever com proficiência. 
(p.7)    

 
 Desde 1998 com o regime de progressão continuada os índices de 

reprovação e evasão escolar que estavam distribuídos em todas as séries do 

Ciclo I, passaram a elevar os números já existentes do final do Ciclo I e, como 

se não bastasse este fato, as avaliações promovidas oficialmente, como SAEB 

(Sistema de Avaliação do Ensino Básico) e a Prova Brasil, revelaram o 

desempenho insatisfatório dos alunos da rede pública, nas diferentes etapas da 

vida escolar, tanto em nível estadual como federal. 

 A importância dos repertórios de Leitura e Escrita é evidenciada pela 

própria elaboração do SAEB e da Prova Brasil, que são dois exames 

complementares do Sistema de Avaliação da Educação Básica. 

                                                 
1 O regime de Progressão Continuada foi adotado no Ensino de São Paulo por meio da Deliberação CEE 
9/97. 
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 O SAEB é aplicado a cada dois anos, sendo que sua primeira edição 

aconteceu em 1990 e sua última em 2007. Essa avaliação compõe se de duas 

provas: uma de Língua Portuguesa com o foco principal na leitura e a outra de 

Matemática com o foco na resolução de problemas (o que leva diretamente à 

leitura). Avalia os estudantes de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3º ano 

do ensino médio, tanto das escolas públicas como privadas do território 

nacional, em regiões urbanas e rurais, por meio de amostragem (nem todos os 

alunos são avaliados). 

 A Prova Brasil difere do SAEB porque só avalia estudantes da 4ª e 8ª 

séries do ensino fundamental de escolas públicas urbanas, com turmas de 

mais de 20 alunos. Sua primeira edição aconteceu em 2005.   

 No Estado de São Paulo, aplica-se anualmente o SARESP2 (Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), que afere por meio 

de provas o domínio das competências e habilidades básicas necessárias ao 

término de cada série. 

 Atualmente, o Estado avalia as 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental 

por meio de questões abertas de Língua Portuguesa e Matemática. As 4ª, 6ª e 

8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio são avaliadas por 

meio de 30 questões de múltipla escolha de Matemática e mais 30 questões, 

também de múltipla escolha, de Língua Portuguesa e uma proposta de redação 

de texto narrativo para o ensino fundamental e de texto dissertativo para o 

ensino médio.            

 Em sua última edição no ano de 2007, o SARESP contou com a 

participação de 246.521 estudantes de 4ª série do ensino fundamental. Os 

resultados revelam que 59,8% do total de alunos avaliados ao final do ciclo I 

(4ª série do Ensino Fundamental) não apresentam desempenho adequado à 

série.  Esse resultado é a somatória de 20,7% do total dos alunos que foram 

classificados no nível abaixo do básico e 39,1% classificados no nível básico 

com relação ao desempenho de Língua Portuguesa. 

 Segundo as informações fornecidas pelo site da Secretária da Educação 

do Estado de São Paulo são classificados em: 

                                                 
2 Os resultados oficiais das avaliações promovidas pelo SARESP encontram-se disponíveis em 
www.educaco.sp.gov/saresp2007 Acesso em 15/08/2008. 
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No nível abaixo do básico os estudantes que 
demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, 
competências e habilidades desejáveis para a série 
escolar em que se encontram; e em nível básico 
aqueles que demonstram desenvolvimento parcial 
dos conteúdos, competências e habilidades 
requeridas para a série escolar em que se 
encontram.  

   

 Em outras palavras, os alunos classificados nos níveis abaixo do básico 

e básico apresentam dificuldades tanto na leitura de textos simples na ordem 

direta, quanto na identificação e localização de informações explícitas nestes 

textos. 

 A análise, pela Secretaria de Estado da Educação, dos dados de 

retenção dos alunos ao final do Ciclo I, nos últimos anos, evidenciou que 12% 

dos alunos matriculados no Município de São Paulo são retidos ao final do 4º 

ano, o que equivale a dez mil alunos da rede. Apesar de o sistema atual de 

ensino ser o da progressão continuada; os dados revelam que são gerados por 

escola, pelo menos uma sala de aula de alunos reprovados (média de 30 a 35) 

ao final do Ciclo I. Essa situação se agrava ainda mais porque, sem condições 

de acompanhar o desenvolvimento dos colegas, alguns alunos que não 

dominam o sistema de Leitura e Escrita acabam por ficarem retidos por dois, 

três ou mais anos no final do Ciclo I do Ensino Fundamental. Esses fatores 

levaram a resolução SE Nº 86/2007 que: 

Institui, para o ano de 2008, o Programa “Ler e 
Escrever”, no Ciclo I das Escolas Estaduais de 
Ensino Fundamental das Diretorias de Ensino da 
Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da 
Grande São Paulo. A Secretária de Estado da 
Educação, considerando: 
 - relação às competências de ler e escrever, 
expressas nos resultados do SARESP 2005; 
 - a necessidade de promover a recuperação da 
aprendizagem de leitura e escrita dos alunos de 
todas as séries do Ciclo I; 
 - a imprescindibilidade de se investir na efetiva 
melhoria da qualidade de ensino nos anos iniciais da 
escolaridade, 
 Resolve: 
 Art. 1º Fica instituído, a partir do ano de 2008, o 
Programa “Ler e Escrever”, com os seguintes 
objetivos: 
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 I – alfabetizar, até 2010, a todos os alunos com 
idade de até oito anos do Ensino Fundamental da 
Rede Estadual de Ensino; 
 II – recuperar a aprendizagem de leitura e escrita 
dos alunos de todas as séries do Ciclo I do Ensino 
 Fundamental. 
 Art. 2º Integram o Programa mencionado no artigo 
anterior, os Projetos: 
 I – Ler e Escrever na 1ª série do Ciclo I; 
 II – Ler e Escrever na 2ª série do Ciclo I; 
 III – Projeto Intensivo no Ciclo - 3ª série – PIC 3ª 
série; 
 IV – Projeto Intensivo no Ciclo – 4ª série – PIC – 4ª 
série. 
 (...) O Projeto Intensivo – PIC 4ª série substitui a 
 Recuperação do Ciclo I e em por objetivo garantir 
que nenhum aluno conclua o Ciclo I do Ensino 
Fundamental  sem saber ler e escrever. 

 

 Para atingir esse objetivo, o PIC – Projeto Intensivo no Ciclo – 4ª série 

propõe várias estratégias que pretendem dar oportunidade aos alunos, que 

ainda não dominam o repertório de Leitura e Escrita, de avançar na 

aprendizagem, apropriando-se dos conteúdos básicos do Ciclo I, e de 

adquirirem condições de continuar seu aprendizado com eficácia no Ciclo II. 

 As estratégias apresentadas pelo decreto incluem: a formação dos 

professores que atuarão especificamente nas turmas do PIC, por meio de 

encontros de capacitação, cursos e discussões; a organização administrativa e 

curricular diferenciada para regência das turmas de 4ª série do Ciclo I – PIC, ou 

seja, cada escola poderá formar uma única classe de PIC por período com no 

máximo 30 alunos; materiais específicos (cadernos para o aluno e professor 

publicados especificamente para o projeto e acervo de 40 livros de literatura 

infanto-juvenil); critério diferenciado para regência das turmas do PIC, ou seja, 

os professores para assumirem essas turmas deverão ter disponibilidade de 

participar de diferentes momentos de formação e discussão, bem como terão 

uma pontuação diferenciada (para fins de atribuição de turmas) se 

permanecerem até o final do ano letivo; critério para encaminhamento dos 

alunos ao PIC – 4ª série (somente deveriam fazer parte desta turma alunos que 

não dominassem a leitura e escrita).  

 É com os alunos de 4ª série, que freqüentam uma escola estadual, e 

que, por terem história de fracasso escolar foram encaminhados ao PIC, que o 
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presente estudo será desenvolvido, tendo por objetivo aperfeiçoar os 

repertórios de Leitura e Escrita, por meio do ensino de discriminações 

condicionais, utilizando como instrumento um software educativo. 

 Ponciano (2006), Fernandes (2008) e Llausas (2008) pautaram seus 

Estudos no paradigma da equivalência de estímulos com a utilização do 

software Mestre®. Concluíram que o procedimento proporcionou o avanço do 

repertório de leitura dos alunos e a utilização do software Mestre® é um 

recurso valioso para o ensino, quando se trabalha com alunos com repertórios 

de leitura e escrita e história de vida diversos. 

     A presente pesquisa caminha na mesma direção desses estudos, pois 

pretende verificar se o ensino de discriminações condicionais por meio a um 

software educativo, além de aperfeiçoar o repertório de leitura, pode 

aperfeiçoar também o repertório de escrita. 

 O diferencial desta proposta em relação às anteriores está no foco dado 

ao repertório de escrita dos alunos, visto que os trabalhos citados evidenciaram 

apenas a leitura. Propomos também teste de emergência da relação AF, 

escrita sob forma manuscrita, de palavras e orações ditadas e teste de 

generalização e emergência de escrita de palavras e orações. 
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O Comportamento Verbal 
 

 Skinner (1995) afirma que “Ensinar é mais do que falar sobre (...) 

e aprender não é fazer, é mudança o que fazemos” (p.29). Desta maneira, não 

basta aos professores falarem exaustivamente sobre conteúdos, ou ainda, não 

basta aos alunos fazerem os mesmos exercícios freneticamente, pois só há 

ensino quando quem aprende apresenta uma variação na resposta ou emite 

uma nova resposta, ou realiza de forma mais eficaz o que fazia antes do 

aprendizado. Na concepção de Skinner (1972), o ensino se define pelas 

mudanças induzidas no estudante (p.239). Essas mudanças dizem respeito à 

emissão de comportamento que não existia antes do ensino ou então de 

comportamento com maior grau de eficácia após o ensino.  

 A aprendizagem da Leitura e Escrita é um dos primeiros desafios que 

toda criança recebe ao iniciar sua vida escolar. Uma vida de sucesso ou 

fracasso na escola será determinada pelo resultado obtido diante desse 

desafio. Assim, crianças que não alcançam bons resultados ou até mesmo 

resultados em prazos estipulados são taxadas como escolarmente 

fracassadas. 

 No entanto, as pessoas se esquecem que a grande maioria das crianças 

é um falante de sua língua nativa. Desde o ventre materno toda criança (com 

exceção das que possuem uma deficiência congênita auditiva) já é um ouvinte. 

Ser um ouvinte é pré-requisito para se tornar um falante e assim usufruir dos 

benefícios proporcionados pela comunicação. 

 Quando uma criança inicia sua vida escolar, ela já se comunica 

oralmente de maneira eficaz, afetando os indivíduos que as ouvem, e sendo 

afetadas por aqueles que ela ouve, portanto apresenta uma história de 

sucesso. 

 Infelizmente, as dificuldades surgem, quando ela precisa aprender os 

repertórios de Leitura e Escrita. As dificuldades na aquisição de tais repertórios 

acarretam tanto problemas escolares, quanto de adaptação ao seu meio social, 

visto que numa sociedade letrada, o domínio do código escrito é requisito 

básico para a inserção no mercado do trabalho, para diversificação de 

oportunidades de cultura e lazer, etc. 
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 Há necessidade dos pesquisadores buscarem alternativas para atuar 

frente à problemática de aquisição dos repertórios de leitura e escrita, e nesta 

direção apresentam-se os estudos pautados na Análise do Comportamento. 

 A Análise do Comportamento é um ramo da ciência que busca 

compreender o ser humano a partir de suas interações com o ambiente. Sendo 

que, para Skinner, ambiente refere-se tanto ao mundo físico (coisas materiais) 

como ao mundo social (interações com outras pessoas).  

 Na interação do organismo com o ambiente pode-se distinguir dois tipos 

de comportamento: respondente e operante. Segundo De Rose (2005): 

O comportamento respondente engloba as reações 
reflexas a estímulos específicos. No comportamento 
operante, por outro lado, as conseqüências da 
resposta são de importância fundamental. A 
resposta é vista não como reação a um estímulo, 
mas como uma unidade de conduta que opera 
sobre o ambiente, modificando-o. Estas 
conseqüências da resposta, por sua vez, modificam 
o comportamento subseqüente, alterando a 
probabilidade de que respostas similares voltem a 
ocorrer. (p.29)  
       

 O ser humano altera seu ambiente por meio de suas ações. Suas ações 

provocam conseqüências no ambiente físico ou social, as quais, por sua vez, 

possibilitarão que o comportamento ocorra ou não novamente, já que alteram a 

probabilidade de sua emissão futura. É esse tipo de interação que caracteriza o 

comportamento operante.  

 Em relação à forma como as ações alteram o meio, Skinner destaca 

duas possibilidades: alterá-lo diretamente ou indiretamente, neste último caso 

por meio de outra pessoa. Segundo Skinner:  

O comportamento altera o meio através de ações 
mecânicas, e suas propriedades ou dimensões se 
relacionam freqüentemente, de uma forma simples, 
com os efeitos produzidos. (...) Muitas vezes, 
porém, um homem age apenas indiretamente sobre 
o meio do qual emergem as conseqüências últimas 
de seu comportamento. Seu primeiro efeito é sobre 
outros homens (1957/1992, p.15) 3.  

 

                                                 
3 Texto original datado de 1957 e texto utilizado para consulta de 1992.  
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A esta última forma de ação Skinner denomina Comportamento Verbal. 

Em outras palavras, o homem apresenta diferentes tipos de comportamentos, 

produzindo alterações no ambiente; dentre esses comportamentos há o 

denominado comportamento verbal, que para Skinner é comportamento 

reforçado pela mediação de outras pessoas. Uma definição mais completa de 

comportamento verbal é dada por Sério e Andery: 

Comportamento verbal é comportamento operante 
que é reforçado pela mediação de outras pessoas 
que foram especialmente preparadas para reagir 
como mediadores (2004, p.124).  

 

O comportamento verbal difere do comportamento não-verbal porque 

não atua diretamente sobre o ambiente físico. A alteração é mediada pelo 

ouvinte que, devido às interações com sua comunidade verbal, apreendeu a 

responder de forma a reforçar o comportamento emitido pelo falante. 

O comportamento verbal não se refere apenas à fala, mas a todas as 

formas de comportamento (como, por exemplo, a escrita e a linguagem de 

sinais, entre outras), que afetam um outro organismo e que produzem reforço 

pela mediação desse organismo. Conceituar comportamento verbal dessa 

maneira nos permite duas observações. 

A primeira observação é a de que comportamento verbal é 

comportamento operante, portanto pode ser analisado a partir dos mesmos 

princípios utilizados na análise dos operantes não verbais. A segunda 

observação é a de que o comportamento é conseqüenciado por outrem, que 

reage de alguma maneira ao comportamento emitido por alguém.  Rubano 

(2000) complementa o exposto ao afirmar que: 

 O comportamento verbal é modelado e mantido 
pelas conseqüências mediadas por outro indivíduo 
que, por sua vez, teve seu comportamento de 
reforçar o falante modelado e mantido pela 
comunidade verbal. (p.6) 
 
 

 Rubano (2000) ainda observa que: 
 

 A história passada de reforçamento é vista como 
determinante do comportamento atual e a 
variabilidade passa a orientar a compreensão do 
comportamento e da cultura. (p.2) 
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 Sendo assim, o comportamento verbal é produto de um ambiente social, 

ou seja, é originado pela interação entre indivíduos, de acordo com as práticas 

culturais. Um dado comportamento, em certa comunidade verbal, pode ser 

considerado corriqueiro, sendo, portanto reforçado; enquanto que em outra 

comunidade, o mesmo comportamento pode ser inaceitável, sendo punido.  

Portanto, são as práticas de cada comunidade verbal que possibilitarão que o 

comportamento verbal apresente-se de diferentes maneiras (como já 

salientado, essas diferentes formas de responder podem ser faladas, escritas, 

gestuais, etc.). 

Segundo a proposta comportamental, para existir um falante é 

necessário que antes exista um ouvinte, o que é comprovado pelo fato de que 

se uma pessoa nasce com deficiência no aparelho auditivo, ela apresentará 

dificuldades para aprender a falar (seja oralmente, seja por linguagem de 

sinais) . Portanto, a aprendizagem do comportamento do falante tem como 

condição prévia seu comportamento como ouvinte, já que um indivíduo precisa, 

primeiramente, responder eficazmente como ouvinte (por exemplo, apontando 

para objetos ou eventos correspondentes no ambiente físico, quando ouve 

alguém dizer “onde está a boneca?”) para depois responder oralmente a esses 

mesmos objetos e eventos sendo, então, reforçado por alguém (pais, 

professores, etc.).  

A importância do comportamento verbal se torna mais visível quando 

consideramos que por meio dele os seres humanos desenvolvem e transmitem 

comportamentos morais, afetivos, estéticos e etc. no decorrer dos tempos, 

formando a história que pode ser tanto coletiva quando individual. Durante a 

formação da história humana, ocorreu o desenvolvimento do comportamento 

verbal que produz a acumulação e a transmissão de conhecimentos, que são 

essenciais para a sobrevivência tanto dos indivíduos quanto de sua 

comunidade social.     

A complexidade do comportamento verbal se estabelece devido às 

contingências verbais envolverem o comportamento de outros indivíduos. 

Esses indivíduos têm papel essencial, porque auxiliam no desenvolvimento do  

repertório verbal de um futuro falante, que atuou primeiro como ouvinte no 

episódio verbal (interação entre falante – ouvinte). Vale destacar que, para 
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Skinner, no episódio verbal (relação entre falante e ouvinte), os papéis de 

ouvinte e falante se alternam.  

O comportamento verbal é um tipo de comportamento operante (como 

mencionado anteriormente), logo pode ser estudado através de uma análise 

funcional, ou seja, da análise da relação entre antecedentes e conseqüentes. 

As respostas verbais são caracterizadas por sua relação com diferentes 

variáveis (estímulos antecedentes e as conseqüências) e não por sua 

dimensão apenas topográfica (a forma). Para Skinner (1989/1995), 

Os falantes não apreendem o mundo e o descrevem 
com palavras; eles  respondem ao mundo, 
dependendo das maneiras como as respostas foram 
modeladas e mantidas por contingências especiais 
de reforçamento. Os ouvintes  não extraem 
informação ou conhecimento das palavras, 
compondo cópias de segunda mão sobre o mundo; 
eles respondem aos estímulos verbais segundo as 
maneiras com que foram modelados e mantidos por 
outras contingências de reforçamento. Ambas as 
contingências são mantidas por um ambiente verbal 
desenvolvido ou cultural. (p.53-54)    

 
Para Skinner, o significado de uma palavra, expressão ou frase é dado 

pelo contexto cultural, ou seja, pelas práticas verbais; depender deste contexto 

cultural significa  dizer que as palavras adquirem significado pela história 

passada de interações entre o indivíduo e sua comunidade social.  

 Para uma análise de qualquer comportamento, portanto também do 

comportamento verbal, deve-se levar em conta, na relação entre organismo e 

ambiente:  

1) O ambiente que antecede o comportamento. 

2) A resposta propriamente dita, emitida pelo sujeito. 

3) As conseqüências da resposta, que alteram tanto o ambiente como o 

sujeito, que a emitiu4. 

  Uma resposta verbal pode estar sob o controle de muitas variáveis, 

visto que o comportamento verbal, tanto quanto o não-verbal, é 

multideterminado, e a análise das contingências é o instrumento utilizado para 

descrever o comportamento verbal. Para tanto, como já dito, é importante 
                                                 
4 À relação entre estes aspectos denomina-se ‘contingência de reforçamento’, que é uma relação 
de dependência, entre eventos ambientais e o comportamento, que altera a probabilidade de 
ocorrência da resposta no futuro. 
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considerar a relação da resposta verbal com os estímulos antecedentes e as 

conseqüências por ela produzidas no ambiente, considerando-se que o ouvinte 

faz parte do ambiente. 

  A análise de Skinner do comportamento verbal baseia-se na 

identificação da natureza do controle que os estímulos antecedentes exercem 

sobre a resposta verbal e na relação desta com os efeitos produzidos.  

 

I) Operantes Verbais no Ensino de Leitura e Escrita 

 
 Diferentes autores, entre os quais Ribeiro (2004), Rubano (2000), Sério 

e Andery (2004), fazem uma sistematização dos operantes verbais descritos 

por Skinner em seu livro O Comportamento Verbal (1978), os quais serviram de 

referência para algumas considerações, a serem expostas a seguir, sobre o 

proposto por Skinner.   

 Skinner descreve sete categorias básicas de comportamento verbal, que 

são os operantes verbais: mando, tato, ecóico, transcrição, intraverbal, textual 

e autoclítico. Os seis primeiros são considerados operantes primários e o 

último secundário, pois só ocorre concomitantemente a um dos operantes 

primários. 

 Skinner ateve-se à identificação da natureza do tipo de controle que os 

estímulos antecedentes exercem sobre a resposta, bem como à relação entre a 

resposta e as conseqüências produzidas para classificar os operantes verbais, 

isto é as formas de comportamento verbal. 

 No que se refere ao estímulo antecedente, ele pode ser não-verbal ou 

verbal. São estímulos antecedentes não-verbais as coisas, os fenômenos, os 

objetos, além dos estados de privação e de estimulação aversiva do falante. 

Como se verá, posteriormente, tais antecedentes estão presentes em alguns 

operantes.  

 Os estímulos antecedentes também podem ser verbais; neste caso, 

pode ou não haver similaridade formal entre o estímulo antecedente e o 

produto da resposta do falante. Diz-se que há similaridade formal quando um 

estímulo e o produto da resposta do falante pertencem à mesma modalidade e 

possuem padrões seqüenciais semelhantes, por exemplo, a palavra falada 
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/casa/ pelo professor e a sua repetição pelos alunos; neste caso, o padrão 

físico é o mesmo (som) e há correspondência ponto-a-ponto entre o estímulo 

antecedente verbal e produto da resposta, já que o primeiro componente do 

estímulo controla o primeiro da resposta e assim sucessivamente. 

 Como já dito, a análise funcional do comportamento verbal se ocupa do 

tipo de relação de controle entre as variáveis e a resposta, ou seja, identificam-

se as variáveis das quais a resposta é função. Torna-se possível a partir dessa 

análise a distinção entre os operantes verbais.    

 Dois são os operantes verbais cujos antecedentes são estímulos não-

verbais: o mando e o tato. O mando é um operante verbal que apresenta uma 

relação funcional entre uma resposta emitida e um estado de privação (ou a 

presença de uma estimulação aversiva) por parte do falante, daí dizer-se que é 

uma resposta verbal emitida para alterar um estado do falante. Podemos 

considerar exemplos de mando: os pedidos, as ordens e os avisos. O mando  

difere dos demais operantes verbais porque está sob controle de estímulo 

específico (de privação ou de estimulação aversiva). Segundo Sério e Andery 

(2004, p.130): 

Um operante verbal é chamado de um mando 
quando a resposta verbal é emitida sob controle de 
condições específicas de privação ou da presença 
de estimulação aversiva. (...) a resposta não tem 
uma relação específica com um estímulo 
antecedente, mas, sim, com uma condição de 
privação ou estimulação aversiva do falante. 

 

As autoras ressaltam que este operante atua em benefício do falante 

porque o repertório de mandos produz como conseqüência, reforçadores 

específicos relacionados à condição do falante. Quando em um dia de alta 

temperatura, um falante diz “Que Calor!” e um ouvinte abre a porta, para 

amenizar a sensação de calor, houve um mando, porque a situação aversiva 

(calor) controlou a resposta do falante e esta situação aversiva foi retirada pelo 

ouvinte.    

O Tato é o outro operante verbal em que uma resposta verbal é evocada 

por um estímulo antecedente não-verbal, como por exemplo, um objeto ou um 

evento. Afirmações sobre objetos, pessoas, fatos, fenômenos, normalmente 

expressas com o uso de substantivos e adjetivos, são tatos. Por exemplo, as 
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afirmações “A menina é bonita”, “Os meninos jogam bola”, “A água ferve a 100 

graus Celsius” são tatos.  Não apenas objetos e eventos podem possibilitar 

tatos, mas também suas propriedades e relações entre elas. No trecho que se 

segue, Sério e Andery (2004) destacam que: 

Um operante verbal é chamado de tato quando a 
resposta verbal é emitida sob controle de um 
estímulo antecedente específico não verbal (...) e 
produz como conseqüência reforço condicionado 
generalizado ou um conjunto de estímulos 
reforçadores distintos (não específicos). 

   

As autoras evidenciam o papel do reforço generalizado, diferentemente 

do que ocorre no mando cujo reforço é específico, porque ao tatear o mundo o 

indivíduo terá suas respostas reforçadas de acordo com a comunidade verbal, 

na qual está inserido. 

Por exemplo, diante de uma situação de um dia de alta temperatura, um 

falante pode dizer “Que Calor!”, indicando assim que o dia tem temperatura 

elevada; neste caso, tem-se uma afirmação sobre um fato que ocorre, sendo 

tal operante um tato. A resposta do falante poderá ser reforçada com um “É 

mesmo!” de seu ouvinte.  Neste caso, falante e ouvinte estão se comportando 

em função de uma característica do ambiente, as quais apreendem por relação 

direta com o mundo. Neste exemplo, o indivíduo emitiu um tato, ao dizer “Que 

Calor!”, enquanto no exemplo anterior, ele emitiu um mando. Assim, para 

Skinner é a relação entre as variáveis de controle e a resposta que diferencia o 

operante. Ele pode ser diferente, embora a estrutura (“Que Calor!”) seja 

semelhante. 

Diferentemente dos operantes verbais Mando e Tato, que estão sob o 

controle de estímulos antecedentes não verbais, os operantes Ecóico, 

Intraverbal, Transcrição e Textual têm estímulos antecedentes verbais.  

 
Ecóico é um operante verbal que descreve uma relação formal entre um 

estímulo antecedente verbal oral e uma resposta verbal também oral; há 

igualmente relação ponto a ponto entre ambos. O ecóico apresenta dois 

aspectos fundamentais. O primeiro é a emissão sonora por um falante de um 

estímulo, que é semelhante (repetição) a de um outro falante. O segundo é que 

a emissão dessa resposta é imediata e posterior ao estímulo fornecido. Em 
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outras palavras, um estímulo verbal oral emitido por um falante, de uma certa 

comunidade verbal, é reproduzido,  com o mesmo padrão fonético e ponto a 

ponto, por outro membro de sua comunidade verbal. A resposta do ouvinte 

duplica, em certa medida, o estímulo antecedente (aquilo que foi dito pelo 

falante). 

Na afirmação de Rubano (2000):  

Pode-se distinguir o ecóico quando diante de um 
estímulo verbal oral o sujeito emite resposta que 
segue imediatamente o estímulo e imita suas 
propriedades acústicas. (p. 8) 

 

A criança é ensinada, no início de seu aprendizado da fala, por meio de 

repertórios ecóicos. Os pais geralmente emitem uma palavra e pedem que a 

criança reproduza a mesma palavra. Ao reproduzir as palavras (no começo 

parte e depois a totalidade), as crianças são reforçadas positivamente. Esse 

repertório também é utilizado no contexto escolar, por exemplo, durante as 

aulas de Inglês, os exercícios de repetição são ecóicos. A professora diz “Good 

Morning!” e os alunos repetem “Good Morning”; essa resposta será reforçada 

pela professora, por exemplo, com um “Very Good!”. 

  
 Intraverbal é o operante verbal caracterizado por uma relação na qual 

uma resposta verbal – oral ou escrita – fica sob controle de um estímulo 

antecedente – oral ou escrito. Diferentemente do operante ecóico, o operante 

intraverbal não obedece a uma correspondência formal com o estímulo que o 

produz, mas sim temática. Pode-se observar a correspondência ao tema 

quando diante da pergunta “Em que região está localizado o estado de São 

Paulo?” a resposta será “Sudeste”; neste caso estímulo antecedente e resposta 

possuem tamanhos diferentes, mas se relacionam pelo tema. Para Rubano 

(2000): 

 
O comportamento intraverbal é aquele que não há 
correspondência formal ou ponto por ponto entre a 
resposta verbal e o estímulo que a evoca. Tal 
resposta pode ser vocal ou escrita e o estímulo, 
visual ou vocal. (p.10) 
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Tanto na escola quanto na sociedade muitas das relações cotidianas 

que se estabelecem nas fórmulas sociais são intraverbais. O falante emitiu um 

estímulo verbal em que a resposta verbal é mantida por reforçamento 

generalizado, como exemplo, pode-se citar a expressão “muito obrigado” que é 

um estímulo antecedente para a resposta “por nada”. 

Antes de discorrer sobre os operantes verbais Transcrição e Textual, 

que são os que diretamente interessam no presente trabalho, será feita 

referência aos Autoclíticos.    

 

 Os Autoclíticos são comportamentos verbais secundários que 

descrevem, qualificam ou comentam as respostas verbais, portanto, dependem 

de um outro comportamento verbal, os primários. Em outras palavras, os 

autoclíticos ocorrem juntamente com um outro operante, alterando o efeito que 

um comportamento verbal primário do falante produz sobre o ouvinte. 

Explicando, são respostas verbais que acompanham outras respostas verbais, 

a fim de modificar a reação do ouvinte. 

 Nas palavras de Sério e Andery (2004):  

Os autoclíticos são respostas verbais que não 
podem ser emitidas isoladamente, mas apenas em 
conjunção com algum outro operante verbal. São 
respostas controladas por algum aspecto do 
comportamento verbal do falante e que alteram o 
efeito do comportamento verbal do falante sobre o 
comportamento do ouvinte. (p.135)  

      

 Os autoclíticos podem assumir diferentes funções (de 

organização, de avaliação, de seleção, etc.) produzindo efeitos sobre o ouvinte 

no momento em que ocorre o episódio verbal. Elementos que fazem parte do 

ensino da gramática, como verbos, conjunções, preposições, artigos, entre 

outros, são classificados como autoclíticos. Exemplificando, numa situação de 

tato, o falante pode emitir “está muitíssimo calor”; o advérbio muitíssimo é um 

autoclítico que provavelmente alterará a resposta do ouvinte de maneira 

diferente do que o faria uma frase em que não estivesse presente.   

Skinner (1992) apresentou quatro tipos de operantes autoclíticos: 
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• Autoclíticos descritivos ajudam o falante a descrever as 

condições motivacionais e emocionais de seu próprio 

comportamento verbal. 

• Autoclíticos qualificadores agem para modificar a conduta do 

ouvinte, visto que qualificam um tato. Dentre os qualificadores 

encontramos alguns advérbios (muito, certamente, etc.), 

afirmações e negações. 

• Autoclíticos quantificadores representam a conduta ou as 

circunstancias da conduta do falante. São exemplos de 

quantificadores, os artigos, os adjetivos e os advérbios de 

quantidade e tempo. 

• Autoclíticos relacionais permitem a organização do 

comportamento verbal em unidades maiores do que as 

estabelecidas pelos operantes verbais primários, estabelecendo 

relações internas ente os operantes verbais. Temos como 

exemplos, a ordenação sintática das palavras, a pontuação, as 

preposições e conjunções. 
     

 A seguir, serão tratados os operantes verbais Transcrição e 

Comportamento Textual, diretamente ligados ao presente trabalho. 

  
Transcrição é um operante verbal que possui como característica 

básica a relação entre estímulo antecedente verbal, que pode ser oral ou 

escrito, e uma resposta verbal, que será sempre escrita. Tanto a cópia quanto 

o ditado são categorizados como transcrição, porque têm como produto final a 

escrita.  

 

 Na cópia, um estímulo escrito controla formalmente uma resposta 

escrita: há similaridade física entre o estímulo e o produto da resposta, além de 

controle ponto-a-ponto. O produto da resposta, ou seja, o texto duplica em sua 

forma o estímulo antecedente, porque a dimensão relevante de similaridade na 

duplicação se relaciona com a produção de um mesmo texto, e não uma 

mesma caligrafia; em outras palavras, pode-se copiar um texto de um tipo de 

letra (como de forma, maiúscula, minúscula, manuscrita) para outro. Portanto, 
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pode-se dizer que copiar um texto é bem diferente de desenhar um texto, 

conforme ressaltado por De Rose (1989).  

Segundo Ribeiro (2004, p.74) “O comportamento de copiar é, 

geralmente, implementado também por treino formal, na escola, diferentemente 

do comportamento ecóico”. Quando a criança está aprendendo a falar, os 

ecóicos são muito utilizados pelos pais, familiares, etc. (como já explanado). 

Por outro lado, a cópia é basicamente um repertório ensinado na educação 

formal pelos professores.  

 A prática da cópia é muito utilizada na escola, contudo o domínio do 

repertório de cópia não garante o domínio do repertório de escrita de palavras 

(como se verá a seguir).  A não observância desse fato pode levar à formação 

de alunos copistas (possuem a habilidade de copiar textos dos livros ou da 

lousa), contudo não possuem os repertórios de ditado e leitura.  

 
No ditado, um estímulo antecedente oral controla uma resposta escrita, 

e há correspondência ponto-a-ponto; no entanto, a relação se dá entre duas 

modalidades de estímulos diferentes (palavra falada e palavra escrita). Ribeiro 

(2004) afirma que: 

No comportamento de tomar o ditado, as relações 
entre os estímulos e as respostas se invertem, vis-à-
vis, com o comportamento textual. Agora os 
estímulos são falados e as respostas escritas (p.75). 

 
 As unidades mínimas (letras e sílabas) que possibilitam tanto a cópia 

como a escrita de palavras ditadas são as mesmas em termos de topografia, 

no entanto, na cópia os estímulos antecedentes e o produto da resposta são 

similares enquanto que no ditado os estímulos antecedentes são sonoros, e os 

produzidos são escritos; assim, não há semelhança na modalidade dos 

estímulos.   

 É importante salientar que escrever em seu sentido pleno, não se 

limita à cópia e à escrita de palavras ditadas; como afirma De Rose (2005), 

apenas quando as unidades mínimas do texto são estímulos discriminativos 

para o sujeito, e este expressa seus pensamentos e idéias por meio da escrita, 

tem-se a escrita como expressão. 
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 A escrita é um comportamento diferente do da leitura. Há, porém, 

aspectos similares: na escrita, bem como na leitura, o indivíduo deve ficar sob  

controle de unidades mínimas, que são seqüenciadas na escrita alfabética (da 

esquerda para a direita e de cima para baixo), para corresponderem as 

unidades sonoras. A produção dessa seqüência de unidades pode se dar de 

forma manuscrita ou a partir de letras disponibilizadas para o aprendiz, como 

na construção de anagrama (como se verá a seguir), por meio do qual 

apresentam-se respostas de cópia e de construção de palavras ditadas. 

Portanto, a escrita envolve relações entre as respostas e estímulos 

antecedentes visuais (na cópia) e auditivos (no ditado).    

 Para os professores, os comportamentos de cópia e ditado possuem 

grande relevância, mas ainda com maior relevância está a escrita que se faz 

como expressão de pensamentos e idéias.  

 

Textual é um operante verbal no qual o estímulo antecedente é escrito 

(impresso ou manuscrito) e a resposta é oral, como no ditado. Assim, o 

estímulo antecedente pertence a uma modalidade e o produto da resposta a 

uma outra. Para Ribeiro (2004): 

O comportamento textual constitui um repertório 
mínimo que habilita alguém a produzir respostas 
vocais correspondentes a um texto escrito. É o 
repertório mínimo necessário para leitura. Ler é 
responder de vários modos a um texto e envolve 
muitos processos distintos. (p.72)   

 

O comportamento textual é a produção de respostas orais, mesmo 

ocorrendo em nível subvocal como na leitura silenciosa, correspondentes a um 

texto escrito; em outras palavras, o indivíduo deve emitir os sons que 

correspondem aos sinais gráficos (letras). Na leitura silenciosa, as respostas 

são emitidas de forma que só afetam o próprio leitor, e não a um ouvinte 

externo. 

No entanto, comportamento textual não é a mesma coisa que leitura (tal 

qual o repertório de cópia não é escrita como expressão), pois uma pessoa 

pode emitir o comportamento textual, ou seja, pode emitir corretamente uma 

seqüência de respostas orais correspondentes a um texto (“oralizar”), sem 
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haver compreensão. Assim, diz-se que só há leitura se houver o 

comportamento textual adicionado à compreensão. 

 Para de Rose (2005): 

O indivíduo emite uma cadeia de respostas verbais 
que corresponde ao texto. A pessoa pode fazer isto 
sem, no entanto, compreender o texto. Para que 
haja compreensão, a cadeia deve envolver outras 
respostas. Basicamente, a criança deve aprender a 
ouvir seu próprio comportamento textual. Para isto, 
é importante que ela tenha um repertório 
desenvolvido de comportamento verbal e 
compreensão auditiva, de modo a atuar eficazmente 
como ouvinte de seu próprio texto. (p.38) 

 

 A sociedade determina que um dos objetivos da escola seja ensinar os 

repertórios de leitura e escrita para os seus membros. Para promover a 

aprendizagem de leitura, é necessário que o indivíduo aprenda a identificar 

aspectos relevantes dos estímulos textuais, principalmente aqueles que 

possuem menor probabilidade de exercer controle sobre o responder de um 

indivíduo, que está em fase de alfabetização. Um desses aspectos é a 

orientação espacial. Conforme destaca De Rose (2005), a orientação espacial 

é uma variável importante; embora um objeto seja o mesmo independente de 

sua posição espacial (deitado, de lado, em pé, etc.), no caso dos signos 

gráficos a orientação espacial permite diferenciar letras, como é o caso das 

letras b e d. Assim, a orientação espacial das letras é de fundamental 

importância no ensino dos repertórios de Leitura e Escrita. 

 O comportamento textual é uma das condições necessárias para a 

leitura com compreensão. Sendo que um leitor emite o comportamento textual 

quando oraliza as unidades componentes de um texto. Tais unidades podem 

ser molares ou moleculares como destaca De Rose (2005): 

A leitura fluente envolve uma combinação de 
unidades molares (palavras ou grupo de palavras) e 
unidades moleculares (sílabas ou grafemas/ 
fonemas). À medida que o comportamento de leitura 
se desenvolve, outros aspectos do texto passam a 
controlar dimensões do comportamento textual. 
(p.36) 
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 Pode-se esclarecer o dito da seguinte maneira: a letra é unidade 

molecular. Quando há a junção de duas ou três letras, surge a sílaba, que será 

uma unidade molar (em relação à letra). Se a relação for estabelecida entre 

sílabas e palavras, então a unidade molecular é a sílaba e a molar a palavra. 

Na organização de uma sentença, a unidade molecular é a palavra e a molar é 

a sentença e, assim, sucessivamente. 

 Para o ensino de Leitura e Escrita, torna-se indiferente partir de 

unidades molares ou moleculares, pois é necessário que o aluno aprenda a 

responder sob o controle tanto de uma quanto de outra unidade. Em outras 

palavras, qualquer que seja a unidade da qual se partiu para ensinar, o 

indivíduo só conseguirá ler e escrever se dominar tanto unidades moleculares 

quanto molares. 

O ensino dos repertórios de leitura e escrita se constitui, no princípio, em 

operantes independentes, ou seja, um pode estar presente sem o outro, mas 

conforme são apreendidas podem se integrar. Os repertórios de leitura e 

escrita podem ser concebidos como rede de relações que se interconectam, de 

tal forma, que o ensino de algumas relações resultará em novas relações que 

não foram ensinadas anteriormente. Tal concepção será aprofundada a seguir. 
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O Ensino de Leitura e Escrita e a Equivalência de Estímulos 
 

Para que não haja fracasso no decorrer da vida escolar, é primordial 

apresentar aos alunos processos sistemáticos, ordenados e metódicos no 

ensino de leitura e escrita. 

 Os estudos de equivalência de estímulos oferecem um paradigma que 

pode explicar o comportamento emergente e pode ser utilizado no ensino de 

Leitura e Escrita. O paradigma é melhor entendido quando se analisa seu 

procedimento, o qual pode ser descrito da seguinte maneira – dados três 

grupos de estímulos de modalidades diferentes, mediante um procedimento de 

comparação com o modelo, treinam-se relações entre eles. Como resultado do 

treinamento emergirá relações não ensinadas. 

Os estudos sobre equivalência de estímulos têm como precursor o 

trabalho de Sidman (1971/ 1994) que ensinou, a um jovem portador de 

microcefalia, relações entre palavras ditadas e palavras impressas (relação A – 

C), por meio de tarefas de escolha de acordo com o modelo (MTS). O jovem já 

possuía em seu repertório relações entre estímulos orais (palavras ditadas) e 

estímulos visuais (figuras), relação denominada A – B. Após o ensino da 

relação A – C (palavras ditadas e palavras impressas), ele foi capaz de 

emparelhar, sem treino explícito, duas modalidades de estímulos visuais – 

palavras impressas e figuras – apresentando as relações B – C e C – B. Além 

disso, diante de palavras impressas, foi capaz de emitir correspondentes orais 

(ler as palavras), apresentando no caso uma nova relação (C – D). Este estudo 

evidenciou que é possível emergirem relações novas, isto é, não ensinadas, a 

partir de poucas relações ensinadas. 

 O diagrama que se apresenta, a seguir, exemplifica esse procedimento. 
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Figura 1. Diagrama do experimento realizado por Sidman (1971). 

 

 Neste diagrama, as relações ensinadas, seja anteriormente ao treino 

(caso das relações AB e BA), seja no treino efetivamente (relação AC), estão 

representadas pelas setas contínuas, enquanto que as relações emergentes 

estão representadas pelas setas tracejadas. Assim, ensinadas as relações AB 

(palavra ditada e imagem) e AC (palavra ditada e palavra escrita) emergem 

sem treino explícito as relações CA (palavra escrita e palavra ditada), CB 

(palavra escrita e imagem) e BC (imagem e palavra escrita).  

A emergência de relações é explicada pelo paradigma da equivalência 

de estímulos. Para tanto, o autor parte da definição matemática de equivalência 

– que assume uma relação entre elementos de um conjunto como equivalente 

quando apresenta as propriedades de simetria, transitividade e reflexividade – 

e defende que essas mesmas propriedades podem ser identificadas em 

relações entre estímulos de diferentes classes, e, se isto ocorrer, pode-se 

afirmar que tais classes tornaram-se equivalentes. 

Considerando-se diferentes classes de estímulos (A, B e C), diz-se que 

há equivalência entre elas se forem demonstradas as propriedades de 

reflexividade, simetria e transitividade.  

  A reflexividade é a propriedade de um elemento manter relação de 

igualdade consigo próprio, ou seja, X é idêntico a X. No ensino de leitura a 

reflexividade ou pareamento de identidade está presente quando diante da 

figura (B) tivermos a escolha, dentre outras, da figura igual correspondente (B). 

A simetria é a propriedade caracterizada por relações de reversibilidade 

entre modalidades de estímulos diferentes, isto é, se um estímulo X se 

A 
Palavra Falada 

B 
Imagem 

C 
Palavra Escrita 
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relaciona com um estímulo Y, então o estímulo Y deve se relacionar com X. 

Nas palavras de De Rose (1993, p.290), uma relação (...) é simétrica se a 

validade de a r b implicar necessariamente a validade de b r a, ou seja, o 

elemento b deve necessariamente manter a mesma relação r com o elemento 

a. Em outras palavras, há simetria quando, tendo sido válida uma relação entre 

os elementos A B, então B A for válida também. 

A simetria ou reversibilidade funcional está presente no ensino de leitura 

quando, por exemplo, tendo aprendido a escolher uma figura (B), diante da 

palavra escrita (C), o indivíduo diante da palavra escrita (C) também escolhe a 

figura (B) dentre outras figuras apresentadas. 

A transitividade é a propriedade que identifica que uma relação foi 

estabelecida entre elementos novos, depois de ensinadas duas relações. Por 

exemplo, se ensinadas as relações entre as classes de estímulos A B e B C, 

haverá transitividade se as classes de estímulos A C forem relacionadas. 

Segundo De Rose (1993, p.291), Do ponto de vista matemático, uma relação é 

transitiva quando, dada a validade das relações a r b e b r c, isto implica em 

que a relação a r c também seja válida.  

Verifica-se a presença da transitividade no ensino de leitura quando, 

tendo sido ensinadas as relações entre uma palavra ditada (A) e uma figura (B) 

e entre uma palavra ditada (A) e a palavra escrita (C), então, sem ensino 

prévio, o aprendiz relacionar a figura (B) com a palavra escrita (C). 

O paradigma da equivalência de estímulos propõe que os estímulos são 

equivalentes se estas propriedades, incluindo a simetria da transitividade (C – 

B), ocorrerem. Por se tornarem equivalentes diferentes classes de estímulos, 

há comportamentos emergentes; em outras palavras, algumas relações são 

diretamente ensinadas enquanto outras emergem sem o prévio ensino, 

portanto uma pessoa pode aprender mais do que lhe foi ensinado. 

 As relações entre as classes de estímulos (A, B e C) foram 

estabelecidas mediante o ensino de discriminações condicionais, utilizando-se 

um procedimento denominado de escolha de acordo com o modelo (matching 

to sample – MTS). O procedimento consiste na apresentação de um estímulo 

modelo e no oferecimento (em sucessão ou simultâneo) de um ou mais 

estímulos de escolha. O reforço é contingente ao estímulo considerado correto. 

O estímulo modelo e os estímulos de escolha tanto podem ser semelhantes, 
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por exemplo figuras, quanto diferentes, por exemplo o estímulo-modelo é uma 

figura e os estímulos de comparação são palavras impressas. No caso de o 

estímulo modelo e os estímulos de escolha serem semelhantes, a relação tem 

por base similaridade física; no caso de serem diferentes, a relação entre os 

estímulos é arbitrária. 

 Há, também, o procedimento de escolha de acordo com o modelo com 

resposta construída (CRMTS). Neste procedimento, há a apresentação de um 

estímulo modelo e a apresentação de letras como estímulos de escolha. As 

letras juntadas, na ordem correta, deverão construir o estímulo modelo 

apresentado, para que haja reforço.         

Segundo De Rose (1993, p. 293), Quando sujeitos humanos aprendem 

relações condicionais entre estímulos, isto geralmente dá origem a relações de 

equivalência. 

 No ensino de leitura e escrita, uma palavra só possui significado, quando 

esta palavra é um estímulo equivalente a outro estímulo, que pode ser um 

objeto ou um evento, uma qualidade ou uma ação. 

 Para De Rose (1993): 

Esta classe de estímulos a que a palavra se tornou 

equivalente é o seu significado. Estas relações de 

equivalência permitem a produção e a compreensão 

da linguagem. (p.294) 

Considerando o processo de aprendizagem dos repertórios de leitura e 

escrita, Stromer, Mackay e Stoddard (1992, p.225) afirmam que Equivalência 

pode ser livremente definida como aprendizagem daquilo que as palavras 

significam (...), ou como afirma Barros (1996): 

A equivalência está no estabelecimento de uma 

 espécie de relação semântica entre os símbolos 

 (palavras ou não) e os eventos ou coisas aos quais 

 esses símbolos se referem. (p.12) 

Esta relação semântica é que proporciona que as pessoas se 

comportem diante das palavras e outros símbolos como se estivessem diante 

dos objetos ou eventos que elas representam. 

 Ainda segundo Barros (1996): 
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O fenômeno da equivalência consiste, a grosso 
modo, nessa substitutabilidade entre os estímulos e, 
portanto, no surgimento ou emergência de 
comportamento novo (produtividade do 
comportamento). (p.12).  

  

 Baptista (2001), em concordância com Stromer, Mackay e Stoddard 

(1992) e Barros (1996), afirma que “Somos capazes de compreender o que 

lemos porque tratamos as palavras como equivalentes aos seus referentes.” 

(p.91). Neste caso, palavra e objeto são equivalentes, porque adquirem a 

mesma função.  

Em suma, o paradigma da equivalência trata daquilo que é denominado 

de relação simbólica (substituição de um evento por um símbolo), mostrando 

que há a emergência de novo comportamento, que não foi ensinado 

diretamente. As relações entre estímulos não diretamente treinadas são 

chamadas de relações emergentes. Uma rede de relações pode ser 

estabelecida por relações entre estímulos e respostas, e, também, somente 

entre estímulos. 

Tendo como referência o paradigma de equivalência de estímulos, 

Goyos e Almeida (1996) apresentam um diagrama que esquematiza as 

relações envolvidas no processo de ensino de Leitura e Escrita. 

  
 Figura 2. Diagrama de relações (Fonte: Mestre). 
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 Tomando como base o diagrama apresentado podemos descrever as 

relações conforme o exposto a seguir: 

 

 A relação A – B (palavra ditada e figura) na qual o estímulo-

modelo apresentado é oral (palavra ditada) e o estímulo de 

escolha é uma figura (desenho) representativa do estímulo oral. 

Essa relação é aprendida pelas crianças no seu convívio social 

desde a mais tenra idade, pois os falantes de sua comunidade 

verbal geralmente lhes mostram os objetos/ eventos, nomeando-

os. 

 A relação A – C (palavra ditada e palavra impressa) tem como 

estímulo-modelo um estímulo oral (palavra ditada), sendo que 

como estímulo de escolha representativo do som há a 

apresentação de estímulos visuais (palavras impressas). 

 A relação B – C (figura e palavra impressa) constitui-se da 

apresentação de um estímulo-modelo visual (figura/ desenho), 

sendo que como estímulo de escolha haverá a apresentação de 

palavras (estímulo, também visual, só que gráfico). 

 A relação C – B (palavra impressa e figura) é inversa à relação B 

– C. Neste caso, o aluno terá, como estímulo-modelo, um 

estímulo visual (palavra impressa) e para estímulo de escolha um 

estímulo visual de modalidade diferente (figura/ desenho) 

representativo da palavra impressa. 

 A relação C – D5 (palavra impressa e palavra falada) apresenta 

um estímulo-modelo visual (palavra impressa) exigindo-se a 

vocalização (leitura expressiva) pelo participante do som 

correspondente à palavra que lhe foi apresentada. 

 Na relação A – E (palavra ditada e letras), o estímulo-modelo é 

oral e para estímulo de escolha são apresentadas as letras que 

compõem a palavra ditada, para que o aluno construa o estímulo 

que a representa. 

                                                 
5 A relação CD (leitura expressiva) corresponde à relação CA, tal como apresentada por Sidman (1971).  
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 Na relação C – E (palavra impressa e letras), o estímulo-modelo 

apresentado é visual (palavra impressa), sendo que, para 

estímulo de escolha, há a apresentação das letras (estímulos 

visuais) que formam a palavra. Essa relação é o operante verbal 

cópia (já descrito anteriormente), o qual é conhecido e praticado 

por muitas crianças, inclusive aquelas que ainda não sabem ler 

ou escrever, mas conseguem desenhar as letras, porque estão 

reproduzindo estímulos visuais similares. 

 Na relação B – E (figura e letras), há a apresentação de um 

estímulo visual (figura/ desenho) como estímulo-modelo, sendo 

que para estímulo de escolha são apresentadas as letras 

(estímulos visuais) que correspondem ao estímulo-modelo.      

 Na relação A – F (palavra ditada e escrita manuscrita), o 

estímulo-modelo é oral e para estímulo de escolha o aluno deve 

apresentar a escrita manuscrita da palavra ditada. 

 Na relação B – F (figura e escrita manuscrita), há a apresentação 

de um estímulo visual (figura/ desenho) como estímulo-modelo, 

sendo que para estímulo de escolha o aluno deve apresentar a 

escrita (estímulo visual) que corresponde ao estímulo-modelo.      

 Na relação C – F (palavra impressa e escrita manuscrita), o 

estímulo-modelo apresentado é visual (palavra impressa), sendo 

que, para estímulo de escolha, o aluno deve apresentar a escrita 

(estímulo visual) correspondente a palavra apresentada. Essa 

relação também é considerada como cópia. 

 

Conforme destacado na descrição anterior as relações B – C e C – B 

permitem verificar se há compreensão envolvida na Leitura. A relação A – C 

permite verificar se há leitura receptiva, e a relação C – D avalia a leitura 

expressiva. Se todas as relações correrem, diz-se que há leitura em seu 

sentido pleno.  Já as relações A – E, B – E e C – E são diretamente 

relacionadas à Escrita, pois envolvem a construção de palavras a partir de 

letras. Tais atividades são denominadas, também, de anagramas.  

Segundo De Rose (1989): 
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Quando a nomeação das palavras é acompanhada 

 da formação de classes de equivalência envolvendo 

 a palavra impressa e falada e a correspondente 

 figura (ou seja, o referente), pode-se dizer que o 

 sujeito lê estas palavras com compreensão. Porém, 

 a leitura com compreensão de um conjunto de 

 palavras diretamente ensinadas não é suficiente 

 para uma leitura proficiente. Seja impossível ensinar 

 diretamente a leitura de um conjunto de palavras 

 grande o suficiente para permitir uma leitura fluente. 

 É necessário que o indivíduo seja capaz de ler 

 palavras novas que não tenham sido diretamente 

 ensinadas. (p.327) 

  

 Como evidenciado, no texto de De Rose (1989), diz-se que o indivíduo 

sabe ler quando ele não apenas lê as palavras diretamente ensinadas, mas 

também quando lê palavras novas. Para tanto, como já salientado, ele deve ter 

domínio sobre unidades moleculares – as sílabas, que em nossa língua são 

fundamentais. Quando o aprendiz passa a ler palavras novas, diz-se que 

ocorreu a generalização da leitura. É esta á meta educacional a ser atingida 

com todos os alunos.   

 Os estudos de Equivalência de Estímulos evidenciam que os alunos não 

aprendem a ler apenas as palavras ensinadas, mas podem ler novas palavras, 

compostas por sílabas iguais às das palavras ensinadas. Em outras palavras, 

os aprendizes podem apresentar Leitura Generalizada. Portanto, se justifica o 

emprego dessa metodologia de ensino para o aprendizado dos repertórios de 

leitura e escrita. 

 Com base no paradigma da equivalência de estímulos, estudos vêm 

sendo desenvolvidos e sistematizados a fim de aprimorar os repertórios de 

leitura e escrita, por meio de discriminações condicionais, a crianças com baixo 

rendimento escolar para tais repertórios.  

 Nas últimas décadas estudos baseados no paradigma de equivalência 

de estímulos, tanto dentro como fora do Brasil, tendo por referência o trabalho 

inicial de Sidman (1971), têm mostrado que, não importando quais sejam os 
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participantes (crianças, adultos ou portadores de necessidades especiais), eles 

conseguem aprender a ler as palavras. 

 Os estudos de De Rose et AL (1989); Hübner – D’ Oliveira (1990); Dube 

et al (1991); Matos et al (2002), Medeiros et al (2004); Souza et al (2004); 

Fernandes (2008): Llausas (2008); Barros (2009); César (2009), entre outros, 

mostraram que o ensino de leitura por meio de classes de estímulos 

equivalentes proporciona o aprendizado de leitura de palavras. A leitura das 

palavras ensinadas é o primeiro alvo a ser atingido pelos aprendizes, no 

entanto, um leitor é capaz de ler, não só o que lhe foi ensinado, mas o que lhe 

é apresentado, ou seja, ler palavras novas (não ensinadas).  

 Ler palavras não ensinadas torna-se o próximo alvo a ser atingido, para 

tanto os alunos não devem estar sob controle da palavra como um todo, mas 

de suas unidades menores (sílabas e letras) que se recombinam para formar 

outras palavras.  

  Embora, ler as palavras ensinadas seja um avanço, para a 

maioria dos participantes, visto que eles não emitiam tal comportamento antes 

desses procedimentos de ensino, é preciso avançar, ou seja, é preciso que os 

participantes leiam palavras novas que não foram ensinadas.  

Para verificar se o segundo alvo foi atingido, os participantes serão 

submetidos a testes de generalização, a fim de verificar se estão respondendo 

sob controle das unidades menores que formam as palavras. 

Os resultados dos testes de generalização realizados por De Rose 

(2006), Fernandes (2008) e Peres e Carrara (2004) apresentaram resultados 

semelhantes. Os dados indicam que em média 30% dos participantes não lê 

nenhuma palavra nova. Cerca de 40% dos participantes apresenta índices 

inferiores a 30% na leitura de palavras novas e o restante (30% dos 

participantes) aprendeu a ler palavras novas.   

O trabalho de César (2009) apresentou índices superiores a 65% de 

acertos no teste de leitura generalizada de palavras formadas por sílabas 

simples para 77% dos participantes.  

No presente trabalho, espera-se que a programação de ensino propicie, 

ao participante, o controle pelas unidades menores das palavras favorecendo a 

leitura generalizada (leitura de palavras novas). Diante dos resultados, 
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apresentados por César (2009), o presente trabalho utilizou a sua 

programação.     

 Embora os resultados das pesquisas com base no paradigma da 

equivalência de estímulos venham se mostrando promissores, há a 

preocupação com os aprendizes que não leram nenhuma palavra nova (em 

média 30% deles). Portanto, o terceiro alvo a ser atingido é a totalidade dos 

alunos, para tanto pesquisas foram realizadas com o intuito de permitir ao 

aluno o controle sob as unidades menores da palavra, promovendo a leitura 

generalizada. 

 Trabalhos como os de Leite (2009), Gomes (2007), Santos (2002) 

apresentaram resultados positivos na aquisição de leitura por meio das 

unidades mínimas das palavras. Eles utilizaram um procedimento envolvendo 

uma recombinação sistemática de letras e sílabas das palavras ensinadas, 

denominado de treino de múltiplos exemplares. Esse treino constituía-se da 

repetição das letras e das sílabas das palavras de ensino, como também de 

suas recombinações ao longo de todo o procedimento de ensino. Tal fato 

favoreceu a emergência de leitura recombinativa, apresentando dados com 

índices de desempenho superiores a 75% de acertos para a maioria dos 

participantes. 

 Os resultados desses trabalhos se assemelham aos obtidos por Matos 

et  al (2002), que após a realização de oito estudos com o objetivo de avaliar os 

resultados de procedimentos diversos na leitura recombinativa de palavras, 

concluíram que o procedimento mais eficiente é o denominado de anagrama 

silábico com moralização escandida. Esse procedimento é realizado durante o 

treino de cópia; após a cópia da palavra o aluno deve dizer o nome da palavra 

e repeti-lo e depois ecoar (após a pesquisadora) o nome das sílabas que 

formam as palavras. No estudo que utilizou esse procedimento, dois terços dos 

alunos obtiveram índices superiores a 75% de acertos nos testes de 

generalização de leitura.       

 A leitura não é restrita somente as palavras, mas as suas combinações 

que formam as orações. Portanto, o quarto alvo a ser atingido é a leitura de 

orações, porque são elas as unidades menores, que formam os textos e estes 

estão presentes tanto no cotidiano escolar como fora dele. 
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Estudos mais recentes como os de Fernandes (2008), Llausas (2008) e 

Barros (2009) realizaram, após o procedimento de ensino de palavras, teste de 

generalização de leitura de frases, além do de palavras. Em todas as frases, 

desses estudos, havia elementos que não foram ensinados no procedimento 

de ensino como: artigos e preposições. Os resultados encontrados por Barros 

(2009) e Fernandes (2008) se assemelham, mostrando que um participante 

teve desempenho nulo nesta atividade e os demais leram pelo menos uma das 

frases apresentadas.  

Já em Llausas (2008), os dados mostraram que os participantes, que já 

possuíam algum domínio de leitura e dificuldade em escrita, foram capazes de 

ler as frases dos testes. Os resultados se mostraram diversificados, no entanto, 

também, indicaram que a leitura de frases pode emergir após o ensino de 

palavras.   

 Medeiros et al (2007) trabalharam com doze crianças de 6 a 8 anos, que 

após ensino por meio de procedimento de discriminação condicional dos 

repertórios de leitura de palavras e de identificação e leitura de números, 

apresentaram a emergência conjunta dos comportamentos de ler e escrever 

palavras e identificar os números. Em outras palavras, após aprender a ler a 

palavra BOLA e de identificar o número 2, os alunos foram capazes de ler “2 

BOLAS”. Os resultados mostraram que houve além das relações de 

generalização de classes de estímulos equivalentes (som/ números/ nomes ou 

som/ palavras/ figuras), surgiram relações de generalização intra-classes, por 

exemplo: “1 bola”, “2 bolas”, “3 bolas”.    

 O trabalho de Medeiros et al (2007) indica que a leitura de frases pode 

emergir de forma satisfatória, mesmo sem que todos os estímulos constituintes 

da frase sejam ensinados.  

No presente trabalho, a leitura de orações6 será testada após o ensino 

de palavras contendo sílabas simples e complexidades. Em todas as orações, 

haverá uma palavra nova (no caso um verbo), palavras de ensino e elementos 

não treinados como artigos e preposições.   

Além de apresentar aos alunos processos sistemáticos, ordenados e 

metódicos no ensino de leitura e escrita, é necessário que o professor 

                                                 
6 Tem-se por oração, todo enunciado que apresenta um verbo, podendo ter ou não sentido completo, já a 
frase é todo enunciado com sentido completo sem a necessidade de apresentar um verbo.  
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disponibilize conseqüências imediatas para cada resposta emitida pelo aluno, 

tal fato se torna inviável pelo número elevado de alunos nas salas de aula. 

Outro fato, que deve ser levado em consideração, é o ritmo de aprendizagem e 

a diversidade de repertório de cada indivíduo. Alguns planejamentos de ensino 

não observam esses fatores favorecendo o fracasso escolar para algumas 

crianças. 

Skinner (1972) enfatizou que as “maquinas de ensinar” auxiliariam o 

trabalho do professor, pois permitiriam que vários alunos trabalhassem ao 

mesmo tempo obtendo conseqüências imediatas ao seu desempenho e 

progredindo cada um ao seu próprio ritmo. As máquinas não substituiriam o 

papel do professor, ao contrário elas enfatizariam sua importância enquanto um 

ser capaz de ensinar eficazmente, não só conteúdos acadêmicos, mas também 

contingências intelectuais, culturais e emocionais. 

Atualmente, os computadores são a materialização das “máquinas de 

ensinar” vislumbradas por Skinner na década de 60. Os computadores estão 

presentes na maioria das escolas públicas brasileiras, podendo ser utilizados 

como instrumentos auxiliadores do ensino aos alunos. 

Goyos e Almeida (1996) criaram um software denominado Mestre para 

auxiliar os profissionais da educação no ensino de diferentes repertórios como, 

por exemplo, a leitura. O programa auxilia o ensino por meio de relações entre: 

sons, imagens, palavras impressas e as letras que formam as palavras. O 

Mestre® permite ao professor criar tarefas de MTS e CRMTS e executá-las, 

obtendo um relatório do desempenho do aluno ao término de cada atividade. 

Essas tarefas podem ser criadas pelo professor a partir do banco de dados do 

próprio programa, ou pelo acrescimento de novas imagens e sons de acordo 

com a necessidade dos alunos. O programa fornece ao aprendiz uma 

conseqüência imediata após cada resposta, seja ela correta ou não.  

Dentre os trabalhos, que utilizaram o Mestre® para o ensino de leitura e 

escrita, estão os de César (2009), Costa (2008), Fernandes (2008), Llausas 

(2008), Medeiros et al (2007), Ponciano (2006), Medeiros et al (2004), Silva e 

Medeiros (2004) e Andréa (2004). 

  Medeiros et al (2004) verificaram que o procedimento de ensino via 

software Mestre possibilitou a aquisição de repertório de Leitura e Escrita, para 

crianças de 1ª e 2ª séries de escola pública com história de fracasso escolar, 
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bem como apontou para outra utilização dos computadores na escola (que não 

para acessar a internet e fazer pesquisas).   

 Silva e Medeiros (2004), também, verificaram que procedimento 

baseado no paradigma da equivalência de estímulos apresentados através do 

computador facilitou o processo ensino-aprendizagem, para crianças com 

necessidades especiais (paralisados cerebrais), ampliando o desempenho dos 

participantes no manuseio do computar bem como na leitura e escrita de 

palavras. O melhor desempenho na escrita neste estudo foi possível, porque os 

movimentos de escrever com o teclado são mais fáceis do que com o lápis ou 

caneta.   

 Luna (2003) discorrendo sobre as atribuições do professor, afirma que 

este deve basear seu planejamento nas ações dos alunos; sendo atribuições 

do seu trabalho: planejar, conseqüenciar, avaliar e rever o procedimento de 

ensino. Para que haja ensino, o professor deve se antecipar às ações dos 

alunos, às circunstâncias que as envolvem e as conseqüências que poderão 

acarretá-las.   

Segundo Luna (2003): 

Considerando-se o fato de indivíduos diferentes      

 terem repertórios  diferentes, produzidos por 

 histórias de vida diversas, a avaliação da 

 aprendizagem tem de ser contínua, permanente e, 

 sobretudo, individual. (p.154) 

 

Em acordo com Luna (2003), Moroz e Rubano (2007) consideram 

fundamental a avaliação do repertório prévio do aluno, antes de passar a 

ensiná-lo. Neste sentido, propuseram o Instrumento de Avaliação de Leitura do 

Repertório Inicial – IAL-I7 partindo dos princípios do paradigma de equivalência 

de estímulos e utilizando o software Mestre® para aplicá-lo, de modo a 

diagnosticar os repertórios de leitura e escrita dos alunos, suas dificuldades e 

seus conhecimentos. 

As aplicações deste instrumento a alunos de um curso de Educação 

para Jovens e Adultos por Moroz e Rubano (2007) e Llausas (2008), para 

                                                 
7 Versão original do IAl-I de 2005. 
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alunos de 2ª série do Ensino Fundamental por Costa (2008), para indivíduos 

com Síndrome de Down por Barros (2009) e para alunos que freqüentavam 

reforço escolar por César (2009) comprovaram sua utilidade na identificação do 

repertório prévio de leitura e escrita dos alunos, para posteriormente iniciar-se 

o procedimento de ensino. 

O Mestre® auxilia nessas atribuições, pois emite um relatório para cada 

uma das tarefas realizadas pelo aluno, facilitando deste modo a avaliação e o 

planejamento do ensino por parte do professor. 

 Em virtude desses resultados, no presente estudo utilizará o IAL-I para a 

avaliação do repertório prévio de leitura dos alunos, bem como o software 

Mestre® para a realização das atividades de ensino e dos testes de 

emergência e generalização.  

 Como salientado anteriormente, um dos fatores que contribui 

negativamente para o aprendizado dos alunos é o número de crianças na sala 

de aula, porque cada uma aprende a seu próprio ritmo, e o professor não 

consegue liberar conseqüências imediatas para todos os alunos 

simultaneamente. Desta forma, um quinto alvo a ser atingido é o trabalho em 

contexto coletivo, os computadores podem ser utilizados com a finalidade de se 

aproximar dessa realidade constituinte da sala de aula.  

 A maior parte das pesquisas, com base no paradigma da equivalência 

de estímulos, segundo Pereira (2009), trabalha com até dez participantes e em 

sessões individuais, ou seja, apenas um participante por vez. A autora analisou 

a produção brasileira sobre equivalência de estímulos e o ensino de leitura 

entre 1989 e 2007.  

  Dentre os estudos que se aproximaram do contexto coletivo, destaca-se 

o de César (2009) que trabalhou com 17 crianças que freqüentavam 5ª e 6ª 

séries do Ensino Fundamental II. O autor utilizou um software educativo com a 

finalidade de aprimorar o repertório de leitura dos alunos. Este trabalho é o que 

mais se aproxima do contexto coletivo pelo número de participantes, apesar de 

apresentar algumas condições diferentes do contexto diário de aulas: dois 

aplicadores na sala (uma professora e o pesquisador) e crianças de séries 

diferentes. 

 Fernandes (2008), também utilizou instrumento informatizado para o 

ensino de leitura. Seu trabalho contou com a participação de oito crianças que 
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freqüentavam a 2ª série. No entanto, os participantes foram divididos em dois 

grupos de três crianças e um grupo de duas crianças, situação diferente do 

cotidiano escolar. 

 Llausas (2008) aplicou um programa de ensino informatizado para cino 

adultos, os quais freqüentavam o EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

durante o procedimento de ensino os participantes do trabalho foram também 

divididos em subgrupos. 

 Souza et al (2004) trabalharam com oito crianças da rede pública de 

ensino com história de fracasso escolar. As sessões ocorriam num espaço com 

oito computadores, que eram utilizados simultaneamente. Tal fato aproxima a 

pesquisa do contexto coletivo, entretanto a existência de pelo menos três 

responsáveis auxiliando na organização e supervisão do trabalho o distancia.       

 O presente estudo, também, propiciará o contexto coletivo, pois os 

participantes realizarão todas as atividades coletivamente, num mesmo espaço 

e horário e junto aos alunos somente a pesquisadora.     

 Como visto até o momento, são poucos os estudos nos quais o ensino 

de escrita é contemplado. No entanto, não basta ao indivíduo somente ler, é 

preciso também escrever. Escrever o que se ouve (ditado), ou algo que se lê 

(cópia), ou ainda o próprio pensamento. Assim, o sexto alvo a ser atingido é a 

escrita manuscrita não só de palavras, mas também de orações. Prioriza-se a 

escrita manuscrita, por ser a mais comum no dia a dia, porque nem sempre o 

aluno está diante de um teclado para digitar, ou diante de letras móveis para 

construir.  

 Nos trabalhos de César (2009), Costa (2008), Fernandes (2008), 

Llausas (2008), Ponciano (2006), Medeiros et al (2004), Silva e Medeiros 

(2004) o ensino de escrita esteve presentes em  atividades que utilizaram o 

procedimento de CRMTS, nas quais o participante construía (escrevia) as 

palavras com as letras que lhe eram apresentadas (modalidade diferente da 

exigida diariamente na escola).   

  Andréa (2004) trabalhou com cinco crianças que apresentavam déficit 

de desenvolvimento a fim de verificar se o ensino do repertório de leitura 

produziria o repertório de escrita. Os resultados indicaram que os repertórios 

de leitura e escrita são distintos, portanto o ensino de leitura não gera a escrita. 

Neste estudo os participantes leram palavras que não escreveram e 
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escreveram palavras que não leram. A autora concluiu que é necessário um 

procedimento que encadeie os repertórios de leitura e escrita, para que os 

alunos apresentem desempenhos em níveis iguais para os dois repertórios. 

 Já em Medeiros et al (2007) os resultados obtidos com doze crianças 

que freqüentavam a 1ª série do ensino Fundamental I, indicam que, após um 

procedimento de ensino que alternava passos de exclusão com passos de 

equivalência, houve emergência conjunta dos comportamentos de ler e 

escrever palavras e identificar números para todos os participantes. 

 Fazem-se necessárias novas investigações a respeito do ensino de 

escrita, portanto o presente estudo fará testes de escrita manuscrita tanto para 

as palavras quanto para as orações. 

 Em suma, pode-se afirmar que, os estudos pautados no paradigma da 

equivalência de estímulos por meio de discriminações condicionais promovem, 

em diferentes níveis, o aperfeiçoamento e a aquisição dos repertórios de leitura 

e escrita. 

Inquietou-nos, então, a seguinte questão: O ensino de discriminações 

condicionais por meio de software educativo pode em contexto coletivo 

aperfeiçoar, além do repertório de leitura, o repertório de escrita de alunos que 

freqüentam 4ª série de PIC?  
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Método 
  

 Tendo como objetivo aperfeiçoar, por meio de discriminações 

condicionais, os repertórios de leitura e escrita de alunos de 4ª série 

encaminhados ao PIC, trabalhou-se em uma escola estadual situada na região 

Norte da cidade de São Paulo às margens da Rodovia Anhanguera, a qual faz 

parte do quadro das escolas estaduais que são administradas pela Diretoria 

Regional de Ensino Norte 1.  

 A escolha de tal escola se deu pelo conhecimento, por parte da 

pesquisadora, do diretor e de alguns de seus professores, o que facilitou o 

desenvolvimento do presente trabalho.   

 Segundo relato do Diretor, a região é caracterizada por ter como 

moradores, pessoas de baixa renda, oriundas, principalmente, das regiões 

Norte e Nordeste do país. A maior parte dos moradores do bairro adquiriu seus 

imóveis através da participação no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, 

que realiza a venda de terrenos de maneira facilitada e a preços acessíveis. 

 Esta escola possui uma única turma de 4ª série do ensino fundamental I, 

sendo de PIC, e no mesmo horário a escola conta com cinco turmas de 5ª série 

e cinco turmas da 6ª série do ensino fundamental II. 

 A 4ª série de PIC possui 25 alunos freqüentes e conta com uma 

professora polivalente que ministra aulas de quase todas as disciplinas do 

currículo, com exceção de Educação Física e Educação Artística. 
 De acordo com o relato da professora, a turma é heterogênea tendo 

desde alguns alunos que apresentam muitas dificuldades, até outros que 

simplesmente não apresentam dificuldades. 

 Para a professora, os alunos com muitas dificuldades são aqueles que 

não conseguem ler nem escrever; os com dificuldades médias lêem palavras 

formadas por sílabas simples e escrevem com supressão de sílabas e troca de 

letras, e os que não apresentam dificuldades poderiam estudar em uma 4ª 

série comum, não de PIC, porque desenvolveriam melhor suas habilidades, 

visto que o material utilizado nas turmas de PIC é para recuperar o conteúdo 

do ciclo. Ainda segundo a professora, esses alunos podem ter sido 

encaminhados à turma de PIC não por desempenho, mas por apresentarem, 
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durante as aulas, comportamentos não acadêmicos (os denominados 

“indisciplinados”).   

 A presença de uma aluna com necessidades especiais é outro 

diferencial apontado pela professora; os pais dessa aluna algumas vezes estão 

presentes durante as aulas, para na hora do intervalo, deslocá-la até o pátio 

para tomar seu lanche. Outras vezes, essa aluna fica em sala de aula na 

companhia da professora e de alguns colegas. Esse fato permite que, segundo 

a professora, se trabalhe com valores e cidadania.        

 

Participantes 
 

 Fizeram parte do presente trabalho oito alunos que freqüentavam a 4ª 

série de PIC do Ensino Fundamental I, que foram selecionados pela 

professora. A seleção feita levou em consideração o desempenho dos alunos 

nas atividades propostas pela professora no decorrer do primeiro semestre. 

Todos os alunos selecionados não apresentaram índices satisfatórios nessas 

atividades, ou seja, não obtiveram notas iguais ou maiores que 5,0 (cinqüenta 

por cento de acertos). Os participantes são meninos, freqüentando a mesma 

turma no período vespertino, os quais foram encaminhados para a turma de 

PIC por apresentarem repertórios deficitários de Leitura e Escrita. Apresentam 

idades entre 11 e 13 anos. 

 

 Local e Materiais  
  

 Durante a realização do procedimento de ensino, foram utilizados 08 

computadores e uma impressora, localizados no laboratório de informática da 

escola. O laboratório de informática da escola conta com 18 computadores 

divididos em quatro bancadas num espaço de 49 m2. Foram utilizados 8 dos 

computadores de duas das bancadas. Os participantes foram posicionados um 

ao lado do outro, com um computador não utilizado separando-os. 

 O uso do laboratório de informática foi agendado antecipadamente, por 

este motivo durante as sessões a sala estava sempre disponível. Tal fato, 

também colaborou para que não houvesse interrupções ou imprevistos. 
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  Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial 

     

 A avaliação do repertório inicial de leitura e escrita dos participantes foi 

feita pelo IAL-I (Instrumento de Avaliação de Leitura), proposto por Moroz e 

Rubano (2007). O IAL-I é composto por três partes: 

 

• A primeira parte é composta por 13 questões de âmbito pessoal e 

escolar, as quais são apresentadas no Anexo 1,  que pretendem 

averiguar o posicionamento do participante sobre seu 

comportamento de leitura, em situações cotidianas; no presente  

trabalho foram inseridas outras questões a fim de obter 

informações que fazem referência à relação familiar com a leitura, 

por se considerar que a família é o primeiro ambiente a fazer 

parte de contingências de aprendizado.  

 

• A segunda parte consiste de um conjunto de atividades 

programadas no software Mestre®, cuja função é testar o 

desempenho dos alunos frente às relações entre as diferentes 

modalidades de estímulos (som, figura e texto). A seguir, 

apresenta-se uma tabela das atividades presentes no IAL- I com 

número de itens8 para cada relação testada.  

 

                                                 
8 Segundo as autoras, não existe uma padronização para o número de itens por relação; as adaptações e 
mudanças vão sendo feitas com base nos dados das aplicações do instrumento.  
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Tabela I. Número de itens e tipos de palavras, por relação testada. 

 
Relação Itens Sílabas 

simples
Sílabas 

complexas
CC 6 - 6 
BC 21 12 9 
CB 21 12 9 
AC 33 12 21 
CD 27 9 18 
CE 12 6 6 
AE 12 6 6 

Total 1329 57 75 
 

• A terceira parte consiste de dois textos: uma carta manuscrita 

(Anexo 5) e um anúncio de jornal (Anexo 6). Desta etapa somente 

participaram os alunos que obtiverem grau de acertos igual ou 

superior a 80% na leitura receptiva (relação AC) e na leitura 

expressiva (relação CD), avaliadas na segunda parte do 

procedimento. Este critério foi adotado para não expor o aluno a 

uma situação de fracasso.   

 

 Para o presente trabalho, pesquisadora realizou inserções na parte 1 do 

instrumento com intuito de coletar algumas informações sobre os hábitos de 

leitura dos participantes e de seus familiares, aspectos já apontados 

anteriormente, bem como para verificação da relação da criança com a leitura. 

Na terceira parte, foram utilizados os textos propostos por Costa (2008), 

adaptação feita no âmbito de adequação do conteúdo10. 

 

                                                 
9 Esta versão, em relação à original com 111 itens (Moroz e Rubano, 2007) teve o acréscimo de 21 itens, 
perfazendo um total de 132 itens. 
10 Na versão original, os itens foram desenvolvidos para atender aos alunos do EJA – Ensino de Jovens e 
Adultos. 
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  Conjuntos de Estímulos utilizados no Ensino e nos   

  Testes de Emergência de Relações 

 

 Foram utilizados os propostos por César (2009), que agrupou as 

palavras em eixos temáticos, conforme descrição abaixo: 

 

• ANIMAIS – coelho, elefante, abelha, arara, galinha, gato, grilo, jacaré, 

macaco, pato, peixe, rato, sapo, tartaruga, tatu, vaca, zebra. 

• FRUTAS – abacaxi, banana, laranja, limão, melancia, morango. 

• ALIMENTOS – ovo, pão, tomate, peixe.  

• OBJETOS – abajur, agulha, apito, aquário, enxada, faca, flor, fogo, 

garrafa, hélice, igreja, injeção, janela, lápis, meia, mesa, nariz, navio, 

óculos, pé, relógio, roda, sapato, sino, sofá, sorvete, xícara. 

• CORES – amarelo, azul, creme, laranja, limão, marrom, mostarda, preto, 

rosa, roxo, vermelho, verde. 

 

 No processo de escolha das palavras para o procedimento de ensino, o 

autor levou em consideração dois critérios. O primeiro critério trata da 

disponibilidade de palavras apresentadas pelo software Mestre®, as quais 

devem possibilitar o treino e o teste das diferentes modalidades de relações 

entre estímulos (palavra escrita, palavra falada e figura). Essas palavras no 

tocante ao número de sílabas são dissílabas (duas sílabas), trissílabas (três 

sílabas) ou polissílabas (quatro ou mais sílabas). 

 O segundo critério trata da diferenciação das sílabas das palavras em 

simples ou complexas. Por este critério, levou em consideração o estudo de 

Silvestre (2001), que aponta como sílabas simples: “aquelas formadas por 

todas as combinações possíveis entre vogais e cada uma das consoantes” 

(p.32); e como sílabas complexas as formadas por: ça – ço – çu; ce – ci; ge – 

gi; gue – gui; qua – que – qui – quo; bem como as sílabas que apresentem 

dígrafos (lh – ch – nh), os encontros consonantais (br – cr – dr – bl – pl – cl – 
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etc), r e s duplos, r brando, s com som de /z/, r – s – l – z após vogais, m antes 

de p e b, n antes de consoantes. 

 Das palavras agrupadas por categoria, o autor selecionou 14 formadas 

por sílabas simples e 28 formadas por sílabas complexas para o procedimento 

de ensino, conforme especificado, a seguir:   

• Sílabas simples: macaco, rato, tatu, sapo, peixe, vaca, pato, gato, 

abacaxi, limão, tomate, ovo, pão11. 

• Sílabas complexas: avestruz, galinha, zebra, arara, cachorro, coelho, 

elefante, grilo, tartaruga, jacaré, laranja, melancia, morango, limão, 

abajur, enxada, agulha, garrafa, aquário, mesa, lápis, relógio, vaso, 

marrom, rosa, verde, azul, preto. 

 

Apresenta-se, a seguir, o Quadro 1 referente a especificação das palavras, 

que formam os conjuntos de palavras formadas por sílabas simples e as 

relações ensinadas e testadas, conforme exposto por César (2009).

                                                 
11 Cesar (2009) utilizou as palavras limão e pão como sílabas simples porque é comum na alfabetização, 
se ensinar a família das sílabas e a sílaba com o ditongo. Por exemplo: ba, be, bi, bo ,bu, bão. 
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Quadro 1 – Conjuntos de palavras formadas por sílabas simples utilizadas no 

procedimento de ensino e nos testes de emergência das relações. 

CATEGORIA RELAÇÕES ENSINADAS – TREINO TESTE 

A
N

IM
A

IS
 

Conjunto de Palavras  C-C A-B A-C B-C C-B C-E A-E C-D B-E12 A-F13

macaco-rato-tatu X X X X X X X X  X X 

Sapo-tatu-rato X X X X X X X X X X 

rato-sapo-macaco 
 

X X X X X X X X X X 

sapo-macaco-tatu 
 

X X X X X X X X X X 

peixe14-vaca-pato 
 

X X X X X X X X X X 

gato-peixe-vaca 
 

X X X X X X X X X X 

pato-gato-peixe 
 

X X X X X X X X X X 

vaca-pato-gato X X X X X X X X X X 

FR
U

TA
S 

abacaxi-banana-
limão 
 

X X X X X X X X X X 

banana-limão-
tomate 
 

X X X X X X X X X X 

abacaxi-limão-
tomate 
 

X X X X X X X X X X 

abacaxi-banana-
tomate 
 

X X X X X X X X X X 

A
LI

M
EN

TO
S 

tomate-peixe-ovo 
 

X X X X X X X X X X 

peixe-ovo-pão 
 

X X X X X X X X X X 

tomate-ovo-pão 
 

X X X X X X X X X X 

tomate-peixe-pão 
 

X X X X X X X X X X 

Fonte César (2009) 

 

                                                 
12 A relação BE (figura – letras) foi acrescentada pela pesquisadora às relações de ensino.  
13 A relação AF (som – palavra manuscrita) foi acrescentada pela pesquisadora. 
14 Peixe foi alocado no conjunto de palavras com sílabas simples, porque os alfabetizadores costumam 
ensinar, no início do processo de alfabetização, palavras formadas pelos encontros vocálicos. 
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 O Quadro 2, a seguir,  apresenta as palavras de generalização formadas 

por sílabas simples utilizadas no teste. 

 

Quadro 2 – Palavras de Generalização com sílabas simples. 

PALAVRAS DE ENSINO PALAVRAS DE GENERALIZAÇÃO 

gato / macaco Toca 

abacaxi / tomate Cama 

macaco / pato Mato 

sapo / tomate Pote 

tatu / pato Tapa 

banana / abacaxi / ovo Nabo 

tatu / macaco Taco 

sapo / pato / rato Sapato 

abacaxi / banana Cabana 

peixe / tomate / vaca Peteca 

pato / vaca / rato Pacato 

abacaxi / sapo / tomate Capote 

tatu / peixe / tomate Tapete 

abacaxi / vaca / banana Bacana 

vaca / sapo / tatu Capota 

rato / abacaxi / banana / tomate Rabanete 

banana / gato / tomate / limão / vaca Bagatela 

rato / banana Rabanada 

abacaxi / banana Bananada 

sapo / pato / tatu Sapatada 

Fonte: César (2009) 
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 Como pode ser observado no Quadro 3, e adiante no Quadro 5, as 

sílabas em negrito das palavras de ensino formam as palavras de 

generalização. Além das palavras, César (2009) propôs frases para avaliar a 

leitura generalizada. 

  Analisando-se a composição das orações para o teste de leitura 

generalizada, pôde-se observar que, nas orações propostas por César (2009), 

a maioria das palavras de generalização é de verbos (apenas duas são 

substantivos). 

  

Quadro 3 – Frases, com palavras contendo sílabas simples, de Generalização. 

PALAVRAS DE ENSINO FRASES  

vaca  A vaca baba15. 

macaco / banana O macaco come banana 

Sapo O sapo nada no lago 

gato / rato O gato pula no rato 

pato / tatu O pato bica o tatu 

Peixe O peixe sobe o rio 

Fonte: César (2009), grifo nosso. 

 

 O Quadro 4, a seguir,  apresenta os conjuntos de palavras formadas por 

sílabas complexas utilizadas no procedimento de ensino. 

                                                 
15 A frase original (A vaca bebe limão.) foi alterada pela pesquisadora a fim de corresponder à realidade. 
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 Quadro 4 – Conjuntos de palavras com sílabas complexas que foram 

utilizadas no treino e teste16. 
Categoria RELAÇÕES ENSINADAS – TREINO   TESTE 

A
N

IM
A

IS
 

Conjunto de Palavras C-C A-B A-C B-C C-B C-E A-E B-E C-D A-F 

avestruz-galinha-zebra 
 

X X X X X X X X X X 

arara-galinha-cachorro 
 

X X X X X X X X X X 

arara-coelho-zebra 
 

X X X X X X X X X X 

avestruz-coelho-grilo X X X X X X X X X X 

cachorro-arara-elefante X X X X X X X X X X 

elefante-zebra-galinha 
 

X X X X X X X X X X 

grilo-tartaruga-jacaré 
 

X X X X X X X X X X 

elefante-tartaruga-jacaré 
 

X X X X X X X X X X 

elefante-grilo-jacaré X X X X X X X X X X 

FR
U

TA
S 

 

laranja-melancia-morango 
 

X X X X X X X X X X 

melancia-morango-limão 
 

X X X X X X X X X X 

laranja-limão-melancia X X X X X X X X X X 

laranja-morango-limão 
 

X X X X X X X X X X 

O
B

JE
TO

S 

abajur-enxada-agulha 
 

X X X X X X X X X X 

abajur-aquário-garrafa 
 

X X X X X X X X X X 

mesa-lápis-enxada 
 

X X X X X X X X X X 

lápis-aquário-relógio 
 

X X X X X X X X X X 

mesa-agulha-relógio 
 

X X X X X X X X X X 

vaso-lápis-garrafa  
 

X X X X X X X X X X 

vaso-mesa-relógio X X X X X X X X X X 

C
O

R
ES

 

Marrom-rosa-laranja X X X X X X X X X X 

Rosa-azul-verde X X X X X X X X X X 

verde-marrom-laranja X X X X X X X X X X 

marrom-rosa-preto X X X X X X X X X X 

azul-verde-preto X X X X X X X X X X 

Laranja-preto-azul X X X X X X X X X X 

Fonte: César (2009)  

  

                                                 
16 As atividades de ensino e teste com as palavras com sílabas complexas foram sugeridas por César 
(2009), mas programadas pela pesquisadora, já que o autor só trabalhou com palavras compostas por 
sílabas simples. 
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 Na seqüência, o Quadro 5 apresenta as palavras de generalização, 

compostas por sílabas complexas, elaboradas por César (2009). 

 

Quadro 5 – Palavras de Generalização formadas com sílabas complexas.  

  

PALAVRAS DE ENSINO PALAVRAS DE GENERALIZAÇÃO 

       coelho / zebra Cobra 

       grilo / preto Grito 

       jacaré / mesa Casa 

      arara / galinha Rainha 

      abajur / marrom / tartaruga Abarrotar 

      creme / morango / rosa Cremosa 

      zebra / amarelo / mesa Zelosa 

      elefante / garrafa / melancia Elegância 

      morango / elefante / grilo / rosa Goleiro 

      coelho / arara / agulha / enxada Coalhada 

Fonte: César (2009) 

  

 Em complementação, a pesquisadora elaborou mais 10 palavras de 

generalização, perfazendo um total de 20 palavras de generalização para o 

presente trabalho. 

 O Quadro 6, a seguir, apresenta as palavras de generalização formadas 

por sílabas complexas elaboradas pela pesquisadora. 
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Quadro 6 – Palavras de Generalização formadas com sílabas complexas.  

 

PALAVRAS DE ENSINO PALAVRAS DE GENERALIZAÇÃO 

cachorro / zebra Cabra 

Grilo / tartaruga Gritar 

zebra/rosa Brasa 

cachorro/coelho Chocalho 

Melancia/garrafa Cigarra 

relógio/ arara/ garrafa Girafa 

Garrafa/galinha/arara Farinha 

Enxada/jacaré/tartaruga Xereta 

Marrom/ elefante/ relógio Martelo 

Vaso/zebra Sobra 

 

 Para o teste de generalização de orações formadas por palavras com 

sílabas complexas, a pesquisadora elaborou orações, com as palavras de 

ensino formadas por sílabas complexas, e os verbos formados por sílabas 

complexas e/ ou ditongo (utilizados como novas palavras). 

 O Quadro 7, a seguir, apresenta as orações de generalização formadas 

por sílabas complexas. 
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Quadro 7 – Orações com palavras formadas por sílabas complexas para o 

Teste de Generalização 

  

Palavras de Ensino Orações de Generalização 

Zebra/ cobra A zebra pisou na cobra. 

Morango/ preto O morango estava no vaso. 

coelho/ rosa O coelho derrubou a rosa. 

Elefante/ tartaruga  O elefante molhou a tartaruga. 

Grilo/ vaso O grilo ficou no vaso. 

Arara/ melancia A arara comeu a melancia. 

Lápis/ mesa O lápis caiu da mesa. 

Relógio/abajur O relógio e o abajur sumiram. 

 

 Como pode ser visto no Quadro 7, das oito orações elaboradas para o 

teste de generalização, cinco orações contém duas palavras de ensino e uma  

nova (no caso, o verbo), também, formado por sílaba complexas; nas outras 

três orações, o verbo (palavra nova) é formado por sílabas simples e ditongo. 

 Tanto o IAL-I quanto o procedimento de ensino e os testes de 

generalização e emergência tiveram como veículo de aplicação o software 

Mestre® de Goyos e Almeida (1996). 

 

  Software Mestre® 

 

O software Mestre® tem a finalidade de auxiliar professores, 

profissionais da educação e pais no processo de ensino de comportamentos 

acadêmicos como, por exemplo, a leitura e escrita. 

A base da programação do Mestre® é a rede de relações entre 

estímulos e operantes. Para o ensino de Leitura e Escrita, os estímulos 

constitutivos da rede são o som das palavras, as palavras escritas, as letras 

que as formam e as figuras (imagens) representativas das palavras. 

O Mestre® permite planejar tarefas de discriminação condicionais, a 

partir dos procedimentos MTS (escolha de acordo com o modelo) e CRMTS 

(escolha de acordo com o modelo com resposta construída).  
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A seguir, duas telas do Mestre representando, respectivamente, tentativa 

com procedimento MTS, para o ensino das relações BC e AC.  

 A Figura 03 representa a atividade, que consiste na relação BC (figura – 

palavra impressa); nesta atividade um estímulo modelo (figura) é apresentado 

na parte superior do monitor e três estímulos de comparação (palavra 

impressa), na parte inferior; o participante deve clicar no estímulo de 

comparação que seja correspondente à figura apresentada. 

 

 

 
Figura 3 - Mestre® 

 

 A Figura 04 representa a atividade, que consiste na relação AC (som – 

palavra impressa). O estímulo modelo (som/ palavra falada) é apresentado e o 

participante deve escolher dentre os estímulos de comparação (palavra 

impressa) aquele que seja correspondente ao som ouvido. Na tela do 

computador, na parte superior, aparecem quadrados brancos com os estímulos 

sonoros (palavras ditadas e, na parte inferior, os estímulos de comparação. 
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Figura 4 - Mestre® 

 

Agora, são apresentadas duas telas do Mestre representando, 

respectivamente, tentativa com o procedimento CRMTS para as relações BE e 

AE. As Figuras representam as atividades denominadas de anagrama, nas 

quais dado um estímulo modelo (palavra impressa ou som) são apresentas 

letras como estímulos de comparação. As letras devem ser escolhidas pelo 

participante de forma a reproduzir (cópia) a palavra impressa ou para construir 

a palavra ditada, sendo o desempenho do participante automaticamente 

registrado pelo software. 

    

 
Figura 5 - Mestre® 
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Figura 6 - Mestre® 

 

 A Figura abaixo representa o ícone Resolvendo Tarefas, nesta página o 

aluno terá uma lista das tarefas que deverão ser realizadas, sendo necessário 

clicar sobre o nome da tarefa para sua realização; um campo para 

preenchimento de seu nome e a opção de efeitos. Essa opção permite ao 

aluno, durante o procedimento de ensino, receber conseqüências para cada 

tentativa de tarefa realizada. Há conseqüências para as respostas corretas, 

tanto quanto para as respostas incorretas. 

 
Figura 7 – Fonte Mestre® 
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 Quando a resposta é correta, há apresentação de uma animação, 

mostrando atividades sendo realizadas com sucesso, juntamente com a 

emissão de uma oração de incentivo como “perfeito!”, “exelente!”, “é isso ai 

meu!” ou “muito bem!”. A seguir, telas das animações. 

 

 
Figura 8 – Fonte Mestre® 
 

 
Figura 9 – Fonte Mestre® 
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Figura 10 – Fonte Mestre® 
 
 
 

 
Figura 11 – Fonte Mestre® 
 
 As Figuras, a seguir, apresentam a consequenciação que é dada aos 

alunos, quando executam uma das tarefas de forma incorreta. A tarefa é 

interrompida imediatamente após o erro e, em seguida há a apresentação das 

animações,  mostrando atividades sendo realizadas sem sucesso, com a 

emissão de uma das orações: “ah, que pena, você errou!”, “oh, oh, você 

errou!”, “que dó, você errou!” ou “ah, você errou!”. 
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Figura 12 – Fonte Mestre® 
 
 
 

 
Figura 13 – Fonte Mestre® 
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Figura 14 – Fonte Mestre® 
 
 
 

 
Figura 15 – Fonte Mestre® 
 
 

O Mestre® disponibiliza e permite a elaboração de diferentes tarefas 

partindo das possíveis relações entre os elementos da rede. O professor pode 

iniciar seu trabalho avaliando o repertório inicial do aluno para posteriormente 

elaborar uma série de tarefas que permitirão o avanço nos repertórios dos 

alunos. 
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 Procedimentos 
 

O trabalho se desenvolveu nas seguintes etapas: 1ª Etapa - avaliação 

do repertório prévio dos alunos; 2ª Etapa - procedimento de ensino e teste de 

emergência de relações com palavras de ensino formadas po   r sílabas 

simples; teste de leitura e escrita de todas as palavras ensinadas (CD e AF17), 

teste de generalização de leitura e escrita de palavras e de orações formadas 

por silabas simples (CD e AF de novas palavras e orações); 3ª Etapa - 

procedimento de ensino e teste de emergência de relações com palavras 

formadas por sílabas complexas (CD e AF com palavras de ensino); teste de 

leitura e escrita de todas as palavras ensinadas composta por sílabas 

complexas (CD e AF); teste de generalização de leitura e escrita de palavras e 

de orações novas formadas por sílabas complexas. 

 Para o procedimento de ensino, fez-se uma replicação da programação 

utilizada por César (2009), com um acréscimo: a relação AF (som – palavra 

manuscrita) foi introduzida pela pesquisadora, porque se propôs a verificar 

também a escrita, diferentemente do trabalho apresentado por César. 

 As entrevistas foram realizadas em sessões individuais na sala de 

informática da escola com duração aproximada de 30 minutos. Durante as 

sessões, as respostas foram devidamente anotadas pela pesquisadora. 

 Para as sessões de ensino, a pesquisadora chegava 30 minutos antes 

dos alunos, ligava os computadores a fim de verificar se estavam devidamente 

funcionando; selecionava as tarefas de cada aluno em um computador para a 

sessão daquele dia. 

 Quando os alunos chegavam, a pesquisadora dirigia cada aluno para o 

computador que lhe estava preparado. Nas duas primeiras sessões, os alunos 

estavam sentados lado a lado, mas devido à falta dos fones e por 

conseqüência o som produzido pela conseqüenciação das respostas das 

atividades, que podiam causar interferência e distração durante o procedimento 

de ensino; a partir da terceira sessão em diante, os alunos foram remanejados 

de modo que ficassem separados: um computador era utilizado e outro não, 

proporcionando certa distância entre os participantes.           

                                                 
17 A escrita manuscrita pode ser realizada pelos participantes ou em letra bastão ou em letra cursiva. 
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 Após o termino das atividades de ensino, o aluno sinalizava para a 

pesquisadora, que se dirigia para o participante e realizava o teste da relação 

CD.  

 Para os testes de escrita (relação AF), o software não foi utilizado, foram 

utilizados lápis preto e folhas de sulfite, exigindo-se dos participantes a escrita 

manuscrita (com letra cursiva ou bastão18). A pesquisadora esperava que todos 

terminassem as atividades e, então, ditava as palavras para que todos os  

participantes escrevessem.  

 Ao final dos procedimentos de ensino com palavras formadas por 

sílabas simples e, posteriormente, por sílabas complexas, foram realizados 

testes de generalização de leitura e escrita (relações CD e AF). O teste de 

generalização de leitura foi individual; a pesquisadora chamava um a um os 

alunos para a leitura. Já no teste de generalização de escrita, os alunos foram 

agrupados em uma sala de aula, a pesquisadora distribuía as folhas e os lápis 

e em seguida ditava para o grupo as palavras que deveriam ser escritas.   

 

  1ª Etapa – IAL-I: Avaliação do Repertório Prévio dos Alunos 

  

 A avaliação do repertório prévio dos alunos teve por objetivo verificar 

seus repertórios de Leitura e Escrita; além disso, foram levantados alguns 

aspectos da vida escolar e pessoal dos alunos. Essa avaliação se realizou em 

sessão única e individual, com duração máxima de 50 minutos. Teve como 

instrumento avaliador o IAL-I, conforme descrição abaixo: 

 As respostas dadas pelos alunos foram anotadas pela pesquisadora 

durante a entrevista.  

As atividades relacionadas à avaliação do repertório inicial ocorreram 

com os procedimentos de pareamento de acordo com o modelo (MTS) e 

pareamento de acordo com o modelo com resposta construída (CRMTS).  

 

 

 

                                                 
18 O aluno pode escolher a maneira como transcreveria as palavras e frases ditadas. 
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  2ª Etapa – Ensino e Testes de Leitura e Escrita de Palavras  

  com Sílabas Simples  

  

  A) Ensino de relações e teste de emergência de relações com 
  palavras com sílabas simples. 
 

 A seqüência de atividades para o ensino de Leitura e Escrita combinou 

os procedimentos de discriminação condicional por escolha de acordo com o 

modelo (MTS) para as relações CC, AB, AC, BC, CB e de escolha de acordo 

com o modelo com resposta construída (CRMTS) para as relações CE, BE e 

AE. Nas relações CE, BE e AE, foram apresentadas, nas primeiras três 

sessões, aleatoriamente, apenas as letras que formavam as palavras; 

posteriormente, a cada nova sessão foram acrescentadas uma letra a mais, 

além das que formam a palavra, até o número de cinco letras a mais por 

palavra. Após o ensino das relações foi realizado o teste de relações 

emergentes CD e AF; a realização de tal teste dependeu, como se verá 

posteriormente, da obtenção do critério de desempenho. 

 Os conjuntos de palavras com sílabas simples são formados por três 

palavras diferentes, que integraram as atividades de treino das relações e de 

testes das relações. Cada relação contou com 16 conjuntos de palavras; cada 

conjunto de três palavras diferentes foi apresentado 4 vezes por relação, sendo 

que durante o treino elas foram conseqüenciadas, ou seja, o participante 

recebeu de imediato feedback de seu desempenho. Nos testes, as respostas 

do participante não foram conseqüenciadas. 

O avanço para o treino de um novo conjunto de palavras obedeceu ao 

critério estabelecido de acertos para cada relação (como se verá na 

seqüência). Quando o índice estabelecido para aquela relação não fosse 

atingido, houve a reaplicação dos itens componentes da relação em que o 

desempenho não foi o esperado. 

 Cada conjunto de palavras, tanto de ensino quanto de testes, é formado 

por três palavras, sendo que para cada relação ensinada e testada foram 

elaborados 16 itens, totalizando 128 itens para as relações ensinadas 

(16x8=128) e 32 itens (dois conjuntos) para as relações testadas.  
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 Como se observou, nos Quadros 1 e 4 (apresentados no material), 

foram realizados os treinos das relações CC, AB, AC, BC, CB, CE, BE e AE 

para cada conjunto de palavras. Em cada conjunto, para ser realizado o teste 

de emergência das relações CD e AF foi exigido dos participantes, para cada 

relação, um aproveitamento de acertos igual ou superior a 80%. Caso o 

participante não atingisse o índice em uma delas, isso acarretaria na 

reaplicação dos itens na relação em que o aproveitamento não foi atingido. 

Houve, no máximo, duas replicações para cada relação. 

 No caso de o participante apresentar aproveitamento inferior a 80% em 

duas, ou mais relações, ele teria que refazer todo o conjunto de atividades. 

Houve também, no máximo, duas replicações do conjunto de atividades.    

 Para as relações CE, BE e AE (construção por letras) foi apresentado 

aos participantes nas três primeiras sessões o número de letras justo, ou seja, 

só as letras que formavam a palavra. No entanto, após as três primeiras 

sessões, foi acrescentada, por sessão, uma letra diferente a mais para cada 

palavra, até novas cinco letras serem inseridas.    

 Cada uma das palavras de ensino aparece em três conjuntos de 

estímulos diferentes (por exemplo, a palavra ‘rato’ aparece nos conjuntos,  

macaco-rato-tatu, Sapo-tatu-rato, rato-sapo-macaco), demonstrando o cuidado na 

programação de César (2009), que possibilita que cada palavra apareça três 

vezes na seqüência da programação.  

 Cabe salientar que foram replicados os conjuntos de palavras bem como 

a programação das atividades de ensino e de testes de leitura das palavras, tal 

como propostos por César (2009).  

 

  B) Teste de leitura e escrita de todas as palavras ensinadas 
  

Após o desenvolvimento das atividades de treino do dia com as palavras 

formadas por sílabas simples, para cada conjunto de palavras ensinado foram 

realizadas atividades de teste de emergência de Leitura e Escrita com as 

palavras ensinadas. As relações testadas foram CD e AF. 

 Para a avaliação da relação CD (palavra impressa – som), as palavras 

treinadas foram apresentadas em ordem aleatória, ou seja, não obedeceram 

necessariamente à ordem de treino, pedindo-se ao aluno que as lessem. 
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 Para a avaliação da relação AF (palavra ditada – escrita com letra 

cursiva), as palavras ensinadas foram ditadas pela pesquisadora em ordem 

aleatória ao final de cada sessão, sendo necessário que o aluno as escrevesse 

em folha de papel. Cada palavra foi repetida, apenas, duas vezes pela 

pesquisadora. 

 Após a avaliação da leitura e escrita das palavras com sílabas simples, 

houve a avaliação da leitura e escrita de orações (frases que se organizam em 

torno de um verbo) compostas por uma ou duas palavras de ensino, e outras 

novas compostas por sílabas simples. 

 

  C) Teste de generalização de leitura e escrita de novas   
  palavras e de frases compostas por sílabas simples 
  

 Após o termino da seqüência de ensino de todos os conjuntos de 

palavras com sílabas simples, e dos respectivos testes de leitura e escrita, 

houve a realização de um teste com palavras de generalização, isto é, com 

palavras novas e frases compostas por sílabas existentes nas palavras de 

ensino.   
 Para a avaliação da escrita, a pesquisadora ditou as mesmas palavras e 

frases, que fizeram parte do teste de leitura, para os participantes 

manuscreverem.   

Cabe salientar que, embora tenham sido replicados os conjuntos de 

palavras formados por sílabas simples propostos por César (2009), no caso 

das palavras com sílabas complexas houve replicação apenas de parte do 

proposto, pois o autor não realizou ensino de palavras com sílabas complexas.    

 

 

  3ª Etapa – Ensino e Testes de Leitura e Escrita de Palavras 

com Sílabas Complexas. 

  

  A) Ensino de relações e teste de emergência de relações com 
  palavras com sílabas complexas. 

A seqüência de atividades para o ensino de relações e teste da 

emergência de novas relações foi a mesma utilizada para as palavras com 
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sílabas simples, combinando-se os procedimentos de discriminação 

condicional por escolha de acordo com o modelo (MTS) para as relações CC, 

AB, AC, BC, CB, e de escolha de acordo com o modelo com resposta 

construída (CRMTS) para as relações CE, BE e AE.  Após o ensino das 

relações foi realizado o teste de relações emergentes CD e AF; a realização de 

tal teste dependeu da obtenção do critério de desempenho, no caso 

apresentar, no mínimo, 80% de acertos.  

Cada conjunto de palavras, tanto de ensino quanto de testes, é formado por 

três palavras, sendo que para cada relação ensinada e testada foram 

elaborados 26 itens, totalizando 216 itens para as relações ensinadas 

(26x8=216) e 52 itens (dois conjuntos) para as relações testadas.  

As sessões tiveram a duração de aproximadamente 30 minutos e se 

realizaram em horário anterior ao das aulas dos participantes. Em cada sessão, 

foi apresentado apenas um conjunto de palavras de ensino. Os participantes só 

podiam refazer uma atividade, caso houvesse necessidade, na sessão do dia 

seguinte. 

   

  B) Teste de leitura e escrita de todas as palavras ensinadas 

 

 Após o desenvolvimento das atividades de treino com palavras com 

sílabas complexas, foram realizadas atividades de teste de leitura e escrita das 

palavras treinadas. As relações testadas foram CD e AF, nos mesmos moldes 

do ocorrido com as palavras formadas por sílabas simples. O número de 

palavras formadas por sílabas complexas ensinadas foi de 28, as quais foram 

agrupadas em 26 conjuntos compostos de 3 palavras.    

 
  C) Teste de generalização de leitura e escrita de novas   
  palavras e de frases compostas por sílabas complexas 
 

 Após o termino da seqüência de ensino de todos os conjuntos de 

palavras com sílabas complexas, e dos respectivos testes de emergência de 

leitura e escrita, houve a realização de testes com palavras e frases de 
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generalização, isto é, com palavras novas compostas por sílabas existentes 

nas palavras de ensino e frases contendo uma palavra nova.   

 
RESULTADOS 

 
I) Desempenho dos participantes no IAL-I  

Todos os participantes já fizeram a 4ª série anteriormente e apresentam, 

segundo a professora, como já salientado anteriormente, repertórios de Leitura 

e Escrita deficitários para a série em que se encontram.   

 O primeiro fato que pode ser mencionado é que, com exceção de P1 e 

P2, que estão fazendo a 4ª série do Ensino Fundamental I pela segunda vez, 

os demais participantes já se encontram, pela terceira vez, refazendo a 4ª série 

do Ensino Fundamental I. Como mencionado no capítulo sobre os Indicadores 

do Desempenho de Leitura e Escrita, o regime atual de ensino é o da 

progressão continuada, o qual permite que o aluno seja retido apenas ao final 

de cada ciclo (o final do ciclo I é a 4ª série), e por este motivo temos 

participantes refazendo pela terceira vez a mesma série.  

O segundo fato, que se agrega ao primeiro e que será detalhado 

posteriormente, é a defasagem dos repertórios de Leitura e Escrita, 

evidenciados pelo IAL-I, fato que vai ao encontro dos resultados fornecidos 

pelas provas oficiais da SEE, os quais apontaram que 59,8% dos alunos do 

final do ciclo I não apresentam desenvolvimento em Leitura e Escrita 

adequados à série. Tais resultados foram os responsáveis pela elaboração do 

PIC, que se constitui numa tentativa de sanar tais dificuldades.   

Durante a entrevista, alguns aspectos foram detectados pela 

pesquisadora, os quais serão relatados do decorrer da presente descrição. 

Todos os participantes não souberam responder sobre a escolaridade de seus 

pais nem sobre sua data de nascimento. Com exceção de P3, que respondeu 

que estava aprendendo, os demais participantes, ao serem interrogados sobre 

se sabiam ler, responderam que não. A importância da Leitura e Escrita, 

segundo os participantes, faz se com relação a oportunidades de emprego e de 

um futuro melhor, à exceção de P6 que disse ser importante para poder ter 
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aprovação na escola e P7 que afirmou ser importante para ficar mais atento na 

hora da prova.  

Outro dado importante é que todos os participantes disseram que vêem 

os pais lendo muito pouco; P7 mencionou que a leitura da mãe consiste 

apenas nos bilhetes mandados pela professora. Se a leitura não é um hábito 

comum dos pais ou responsáveis, é evidente que a aquisição de tal repertório 

depende unicamente da escola e o hábito de ler será mais difícil de ser 

desenvolvido. 

A pouca leitura dos pais pode ser mostrada por algumas respostas 

dadas por P6. Ele informou que o pai apresenta dificuldades para ler e a irmã, 

mais nova, também tem muita dificuldade em ler e escrever.  

Outro dado marcante foi o comentário de P5 após ter respondido que já 

estava refazendo a 4ª série pela terceira vez. Ele informou à pesquisadora que, 

caso fosse reprovado mais uma vez, abandonaria os estudos como a mãe fez. 

Este fato mostra uma triste realidade: mesmo em pleno século XXI estudar e 

apreender são privilégios de uns poucos.   

Nenhum dos participantes acha que ler envolve situações ruins. No 

entanto, a maioria disse que até o momento ler não tinha feito falta, com 

exceção de três participantes: P3 que se sente constrangido porque os colegas 

sabem e podem ler, enquanto ele não; P6 que informou que sua mãe e ele 

pegaram um ônibus errado por não conseguirem ler, situação chata e 

inesquecível para ele; e P7 que afirmou desejar muito ler um gibi e não apenas 

olhar os desenhos. 

Fica evidente que a família de tais participantes não é base auxiliadora 

para o aprendizado institucionalizado. Medeiros e col. (1997) apontam que 

dentre os fatores relacionados ao fracasso escolar estão o acesso de material 

para leitura encontrado em casa, os níveis de escolaridade e socioeconômico 

dos pais, bem como suas aspirações e interesses. Conforme salientado por 

Peres e Carrara (2004), só podemos analisar as dificuldades de aprendizagem, 

se considerarmos diferentes aspectos; se, de um lado, aspectos pessoais, 

emocionais, familiares, sociais devem ser considerados, não se pode esquecer 

que os pedagógicos, a que os indivíduos estão expostos, são fundamentais. 

De fato, é necessário ressaltar que é papel da escola desenvolver e 

aperfeiçoar os repertórios de Leitura e Escrita dos indivíduos. Se a família for à 
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responsável por esse desenvolvimento, a escola perderá sua função principal. 

Infelizmente, os resultados das avaliações oficiais, obtidos pelas pesquisas na 

área de Leitura e Escrita apontam para a ineficácia que a escola tem 

apresentado em ensinar tais repertórios nos últimos anos.   

Para levar o aluno a superar tal defasagem de repertório, é preciso 

planejar um ensino que responda às necessidades dos alunos. Para tanto é 

fundamental conhecer quais são os reais repertórios de Leitura e Escrita do 

aluno, o que é proposto pelo IAL-I. 

Na segunda parte deste Instrumento de Avaliação trabalhou-se com as 

relações entre as diferentes modalidades de estímulos. 

Para a análise do desempenho foi considerado como satisfatório o 

índice igual ou superior a 80% de acertos, como insatisfatório o índice entre 

60% e 79% de acertos, e como sendo deficitário o índice inferior a 60% de 

acertos.    

 A Figura 16 apresenta o percentual de acertos dos participantes na 

leitura das letras do alfabeto. O número total das letras do alfabeto utilizadas 

nessa atividade foi de 26, incluídas as letras Y, W, K. 
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Figura 16 – Percentual de acertos dos participantes na leitura das letras do alfabeto 
 

Verifica-se, a partir da Figura 20, que os participantes, mesmo havendo 

certa variabilidade no número de acertos, conhecem a maior parte das letras 
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do alfabeto. Somente P8 obteve 100% de acertos. P2 e P7 obtiveram índice de 

acertos igual a 96%, deixando de nomear corretamente apenas uma letra: na 

apresentação da letra “d”, P2 leu como se fosse /dado/ e P7 leu como se fosse 

/do/. 

P1 e P3 apresentaram índice de acertos igual a 92%, representando a 

incorreção de leitura para duas letras.  P1 na apresentação da letra “j” leu /já/ e 

para a letra “z” leu como se fosse /s/. Já P3 leu a letra “n” como se fosse “m” e 

para a letra “f” leu /fê/. 

Os demais participantes, P4, P5 e P6, tiveram índice de acertos igual a 

88%, representando a incorreção na leitura para três letras. Na apresentação 

da letra “o”, P4 leu como se fosse “u”; a letra “l” leu como se fosse “s” e leu a 

letra “m” como se fosse “n”. P5 leu a letra “u” como se fosse “v”; para a letra “d” 

leu “da” e leu a letra “i” como se fosse “l”. P6, na apresentação da letra “z”, leu 

“já”, leu a letra “v” como se fosse “u” e leu a letra “m” como se fosse “n”. 

Observando-se os desempenhos dos participantes apontados pela 

Figura1, verifica-se que todos os participantes possuem nível satisfatório na 

nomeação das letras do alfabeto; contudo, nomear as letras do alfabeto 

corretamente, não é pré-requisito para desempenho satisfatório nos repertórios 

de Leitura e Escrita, como se verá na seqüência.   

A seguir, são apresentadas as figuras que mostram o desempenho dos 

alunos nas diferentes relações. Primeiramente, há a apresentação do 

desempenho nas palavras formadas por sílabas simples; posteriormente, 

apresenta-se o desempenho nas palavras formadas por sílabas complexas.   
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Figura 17 – Percentual de acertos dos participantes na relação C-C19 (palavra 

impressa – palavra impressa) 

 

Na Figura 17, observa-se o desempenho dos participantes na relação C 

– C (palavra impressa – palavra impressa); todos os participantes atingiram 

100% de acertos, portanto essa é uma relação dominada por eles. 

Na seqüência, temos as figuras referentes aos desempenhos dos 

participantes na relação B-C (figura – palavra impressa), que é considerada 

como leitura compreensiva, com palavras formadas por sílabas simples; depois 

com palavras formadas por sílabas complexas e o comparativo entre elas.  

 

                                                 
19 No IAL-I as palavras apresentadas na relação CC são todas formadas por sílabas complexas. 
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 Figura 18 – Percentual de acertos dos participantes na relação B-C (SP) 20 

 

Na Figura 18, apresenta-se o desempenho referente às atividades que 

testaram as relações B – C (figura – palavra impressa) envolvendo palavras 

com sílabas simples; todos os participantes obtiveram índice igual ou superior a 

91% de acertos, apresentando desempenho satisfatório.  
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 Figura 19 – Percentual de acertos dos participantes na relação B-C (CX)21 
 

                                                 
20 SP é abreviação utilizada para indicar palavras formadas por sílabas simples.  
21 CX é a abreviação utilizada para indicar palavras formadas por sílabas complexas. 
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A Figura 19 mostra o percentual de acertos dos participantes na relação 

B-C (figura – palavra impressa) de palavras formadas por sílabas complexas. 

Nessa relação, P3, P5. P6 e P8 mantêm desempenho satisfatório, já que 

apresentaram 88% de acertos; dos demais, P1 e P7 apresentaram 

desempenho insatisfatório por apresentarem índice de acertos igual a 67%; 

enquanto que P2 e P4 tiveram desempenho deficitário por obter, apenas, 33% 

para índice de acertos. Tais resultados demonstram que os participantes 

apresentam um grau de dificuldade maior na relação B-C, quando as palavras 

são formadas por sílabas complexas. 
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             Figura 20 – Comparação das porcentagens de acertos na relação BC      

 de palavras compostas por sílabas simples e complexas 

 

Na Figura 20, é possível observar que, embora todos os participantes 

tenham alcançado desempenho satisfatório nos conjuntos formados por 

palavras de sílabas simples, nos conjuntos formados por palavras de sílabas 

complexas só metade permanece com índice satisfatório, sendo que P2 e P4 

apresentaram desempenho deficitário.  

A seguir, são apresentados os resultados referentes à relação C-B 

(palavra impressa – figura). Primeiramente, são mostrados os resultados para 

as palavras formadas por sílabas simples, depois por sílabas complexas e o 

comparativo entre elas. 
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 Figura 21 – Percentual de acertos dos participantes na relação C-B (SP) 
 

Observa-se, na Figura 21, o desempenho dos participantes nos testes 

que envolveram a relação C – B (palavra impressa – figura); apenas P8 obteve 

resultado de100% de acertos e P6 obteve índice de acertos igual a 91%, 

índices considerados satisfatórios. Os participantes P1, P2 e P4 obtiveram 

índice de acertos de 66%, havendo desempenho insatisfatório nessa relação. 

Os demais participantes, P3 e P5, apresentaram índice de acertos igual a 50% 

demonstrando desempenho deficitário nesta relação.   
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Figura 22 – Percentual de acertos dos participantes na relação C-B (CX) 
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Na Figura 22, pode-se observar o percentual de acertos dos 

participantes na relação C-B (palavra impressa – figura), com palavras 

compostas por sílabas complexas. Verifica-se que quando a relação envolve a 

Leitura de palavras formadas por sílabas complexas, apresentam-se índices 

inferiores aos das palavras formadas por sílabas simples. Nesta relação, 

somente P6 e P8 apresentaram índice superior a 80%, patamar considerado 

satisfatório. P1, P2 e P4 apresentaram índice de acertos igual a 66%, patamar 

considerado insatisfatório e P3, P5 e P7 tiveram índice de acertos igual a 44%, 

desempenho considerado deficitário. 
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Figura 23 – Comparação entre as porcentagens de acertos na relação CB de palavras 

compostas por sílabas simples e complexas 

 

Na Figura 23, é possível constatar que dos oito participantes, apenas 

dois apresentam desempenho satisfatório na relação CB (palavra impressa – 

figura) para os conjuntos de palavras formadas por sílabas simples e 

complexas. É interessante observar que os demais participantes (P1, P2, P3, 

P4, P5 e P7) apresentam desempenho insatisfatório ou deficitário para ambos 

os conjuntos, indicando que têm dificuldade nesta relação, tanto com palavras 

formadas por sílabas simples quanto com palavras formadas por sílabas 

complexas.  
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  A seguir, são apresentadas as Figuras referentes ao desempenho dos 

participantes na relação A-C (palavra ditada – palavra impressa). 
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 Figura 24 – Percentual de acertos dos participantes na relação A-C (SP) 
 

Na Figura 24, apresentam-se os resultados referentes à leitura receptiva 

(relação A-C/ palavra ditada – palavra impressa) de palavras com sílabas 

simples; os índices variaram entre 75% (P1, P2, P4, P6 e P8) e 66% (P3, P5 e 

P7) de acertos, patamares considerados insatisfatórios. Esses dados mostram 

que, mesmo sendo considerada apenas a leitura receptiva – ou seja, diante da 

apresentação de um estímulo sonoro (palavra ditada) o participante deveria 

escolher um estímulo visual (palavra impressa) – o participante não a realizou 

de forma satisfatória.  

Chama a atenção, P3, P5 e P6 que nesta relação possuem índice de 

acertos insatisfatório, enquanto na relação C-B (palavra impressa – figura) –

considerada como leitura compreensiva – possuem índice de acertos 

deficitário.   

Os resultados apontam que algumas vezes a leitura receptiva pode ser 

dominada pelos alunos, enquanto que relações referentes à leitura 

compreensiva ainda não. É claro que cabe ao professor proporcionar 

contingências que busquem igualar os índices de desempenho em ambas.    
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 Figura 25 – Percentual de acertos dos participantes na relação A-C (CX) 
 

Na Figura 25 pode-se observar o desempenho dos participantes na 

relação A-C (palavra ditada – palavra impressa) de palavras formadas por 

sílabas complexas. Apenas P8 apresentou desempenho satisfatório atingindo 

índice de acertos igual a 95%; os demais participantes demonstram 

desempenho insatisfatório, sendo que P3, P5 e P6 apresentaram melhor 

desempenho (76%) que P1, P2 e P4 que obtiveram 61% de acertos.  
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Figura 26 – Comparação entre as porcentagens de acertos na relação AC de palavras 
formadas por sílabas simples e complexas 

 



 77

Ao compararmos o desempenho dos participantes na relação AC 

(palavra falada – palavra impressa) apresentado frente ao conjunto de palavras 

formado por sílabas simples e complexas, conforme Figura 11, é possível 

constatar que houve ligeira piora no desempenho (de 9% a 14%) da maioria 

dos participantes para os conjuntos formados por sílabas complexas; a 

exceção foi de P8, que apresentou melhora (de 19%) para as palavras 

formadas por sílabas complexas e P6 que apresenta desempenho 

praticamente idêntico em ambos os conjuntos.  
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 Figura 27 – Percentual de acertos dos participantes na relação C-D (SP) 
  

Na Figura 27, apresentam-se os resultados obtidos na atividade que 

envolveu relação C – D (leitura expressiva) de palavras com sílabas simples. O 

maior índice alcançado foi de 77% por P8; a maioria dos participantes (P1, P3, 

P5, P6 e P7) apresentou índice de acerto de 44%; P2 e P4 obtiveram índice de 

acerto igual a 22%. Com exceção de P8, os demais participantes apresentam 

resultados deficitários de acertos, demonstrando que esta relação não é 

dominada pelos alunos, mesmo quando as palavras envolvidas são formadas 

por sílabas simples. 
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Figura 28 – Percentual de acertos dos participantes na relação C-D (CX) 
 

 A Figura 28 apresenta o percentual de acertos dos participantes na 

relação C-D (leitura expressiva) de palavras formadas por sílabas complexas. 

O maior índice de acertos alcançado, nesta relação, foi de 66% por P8 

indicando desempenho insatisfatório.  Os demais participantes apresentaram 

desempenho deficitário; P1, P5 e P6 mantiveram o desempenho com índice de 

acertos igual a 44% e P3 apresentou pior desempenho do que nas palavras 

com sílabas simples, com índice de acertos igual a 34%. Os demais 

participantes (P2, P4 e P7) apresentaram índice de acertos praticamente nulo. 
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 Figura 29 - Comparação entre as porcentagens de acertos na relação CD de 

 palavras formadas por sílabas simples e complexas 
 

Na Figura 29, é possível verificar que, com exceção de P8, todos os 

participantes apresentam desempenho deficitário para a relação CD (palavra 

impressa – palavra falada), a qual representa a leitura expressiva de palavras 

formadas por sílabas simples e complexas.  

Cabe ainda observar que P1, P5 e P6 mantiveram o mesmo nível de 

desempenho, com 44% de acertos, para os conjuntos formados por palavras 

de sílabas simples e complexas, e os demais participantes apresentaram 

queda no desempenho desta relação, demonstrando que a leitura expressiva 

não é um repertório dominado pelos participantes. 

A seguir, descreveremos detalhadamente os erros apresentados por 

cada participante na leitura expressiva (relação C-D) de palavras formadas por 

sílabas simples e compostas. As respostas de cada participante para os 

conjuntos de palavras desta relação foram anotadas pela pesquisadora em 

folhas personalizadas como as dos Anexos 3 e 4. Lembramos que nesta 

relação, o software Mestre® registra a correção ou incorreção da leitura pelo 

participante e não o erro propriamente dito. 

Na seqüência, pode-se observar os Quadros 8 e 9, que apresentam o 

desempenho dos participantes na leitura expressiva de palavras formadas por 

sílabas simples e complexas, respectivamente. As células com a letra “c” 
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representam a correção na leitura feita pelos participantes e as com ( - ) 

indicam a não leitura. 

 

Quadro 8 – Desempenho na leitura expressiva (C-D) das palavras 

formadas por sílabas simples 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

FACA C C C C C C C C 

RATO C C C C C C C C 

SINO - - SOFÁ - SINTO SIMO - C 

ROXO - - ROCO - - - - ROSSO

SAPO C - C - C C C C 

CUBO CURTO - - - - - SUBO C 

BANANA C - C - - - BACANA C 

APITO AZUL - - - - - - APATO

SAPATO - - - - - - C C 

 

Chama a atenção o fato de que as palavras faca e rato devem fazer 

parte do repertório dos participantes, pois todos as leram corretamente.  

Com exceção de P2 e P4, os demais participantes leram corretamente a 

palavra sapo. 
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 Quadro 9 – Desempenho na leitura expressiva (relação C-D) de 

palavras  formadas por sílabas complexas 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
ABAJUR - - Abaju - ABAJOR - Abaxo ABAXUR 

ENXADA - - Emexada - - C - ENSADA 

GALINHA C - C Gato C C Dialinha C 

ELEFANTE C C C C C C C C 

INJEÇÃO - - Ijaca - - - INGESSO - 

RELÓGIO C - C - C C - C 

BREQUE - - C - BEIQUE - BEIQUE - 

BUCHA C - C - - - BLUSA C 

QUEPE - - C - - - QUEIBE C 

CHALEIRA - - Gato - C C - C 

EXALTADO - - Enlatado - - - ENXATADO - 

BARRIGA - - Barata - C C BARRIJA C 

AMBULÂNCIA C - Balaia Macaco - - ANDULANCIA C 

BOCHECHA C - Boca - C - BANCANA C 

XÍCARA C - Siara - C C - C 

ANDORINHA - - Azul - - C ANDOINHA C 

BESOURO C - Bezo - BESURO - BESORRO C 

EXPLICAÇÃO - - Peixe - - - ELIZAÇÃO - 

 

Novamente, chama a atenção haver uma palavra comum (elefante) ao 

repertório de todos os participantes.  

P1 apresentou o mesmo índice de desempenho na leitura tanto das 

palavras formadas por sílabas simples quanto complexas. Das nove palavras 

formadas por sílabas simples, leu corretamente quatro palavras (faca, rato, 

sapo, banana); deixou de ler três (sino, roxo, sapato); leu cubo como se fosse 

/curto/ e para apito leu /azul/. Das dezoito palavras formadas por sílabas 

complexas, leu corretamente seis (galinha, elefante, relógio, xícara, bucha, 

besouro); deixou de ler doze palavras. 

P2 e P4 apresentaram muita dificuldade na leitura das palavras 

formadas por sílabas simples, lendo corretamente apenas faca e sapo e 

deixando de ler as demais. Das palavras formadas por sílabas complexas 

leram corretamente apenas elefante. P2, ao ser apresentado para as demais 

palavras, simplesmente balançava a cabeça como forma de dizer que não 

sabia qual era a palavra. P4 emitiu, somente, duas tentativas de leitura: para 

galinha leu /gato/ e para ambulância leu /macaco/. (Como já foi dito, para que 
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haja leitura com compreensão é preciso que o leitor esteja sobe o controle de 

unidades moleculares – sílabas das palavras; provavelmente P2 e P4 

conhecem o desenho (forma) de algumas das palavras que leram). 

P3 demonstrou ter um pouco mais de habilidade na leitura de palavras 

formadas por sílabas simples do que das formadas por sílabas complexas. Das 

palavras formadas por sílabas simples, leu corretamente quatro (faca, rato, 

sapo e banana) e deixou de ler três (sino, roxo e sapato); ainda, leu sofá em 

vez de sino e leu roço em vez de roxo. Das palavras formadas por sílabas 

complexas leu seis corretamente (elefante, galinha, relógio, bucha, quepe e 

breque). Leu /abaju/ para abajur, ocorrendo a supressão na leitura da letra “r” 

no final das sílabas. Para enxada leu /emexada/, apresentando um erro comum 

nos aprendizes: a troca da letra “n” pela letra “m” (o inverso também é comum). 

Leu /ijaca/ em vez de injeção;/gato/ em vez de chaleira; /enlatado/ em vez de 

exaltado; /barata/ em vez de barriga, /balaia/ em vez de ambulância; /boca/ em 

vez de bochecha; /siara/ em vez de xícara; /azul/ em vez de andorinha; /bezo/ 

em vez de besouro; /peixe/ em vez de explicação. Verifica-se que, em várias 

palavras, o participante sonorizou outra palavra que não a apresentada. 

P5 e P6 apresentaram o mesmo índice de acertos para as palavras 

formadas tanto por sílabas simples quanto para as formadas por sílabas 

complexas. Leram corretamente as palavras faca, rato e sapo. Ambos fizeram 

tentativa de leitura para a palavra sino: P5 a leu como se fosse /sinto/ e P6 

como se fosse /simo/. Já nas palavras de sílabas complexas, P5 leu 

corretamente galinha, elefante, relógio, barriga, bochecha, xícara. Para abajur 

leu /abajor/; para breque leu /beique/; para besouro leu /besuro/. Já P6, para as 

demais palavras não emitiu tentativa alguma. 

P7 demonstrou habilidade um pouco melhor para as palavras formadas 

por sílabas simples do que para as formadas por sílabas complexas. Leu 

corretamente as palavras faca, rato, sapo, sapato e elefante. É interessante 

destacar, que foi aquele que mais fez tentativas de leitura. Para abajur leu 

/abaxo/; para galinha leu /dialinha/; para injeção leu /ingesso/; para breque leu 

/beique/; para bucha leu /blusa/; para quepe leu /queibe/; para exaltado leu 

/enxatado/; para ambulância leu /andulância/; para bochecha leu /bancana/; 

para andorinha leu /andoinha/, para besouro leu /bezorro/; para explicação leu 

/elização/. Verifica-se que, na leitura feita, partes das palavras forma lidas 
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corretamente, o que indica que P7 já esta em processo de aquisição de leitura 

sob o controle de unidades mínimas. 

P8 foi o único participante que apresentou habilidade de leitura 

satisfatória. No conjunto de palavras formadas por sílabas simples, teve 

apenas duas incorreções: para roxo leu como se fosse /rosso/ e para sapato 

leu como se fosse /apato/. Já para o conjunto formado por sílabas complexas, 

deixou de fazer a leitura de quatro palavras e cometeu duas incorreções; para 

abajur leu como se fosse /abaxur/ e para enxada leu como se fosse /ensada/. 

Apesar de P8 ter obtido índice em nível satisfatório na leitura, não foi 

submetido como os demais participantes a leitura dos textos por fazer uma 

leitura silabada das palavras e por ter respondido na entrevista, como os 

demais, que não sabia ler. 

A seguir, apresentam-se as Figuras representativas do desempenho dos 

participantes nas relações C-E e A-E, relativas à escrita.                   
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 Figura 30 – Percentual de acertos dos participantes na relação C-E (SP) 
 

Na Figura 30, apresentam-se os resultados relativos à relação C – E, 

que se aproxima do comportamento de cópia. Na atividade que envolveu a 

relação C – E (o estímulo modelo é uma palavra impressa e os estímulos de 

comparação são as letras), de palavras formadas por sílabas simples, o 
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desempenho, de todos os participantes, foi igual a 100%. Esse fato demonstra 

que essa relação é dominada pelos alunos satisfatoriamente.  

 

100%

84%

100%

84%

100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Relação C‐E (CX)

Figura 31 – Percentual de acertos dos participantes na relação C-E (CX) 
 

Na Figura 31, observa-se o percentual de acertos dos participantes na 

relação C-E (palavra impressa – letras) de palavras formadas por sílabas 

complexas. Pode-se verificar que apenas P2 e P4 obtiveram índice de acertos 

igual a 84%; os demais participantes obtiveram índice de acertos igual a 100%. 

Tal fato vai ao encontro de observações feitas por alguns professores, que 

afirmam existirem alunos “copistas”, em outras palavras, alunos que emitem o 

comportamento de cópia sem o de leitura com compreensão. 
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 Figura 32 – Percentual de acertos dos participantes na relação A-E (SP) 
 

Na Figura 32, apresentam-se os resultados nos testes relativos à relação 

A-E (o estímulo modelo é uma palavra ditada e os estímulos de comparação 

são as letras), de palavras formadas por sílabas simples. O desempenho nesta 

relação é deficitário para todos os participantes, sendo que P2 e P4 

apresentaram apenas 32% de acertos e os demais participantes obtiveram 

índice máximo de acertos igual a 50%; é muito provável que, quando o 

estímulo modelo é uma palavra ditada (diferentemente de quando o estímulo 

modelo é uma palavra impressa), o participante precise se apoiar em seus 

conhecimentos da correspondência som – texto, fato que eleva o número de 

incorreções.  

Chama a atenção o fato de que, para os participantes, P2 e P4 o 

desempenho foi ligeiramente melhor na escrita de palavras ditadas (relação 

AE), do que na leitura (relação CD), na qual obtiveram 22% de acertos. 
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Figura 33 – Percentual de acertos dos participantes na relação A-E (CX) 
  

A Figura 33 apresenta o desempenho dos participantes na relação A-E 

(palavra ditada – letras) de palavras formadas por sílabas complexas. Observa-

se que na relação A – E, quando as palavras contêm complexidade, o melhor 

desempenho foi de P8 que obteve índice de acertos igual a 32%; os demais 

participantes não obtiveram índice de acertos, isto é, tiveram desempenho nulo 

para essa relação, demonstrando que esse comportamento não é dominado 

pelos alunos. Conforme destacado por Moroz e Rubano (2006), copiar palavras 

e escrever palavras são operantes diferentes, sendo que comumente escrever 

palavras ditadas é mais difícil do que ler.  

A análise desses resultados mostra que todos os participantes 

apresentam repertório de Leitura e Escrita pouco desenvolvido. Embora os 

resultados sejam variados, observa-se que os alunos não conseguem, diante 

das palavras escritas, nomeá-las, portanto não apresentam comportamento de 

Leitura; também, diante das palavras ditadas, não conseguem compor, a partir 

de letras, sua correspondente escrita, não apresentando comportamento de 

Escrita. 22    

 

 
                                                 
22 Em função desses resultados, das respostas dadas pelos participantes no questionário e da 
observação de que os participantes fizeram leitura silabada das palavras como já mencionado 
anteriormente, nenhum deles foi submetido à leitura dos textos.   
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II) Desempenho dos participantes no procedimento de ensino de 

palavras formadas por sílabas simples  
 

A seguir, apresenta-se a Figura 38, que é representativa do tempo, em 

horas, despendido, por participante, na realização das atividades dos conjuntos 

formados por sílabas simples. 
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Figura 34 – Tempo, em horas, gasto para a realização das atividades referentes aos 
conjuntos de palavras formadas por sílabas simples 

 

Segundo os dados contidos na Figura 34, observa-se que o tempo 

mínimo para realização das atividades foi de 5 horas e 32 minutos e o tempo 

máximo foi de 8 horas e 56 minutos. 

Se considerarmos que no Ensino Fundamental os alunos têm cinco 

aulas por dia em ambiente escolar, os participantes utilizaram, para realização 

das atividades de ensino somadas aos testes de emergência das relações C-D 

e A-F, o correspondente a, no máximo, dois dias de aula regular ficando 

evidente a economia de tempo para realização das atividades. 

Outro ponto que deve ser destacado é que o tempo gasto por 

participante é diferente, porque cada indivíduo possui um ritmo de aprendizado 

que precisa ser respeitado. Ao compararmos o tempo gasto por P8 (cinco 

horas e trinta e dois minutos) com o utilizado por P1 (oito horas e cinqüenta e 

seis minutos), fica evidente a necessidade de se respeitar o ritmo individual 
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para promover o ensino, visto que todos os participantes, mesmo levando 

tempos diferenciados, atingiram o índice de desempenho esperado durante o 

procedimento de ensino, como se verá posteriormente.      

A seguir, são apresentados os dados referentes às relações ensinadas e 

aos testes de emergência das relações C-D (leitura expressiva) e A-F (escrita 

manuscrita) de cada participante. O teste da relação A-F não é mensurado pelo 

Mestre® por se tratar de escrita com letra cursiva23; para esse teste foi 

solicitado que o participante escrevesse as palavras ditadas em folha de sulfite. 
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Figura 35 – Percentual de acertos de P1 nas relações de ensino e emergência das 
relações CD (leitura expressiva) e AF (escrita com letra manuscrita) 
 

Os dados mostram que P1 obteve um bom desempenho no conjunto 

geral do ensino, alcançando índice de desempenho satisfatório para todas as 

relações. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P1 retomou as atividades da 

relação A-B (palavra ditada – figura), A-C (palavra ditada – palavra impressa) e 

C-B (palavra impressa – figura) uma vez para os conjuntos: abacaxi-banana-

limão e vaca-peixe-pato.     

                                                 
23 A relação AF não é avaliada pelo Mestre®, portanto para calcular a porcentagem de acertos nesta 
relação, a pesquisadora utilizou a regra de três simples, ou seja, o número total de palavras é igual a 100% 
e o número de acertos dos alunos  é igual a x, o qual será calculado.  
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Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figuras – letras), teve que refazer as atividades nos 

conjuntos abacaxi- banana-limão; peixe-gato-pato. 

Ao se testar a emergência das relações, verificou-se que P1 obteve 

desempenho satisfatório (94,5%) na leitura expressiva (C-D) e desempenho 

satisfatório (87,6%) na escrita cursiva de palavras (A-F). 

Verificou-se que, para P1, as atividades relativas à escrita foram mais 

difíceis que as relativas à leitura. 

Quando comparamos os dados obtidos no IAL-I com os das relações 

ensinadas e testadas nos conjuntos de palavras formadas por sílabas simples 

(dados apresentados na Figura 39), fica notório os avanços alcançados por P1. 

 

Tabela II – Comparação entre os resultados de P1 no IAL-I, no procedimento 

de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) e de escrita 

com letra manuscrita (A-F) das palavras formadas por sílabas simples 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% – 

A-C 75% 92,4% – 

B-C 91% 94,5% – 

C-B 66% 90,9% – 

C-E 100% 92,8% – 

A-E 50% 88,6% – 

C-D 44% – 94,5% 

A-F – – 87,6% 

 

É possível observar que houve avanço no repertório de Leitura e Escrita 

do participante, com destaque para as relações A-C, C-B, A-E e C-D. P1 não 

apresentou dificuldades durante o ensino, apesar de ser lento em algumas 

atividades e fazer leitura de forma muito silabada.  

No teste da relação A-F (escrita manuscrita), P1 voltou a cometer 

pequenos erros nos conjuntos de palavras que já havia refeito. Apesar de ter 

atingido o percentual de acertos esperado, no conjunto de palavras abacaxi- 

banana- limão, escreveu por duas vezes /limo/ ao em vez de limão e /abacxi/ 

no lugar de abacaxi; em ambos os casos, houve a omissão de uma vogal. 
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Comparativamente ao repertório prévio apresentado, o procedimento permitiu-

lhe aperfeiçoar tanto o repertório de leitura quanto o de escrita.     

  

Na seqüência, são apresentados os dados obtidos por P2 no 

procedimento de ensino, bem como nos testes de emergência das relações C-

D (leitura expressiva) e da relação A-F (escrita manuscrita) e, posteriormente, o 

comparativo entre tais resultados e os obtidos no IAL-I. 
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 Figura 36 – Percentual de acertos de P2 nas relações de ensino e emergência das 

relações CD (leitura expressiva) e AF (escrita com letra manuscrita) 
  

Os dados mostram que P2 teve bom desempenho nas atividades de 

ensino para o conjunto de sílabas simples, especialmente nas relações 

relativas á leitura. 

 Durante o ensino pelo procedimento MTS, P2 não precisou refazer 

nenhum conjunto, por apresentar o desempenho esperado para todos os 

conjuntos. 

Já durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E 

(palavra ditada – letras) e B-E (figuras – letras), teve que refazer as atividades 

referentes a estas relações para os conjuntos abacaxi- banana-limão e peixe-

gato-pato. 

Nos testes de emergência de relações, P2 obteve desempenho 

satisfatório de 94,9% no teste de leitura expressiva (C-D) e na escrita com letra 
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cursiva (A-F) cometeu apenas duas incorreções: escreveu uma única vez 

/peixi/ trocando a vogal final e por i e, escreveu /banano/, também, trocando a 

vogal final a por o. Mostrou-se muito atento durante o ditado das palavras, 

atingindo o percentual de acertos satisfatório (95,8%) para todos os conjuntos 

de palavras.  

 

A Tabela, a seguir, apresenta o comparativo entre os resultados obtidos 

por P2 no IAL-I e os obtidos durante o procedimento de ensino e os testes de 

emergência das relações C-D e A-F para os conjuntos de palavras formadas 

por sílabas simples. 

 

  Tabela III – Comparação entre os resultados de P2 no IAL-I e no 

procedimento de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) 

e de escrita manuscrita (A-F) das palavras formadas por sílabas simples 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% – 

A-C 75% 92,4% – 

B-C 91% 93,8% – 

C-B 66% 90,9% – 

C-E 100% 100% – 

A-E 32% 88,6% – 

C-D 22% – 94,9% 

A-F – – 95,8% 

 

Verifica-se que há avanço no repertório de P2, com destaque para as 

relações A-C, C-B, A-E e C-D. P2 não apresentou dificuldades durante o 

ensino e o procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório de leitura 

quanto de escrita. Na relação A-F (escrita com letra cursiva), não avaliada 

previamente, o desempenho foi excelente.     

 A seguir, são apresentados os dados referentes às relações ensinadas 

e aos testes de emergência das relações C-D (leitura expressiva) e A-F (escrita 

manuscrita) de P3. 
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  Figura 37 – Percentual de acertos de P3 nas relações de ensino e emergência 

 das relações CD (leitura expressiva) e AF (escrita com letra manuscrita) 
 

Os dados mostram que P3, durante o ensino, obteve um bom 

desempenho nas relações relativas à leitura, embora tenha apresentado maior 

dificuldade nas relações B-E e A-E, relativas à escrita.  

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P3 retomou as atividades da 

relação A-B (palavra ditada – figura) e A-C (palavra ditada – palavra impressa)  

uma vez para cada conjunto: abacaxi-banana-limão e vaca-peixe-pato.     

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figura – letras), teve que refazer as atividades referentes 

aos conjuntos abacaxi- banana-limão; peixe-gato-pato e vaca-peixe-pato. 

No testes de emergência da relação C-D (leitura expressiva), alcançou 

índice de desempenho satisfatório (96,7%), sendo que no teste da relação A-F 

(escrita com letra cursiva), P3 cometeu a troca de algumas consoantes. Para 

gato escreveu duas vezes /cato/, trocando a consoante g por c; para abacaxi 

escreveu uma única vez /adacaxi/, trocando a consoante b por d e para limão 

escreveu uma única vez /linão/, trocando a consoante m por n. Mesmo diante 

das trocas obteve desempenho satisfatório (91,6%) na escrita com letra cursiva 

(A-F).  

Verificou-se que, para P3, as atividades relativas à escrita foram mais 

difíceis que as relativas à leitura. 
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A Tabela abaixo apresenta o comparativo entre os resultados obtidos 

por P3 no IAL-I com os do procedimento de ensino para os conjuntos de 

palavras formadas por sílabas simples. 

 

Tabela IV – Comparação entre os resultados de P3 no IAL-I e no procedimento 

de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) e de escrita 

com letra manuscrita (A-F) das palavras formadas por sílabas simples 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% – 

A-C 66% 92,7% – 

B-C 91% 98,6% – 

C-B 50% 99,2% – 

C-E 100% 100% – 

A-E 50% 84,2% – 

C-D 44% – 96,7% 

A-F   – – 91,6% 

 

É possível observar que o participante teve avanço evidente nas 

relações A-C, C-B, A-E e C-D. Apesar de ter apresentado certa dificuldade na 

escrita de palavras ditadas (relação A-E), durante o ensino, o procedimento 

proporcionou-lhe aperfeiçoamento em seu repertório de escrita e leitura, 

atingindo 91,6% de acertos na relação A-F. 

 

A seguir, a Figura 38 apresenta o percentual de acertos de P4 no 

procedimento de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) 

e de escrita com letra manuscrita (A-F). 
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 Figura 38 – Percentual de acertos de P4 nas relações de ensino e emergência das 

relações CD (leitura expressiva) e AF (escrita com letra manuscrita) 
 

Os dados mostram que P4 teve um bom desempenho no conjunto geral 

do ensino e nos testes de emergência das relações C-D (leitura expressiva) e 

A-F (escrita com letra manuscrita), alcançando índice de desempenho 

satisfatório para todas as relações. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P4 retomou as atividades da 

relação B-C (figura – palavra impressa) e C-B (palavra impressa - figura)  uma 

vez para o conjunto: abacaxi-banana-limão.     

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figura – letras), teve que refazer as atividades referentes 

aos conjuntos abacaxi- banana-limão e peixe-gato-pato. 

Nos testes de emergência de relações, P4 obteve desempenho 

satisfatório (94,8%) na leitura expressiva (C-D) e na escrita com letra cursiva 

(A-F) cometeu o pequeno deslize de trocar a vogal final /o/ de algumas 

palavras pela vogal /a/. Para a palavra gato escreveu duas vezes /gata/ e para 

pato escreveu, também, duas vezes /pata/. Durante o ditado das palavras, 

apresentou-se atento, porém ansioso, atingindo desempenho satisfatório 

(91,6%).  
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A Tabela, abaixo, apresenta o comparativo entre os resultados obtidos 

por P4 no IAL-I com os do procedimento de ensino para os conjuntos de 

palavras formadas por sílabas simples. 

 

Tabela V – Comparação entre os resultados de P4 no IAL-I e no procedimento 

de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) e de escrita 

com letra manuscrita (A-F) das palavras formadas por sílabas simples 

Relação IAL-I Ensino Emergência  

C-C 100% 100% – 

A-C 75% 98,2% – 

B-C 91% 98,6% – 

C-B 50% 94,8% – 

C-E 100% 100% – 

A-E 32% 90,1% – 

C-D 22% – 94,8% 

A-F – – 91,6% 

 

Verifica-se que há avanço no repertório de P4, com destaque para as 

relações A-C, C-B, A-E e C-D. Observando-se a relação A-E (palavra ditada – 

letras), relativa ao repertório de escrita e a relação A-F, apesar de esta não ser 

mensurada pelo IAl-I, podemos concluir que houve melhora do desempenho do 

participante também na escrita. 

Em suma, P4 não apresentou dificuldades durante as atividades de 

ensino, sendo que o procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório 

de leitura quanto de escrita.     

 

 A Figura, a seguir, apresenta o percentual de acertos de P5 no 

procedimento de ensino e dos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) 

e de escrita com letra cursiva (A-F). 
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 Figura 39 – Percentual de acertos de P5 nas relações de ensino e emergência das 

relações CD (leitura expressiva) e AF (escrita com letra manuscrita) 

 

Os dados mostram que P5 teve bom desempenho durante as atividades 

de ensino para os conjuntos formados por palavras com sílabas simples. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P5 não precisou refazer nenhum 

conjunto, por apresentar o desempenho esperado para todos os conjuntos. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figuras – letras), teve que refazer as atividades 

referentes a estas relações para os conjuntos abacaxi- banana-limão e peixe-

gato-pato. 

Nos testes de emergência, P5 obteve desempenho satisfatório de 94,5% 

no teste de leitura expressiva (relação C-D) e na escrita com letra cursiva 

(relação A-F) não cometeu erros, mostrando-se muito atento durante o ditado 

das palavras. Escreveu corretamente todas as palavras formadas por sílabas 

simples dos conjuntos de ensino. 

  

A seguir, apresenta-se a Tabela com comparativo entre os resultados 

obtidos por P5 no IAL-I com os do procedimento de ensino para os conjuntos 

de palavras formadas por sílabas simples. 
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Tabela VI – Comparação entre os resultados de P5 no IAL-I e no procedimento 

de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) e de escrita 

com letra manuscrita (A-F) das palavras formadas por sílabas simples 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% – 

A-C 66% 99,1% – 

B-C 91% 98,6% – 

C-B 50% 99,2% – 

C-E 100% 100% – 

A-E 50% 88,6% – 

C-D 44% – 94,5% 

A-F – – 100% 

 

É possível observar que o participante teve avanço evidente nas 

relações A-C, C-B, A-E e C-D. Apesar de ter apresentado certa dificuldade na 

construção de palavras ditadas (relação A-E) durante o ensino, consegue 

manuscrever corretamente todas as palavras ditadas (relação A-F), 

evidenciando que o procedimento proporcionou-lhe aperfeiçoamento no seu 

repertório de escrita, além do de leitura. 

 

Na seqüência, a Figura 40 apresenta os resultados obtidos por P6 

durante o procedimento de ensino e dos testes de emergência das relações C-

D (leitura expressiva) e A-F (escrita com letra cursiva). 
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 Figura 40 – Percentual de acertos de P6 nas relações de ensino e emergência das 

relações CD (leitura expressiva) e AF (escrita com letra manuscrita) 

 

Os dados mostram que P6 teve bom desempenho nas atividades de 

ensino para o conjunto de sílabas simples. Durante o ensino pelo procedimento 

MTS, P6 não precisou refazer nenhum conjunto, por apresentar o desempenho 

esperado para todos os conjuntos. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figuras – letras), teve que refazer as atividades 

referentes a estas relações para os conjuntos abacaxi- banana-limão e peixe-

gato-pato. 

Nos testes de emergência, P6 obteve desempenho satisfatório de 94,9% 

na relação C-D (leitura expressiva) e na relação A-F (escrita com letra cursiva), 

não cometeu erros, mostrando-se muito atento durante o ditado das palavras e 

atingindo o percentual de acertos esperado em todos os conjuntos de palavras.  

 

Na seqüência, a Tabela VII apresenta o comparativo entre os resultados 

obtidos por P6 no IAL-I com os do procedimento de ensino e dos testes de 

emergência de C-D e A-F para os conjuntos de palavras formadas por sílabas 

simples. 
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Tabela VII – Comparação entre os resultados de P6 no IAL-I e no procedimento 

de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) e de escrita 

com letra manuscrita (A-F) das palavras formadas por sílabas simples 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% – 

A-C 75% 99,1% – 

B-C 91% 98,0% – 

C-B 91% 99,2% – 

C-E 100% 100% – 

A-E 50% 88,6% – 

C-D 44% – 94,9% 

A-F – – 100% 

 

Verifica-se que há avanço no repertório de P6, com destaque para as 

relações  A-E e C-D. No caso da relação A-F, apresentou desempenho 

excelente.  P6 não demonstrou dificuldades durante o ensino e considerando-

se os resultados obtidos nas relações C-D, A-E e A-F, pode-se afirmar que o 

procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório de leitura quanto de 

escrita. 

 

Na seqüência, a Figura 41 apresenta os resultados obtidos por P7 

durante o procedimento de ensino e dos testes de emergência das relações C-

D (leitura expressiva) e A-F (escrita com letra cursiva). 
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 Figura 41 – Percentual de acertos de P7 nas relações de ensino e emergência das 

relações CD (leitura expressiva) e AF (escrita com letra manuscrita) 
 

Os dados mostram que P7 obteve um bom desempenho no conjunto 

geral do ensino das relações e nos testes, alcançando o índice estabelecido. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P7 alcançou desempenho 

satisfatório para todas as relações, não sendo necessário refazer nenhum 

conjunto de palavras.  

No decorrer do ensino pelo procedimento CRMTS, P7 nas relações C-E 

(palavra impressa – letras), B-E (figura – letras) e A-E (palavra ditada – letras) 

obteve os índices esperados, mantendo-se atento as atividades, não sendo, 

portanto, necessário refazer nenhum conjunto de palavras. 

No teste de emergência de leitura expressiva (relação C-D), algumas 

vezes fez leitura silabada, embora na maioria das palavras tenha feito leitura 

corrida. 

No teste de emergência de escrita com letra cursiva (relação A-F) não 

cometeu erros, mostrando-se muito atento durante o ditado das palavras; 

demorou, algumas vezes, para escrever como se estivesse refletindo sobre as 

sílabas e letras que formavam a palavra ditada. Atingiu o percentual de acertos 

esperado em todos os conjuntos de palavras.  
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A Tabela apresenta o comparativo entre os resultados obtidos por P7 no 

IAL-I com os do procedimento de ensino e os testes de emergência das 

relações C-D e A-F para os conjuntos de palavras formadas por sílabas 

simples. 

 

Tabela VIII – Comparação entre os resultados de P7 no IAL-I e no 

procedimento de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) 

e de escrita com letra manuscrita (A-F) das palavras formadas por sílabas 

simples 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% – 

A-C 75% 98,6% – 

B-C 91% 100% – 

C-B 66% 99,2% – 

C-E 100% 100% – 

A-E 50% 96% – 

C-D 44% – 98% 

A-F – – 100% 

 

É possível observar que o participante teve avanço evidente, 

especialmente, nas relações  A-E e C-D. Destacam-se os resultados obtidos na 

relação A-F (100%), já que na escrita de palavras ditadas (relação A-E) havia 

acertado somente 50%. O procedimento proporcionou ao participante 

aperfeiçoamento no seu repertório de leitura e escrita.  

 

Na seqüência, a Figura 42 apresenta os resultados obtidos por P8 

durante o procedimento de ensino e dos testes de emergência das relações C-

D (leitura expressiva) e A-F (escrita manuscrita). 
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 Figura 42 – Percentual de acertos de P8 nas relações de ensino e emergência das 

relações CD (leitura expressiva) e AF (escrita manuscrita) 
 

Os dados mostram que P8 obteve um bom desempenho no conjunto 

geral do ensino das relações e nos testes de emergência das relações C-D 

(leitura expressiva) e A-F (escrita com letra manuscrita), alcançando o índice 

de desempenho satisfatório para todas as relações.  

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P8 alcançou desempenho 

satisfatório para todas as relações, não sendo necessário refazer nenhum 

conjunto de palavras. No decorrer do ensino pelo procedimento CRMTS, nas 

relações C-E (palavra impressa – letras), B-E (figura – letras) e A-E (palavra 

ditada – letras), P8 obteve os índices esperados, mantendo-se atento as 

atividades, não sendo, portanto, necessário refazer nenhum conjunto de 

palavras. 

Nos testes de emergência de leitura expressiva (relação C-D), fez uma 

leitura corrida, não mais silabada, demonstrando confiança e na escrita 

manuscrita não cometeu erros, mostrando-se muito atento durante o ditado das 

palavras. Demorou um pouco para escrever como se estivesse refletindo sobre 

as sílabas e letras que formam a palavra ditada; chegou a perguntar se devia 

escrever com letra de forma ou cursiva. 
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 A Tabela apresenta o comparativo entre os resultados obtidos por P8 no 

IAL-I, no procedimento de ensino e no teste de emergência de relações para os 

conjuntos de palavras formadas por sílabas simples. 

 

Tabela IX – Comparação entre os resultados de P8 no IAL-I e no procedimento 

de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (C-D) e de escrita 

manuscrita (A-F) das palavras formadas por sílabas simples 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% – 

A-C 75% 95% – 

B-C 91% 98% – 

C-B 100% 100% – 

C-E 100% 100% – 

A-E 50% 96% – 

C-D 77% – 98% 

A-F – – 100% 

 

É possível observar que o participante teve avanço evidente na relação 

A-E e também melhorou nas relações A-C e C-D. Destacam-se os resultados 

obtidos na escrita de palavras ditadas das relações A-E e A-F. No IAL-I para a 

relação A-E obteve apenas 50% de acertos e no teste da A-F obteve 100%. O 

procedimento proporcionou ao participante aperfeiçoamento no seu repertório 

de leitura e escrita.  

Em suma, os dados apresentados até o momento permitem afirmar que 

todos os participantes apresentaram leitura expressiva (relação CD) e escrita 

manuscrita (relação AF) das palavras de ensino formadas por sílabas simples; 

pode-se verificar, pois, a emergência de relações não ensinadas.  

Embora em momentos diferentes, todos os participantes atingiram índice 

de desempenho satisfatório. Portanto, é possível constatar que todos os 

participantes, em maior ou menor índice, tiveram seu repertório de leitura e 

escrita de palavras formadas por sílabas simples aperfeiçoados. 
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III) Desempenho dos Participantes nos Testes de Leitura de 

Palavras e Frases de Generalização Formadas por 

Sílabas Simples 

 
Os testes de generalização consistem em duas situações. A primeira 

situação é a de leitura, na qual o participante teve que ler tanto palavras novas, 

formadas a partir das sílabas simples das palavras de ensino quanto frases 

contendo palavras novas e palavras de ensino. A segunda situação é a de 

escrita, quando o participante teve que escrever as mesmas palavras e frases 

do teste de leitura. 

Na seqüência, são apresentados os dados obtidos nos Testes de Leitura 

de palavras e orações e, posteriormente são descritos os erros cometidos 

pelos participantes.  

A seguir, apresenta-se a Figura 43, representativa dos dados dos 

participantes no Teste de Generalização de Leitura de palavras formadas por 

sílabas simples. 
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      Figura 43 – Percentual de acertos dos participantes no Teste de Leitura de 

 palavras de generalização formadas por sílabas simples 

 

No teste de leitura de palavras de generalização, P2, P5, P6 e P8 

atingiram desempenho satisfatório (≥85%). P1 e P3 tiveram desempenho 

insatisfatório, sendo que P4 e P7 apresentaram desempenho deficitário. 
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Dentre os participantes, vale destacar o desempenho de P1 (60%) e P3 

(65%), que indica que eles estão começando a ficar sob o controle das silabas 

das palavras, como pode ser visto a seguir. 

No Quadro 10, a seguir, podemos observar as respostas emitidas por 

cada participante durante o Teste de Leitura de palavras de Generalização 

formadas por sílabas simples. 

 

Quadro 10 – Respostas emitidas no Teste de Leitura de palavras de 

generalização com sílabas simples 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

TOCA C24 C C C C C Taco C

CAMA C C C C C C Cano C

MATO C C C Mata C C Mata C

POTE Pato C Pate Pata C C Pato C

TAPA C C C Tape C C Tapo C

TACO C C C C C C C C

NABO Naba C Nado C C C Nato C

SAPATO C C C C C C C C

CABANA Cana C C Cana C C Cano C

PACATO Pato Pacado C C - C Sapato C

PETECA C C Pataca Pateca Panaca C Pato C

CAPOTE C Capode Capate Capate C Capode Pato C

BACANA C C C C C C C C

TAPETE C C C Tapa C C Tapo C

CAPOTA Capote C Capote Capa C C sapato C

RABANETE C C C Rato C C Rato C

BANANADA Banana C C Banana C C Banana C

SAPATADA C C C Sapo sapato C Sapato Sapato 

BAGATELA Baja... C Bajata Banana C C Banana - 

RABANADA Raba... C Rabanete Rato C C Rato Rabanete 

 

P1 cometeu a incorreção de leitura de oito palavras. Na leitura das 

palavras pote, nabo e capota leu pato, naba e capote, trocando a vogal final 

das palavras. Na leitura de cabana, pacato e bananada leu cana, pato e 

banana, omitindo uma das sílabas das palavras.  

                                                 
24 A letra C na célula corresponde à correção da leitura e o hífem (-) a não emissão de comportamento de 
leitura. 
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P2 cometeu a incorreção de leitura de apenas duas palavras.  Sua 

incorreção consistiu na troca da letra t pela letra d, leu pacado em vez de 

pacato e capode para capote. 

P3 cometeu a incorreção de leitura de sete palavras. Na leitura das 

palavras pote, peteca, capote, capota fez a troca de vogais lendo 

respectivamente patê, pataca, capate, capote. Já na leitura da palavra nabo, 

fez a troca da consoante b por d. Na leitura de bagatela e rabanada emitiu a 

leitura de outra palavra. 

P4 cometeu a incorreção na leitura de treze palavras. Na leitura das 

palavras mato, pote, tapa, peteca e capote, trocou uma das vogais das 

palavras. Para as palavras cabana, tapete, capota, rabanete, sapatada, 

rabanada, leu palavras diferentes, mas que continham duas das sílabas das 

palavras apresentadas. Na leitura de bagatela e rabanada leu palavras 

diferentes que só tinham a primeira sílaba em comum. 

P5 fez a incorreção de duas palavras e não emitiu leitura para a palavra 

pacato. Em vez de ler peteca leu panaca e para sapatada leu sapato. 

P6 fez a incorreção apenas na leitura de uma palavra. Leu capode ao 

invés de capote (trocando a consoante t pela d). 

P7 cometeu a incorreção de dezesseis palavras. Emitiu a leitura correta 

apenas das palavras taco, sapato e bacana. 

P8 cometeu a incorreção de apenas duas palavras e não emitiu leitura 

para outra.      

Vale destacar que das vinte palavras apresentadas para o teste de 

leitura, apenas três palavras: taco, sapato e bacana (o equivalente a 15%) 

foram lidas corretamente por todos os participantes.  

Ao analisarmos as respostas emitidas no Teste de leitura de palavras de 

generalização, podemos observar que os participantes começaram a ficar sob 

controle das sílabas das palavras (unidades moleculares). Algumas das 

respostas erradas apresentam sílabas corretas das palavras ou sílabas 

pertencentes à família de alguma das sílabas da palavra.  
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A seguir, a Figura 44 apresenta os resultados obtidos, por participante, 

no teste de generalização de leitura de orações com palavras formadas por 

sílabas simples.      
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 Figura 44 – Percentual de acertos dos participantes no Teste de Leitura de 

 orações com palavras novas formadas por sílabas simples 
 

Observa-se na Figura 48 que P3 e P5 atingiram desempenho de 100% 

na leitura das orações. P1, P2, P6 e P8 atingiram índice satisfatório de acertos 

igual a 83%, com a incorreção da leitura em apenas uma das orações, como 

será visto na seqüência. P4 e P7 apresentam desempenho deficitário na leitura 

de orações.    

O desempenho obtido pelos participantes nas orações aponta para o 

fato que muitas vezes o contexto ajuda na leitura de um texto. 

O Quadro 11, a seguir, apresenta as respostas emitidas por cada 

participante no Teste de Generalização de Leitura de orações com palavras 

formadas por sílabas simples. 
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Quadro 11 – Respostas emitidas pelos participantes no Teste de Generalização  

de Leitura de orações com palavras formadas por sílabas simples 
Participa
ntes 

Orações corretas 

A vaca baba. O macaco come banana. O sapo nada no lago. 

P1 C C O sapo nada na lagoa 

P2 C C C 
P3 C C C 
P4 C C O sapo nado 

P5 C C C 
P6 C C C 
 C C O sapo mora na lagoa 

P8 C C O sapato nada no lago. 

 O gato pula no rato.  O pato bica o tatu. O peixe sobe o rio. 

P1 C C C 
P2 O gato pega o rato. C C 
P3 C C C 
P4 C O gato pula no rato.  O peixe... 

P5 C C C 
P6 C O pato bica o pato. C 
P7 O gato pega o rato. O pato bica o sapo. O peixe vive na água. 

P8 C C C 

 

No teste de leitura expressiva (relação C-D) P1atingiu índice de 83% de 

acertos, desempenho satisfatório. Ao olhar para a oração na tela do 

computador afirmou que não sabia ler, querendo desistir; a pesquisadora 

informou-lhe que ele deveria ao menos tentar, pois havia feito todas as 

atividades. 

Antes de fazer a leitura propriamente dita, P1 apresentou, 

primeiramente, uma sonorização da consoante somada à vogal para resultar 

na sílaba, ou seja, /v/ com /a/ é /va/, /c/ com /a/ é /ca/...vaca e assim por diante. 

Cometeu apenas uma incorreção ao trocar a palavra lago por lagoa (talvez pela 

vontade de fazer uma leitura mais corrida). Ao término da leitura de cada 

oração olhava para a pesquisadora querendo feedback.   

P2 apresentou leitura rápida e corrida das orações (como se não 

estivesse sob o controle das palavras); talvez por esse motivo tenha 
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apresentado a troca do verbo pular da oração “o gato pula no rato” pelo verbo 

pegar; mesmo erro apresentado por P7.      

P3 apresentou leitura silabada para as orações e, algumas vezes, fez 

uma primeira leitura incorreta de uma das palavras da oração, mas em seguida 

fez a leitura correta aumentando levemente o tom de sua voz; mostrou-se bem 

focado durante a leitura, obtendo o índice de desempenho de 100%.  

P4 obteve índice de desempenho deficitário (33%), porque fez à leitura 

correta de duas orações “A vaca baba” e “O gato pula no rato.”; apesar deste 

fato, pode-se considerar que ele iniciou o processo de generalização, pois, com 

exceção da oração “o macaco come banana”, na qual ele apresentou a leitura 

de /o sapato/ e depois parou, acerta parte das demais orações. 

P5 fez a leitura correta de todas as orações. Primeiramente, fez uma 

leitura em voz baixa e silabada (para cada oração), então, emitiu a leitura em 

voz alta.    

P6 apresentou índice de desempenho satisfatório (83%), ocorreu 

incorreção de apenas uma palavra de uma das orações. Na oração “O pato 

bica o tatu”, trocou o tatu por pato. 

P7 apresentou desempenho deficitário (33%), fez a leitura correta de 

duas orações: “A vaca baba” e “O macaco come banana”. Para as demais 

orações, mostrou estar iniciando o processo de generalização, pois acerta 

parte da oração. Para as orações “O sapo nada no lago” e “O peixe sobe o rio” 

emitiu, respectivamente, ‘o sapo mora na lagoa’ e ‘o peixe vive na água’ 

orações com sentindo e com palavras que fazem parte da oração apresentada 

para leitura.  

P8 cometeu a troca de uma palavra em apenas uma das orações, por 

este motivo obteve desempenho satisfatório (83%). Na sua leitura, ao invés de 

ler “sapo” leu “sapato”, fato que pode ter sido causado por uma distração ou 

pela ansiedade de fazer uma leitura rápida e corrida.  

Na avaliação dos resultados da leitura de orações, conclui-se que o 

contexto propiciou algumas vezes o controle dos participantes contribuindo 

para a leitura. Mesmo quando o participante cometeu a incorreção de uma das 

palavras da oração, o contexto permitiu-lhe a leitura de uma frase com sentido. 
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IV) Desempenho dos participantes nos Testes de Escrita de 

Palavras e Frases de Generalização formadas por Sílabas Simples 

 
A seguir, apresenta-se a Figura 45, representativa dos dados dos 

participantes no Teste de Generalização de Escrita de palavras formadas por 

sílabas simples. 
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      Figura 45 – Percentual de acertos dos participantes no Teste de Escrita  de 

 palavras de generalização formadas por sílabas simples 
 

 No teste de generalização de escrita de palavras formadas por sílabas 

simples, os participantes apresentaram índice de desempenho insatisfatório ou 

deficitário; P1, P2, P5 e P6, seguidos de P3 e P8 começam a apresentar 

domínio de unidades moleculares (sílabas) das palavras. 

 P4 e P7 apresentaram desempenho nulo no teste de generalização de 

escrita para as palavras formadas por sílabas simples. Mesmo tendo 

apresentado desempenho nulo neste teste de escrita, P4 consegue formar 

algumas sílabas que estão presentes na palavra, diferentemente de P7 que 

não emite qualquer comportamento. 
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No Quadro abaixo, podemos observar as respostas emitidas por cada 

participante durante o Teste de Escrita de palavras de Generalização formadas 

por sílabas simples. 

 

Quadro 9 – Respostas emitidas no Teste de Generalização de Escrita com  

  palavras formadas por sílabas simples 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

TOCA C C C Baca C C _ C

CAMA C C C Coma C C _ C

MATO C C C Mata C C _ Mado 

POTE C C C Bat C C _ Pode 

TAPA C C Paba Bapa C C _ Dapa 

TACO C C Tala Não C C _ C

NABO C C Nambo Naca C C _ C

SAPATO C Sapado C Capao C C _ Cabado 

CABANA C canbana Canto Cataca C C _ C

PACATO C Bacato C Pcala C C _ Pacatu 

PETECA Patera Pedeca Palica Paco Palica Penca _ Pedeca 

CAPOTE Capapote C Comte Cabat Cabat Cabote _ Capode 

BACANA Baqena C Banana Banaca Banaca C _ C

TAPETE Tapepe Tabete C Tapt Tabtee C _ C

CAPOTA C C Catota Catoca Catota C _ Capoda 

RABANETE C C Abamete Adba rabanana Rabane _ Rabanede 

BANANADA Babana C Bambana Baco  C Bananas _ C

SAPATADA Sapada C C Abana C Sapada _ Sabadada 

BAGATELA Bagata C Bahatela Babinabl Bagala Bagarta _ Bachatela 

RABANADA Rabada C Rabanana _ C Rabada _ C

 

Das oito palavras em que P1 apresentou incorreção de escrita, sete 

apresentam pelo menos duas sílabas corretas, fato que pode indicar que ele 

está iniciando o domínio dessas unidades. 

Já P2 apresenta a troca da consoante t por d nas palavras sapato e 

peteca; a troca da consoante p por b nas palavras pacato e tapete. Para a 

palavra cabana ele acrescentou a consoante n na sílaba Ca, talvez por 

perceber que há nesta palavra um som nasal. 

Das doze palavras incorretas apresentadas por P3, oito apresentam 

corretamente a primeira sílaba. 
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P4 não acertou a escrita de nenhuma palavra, no entanto apresentou 

para oito das vinte palavras apresentadas a escrita correta da primeira sílaba. 

Das sete palavras incorretas apresentadas por P5, seis delas 

apresentam duas sílabas corretas. 

P5 apresentou a omissão de uma das sílabas para as palavras: 

rabanete, bananada, sapatada, rabanada. Trocou a letra p pela b na palavra 

capote; para peteca escreveu penca e para bagatela escreveu bagarta. 

P7 não apresentou comportamento de escrita. 

Nos erros cometidos por P8 é notória a troca sistemática da consoante t 

pela d; da p pela b.       

Após essa primeira análise, achou-se necessário, em decorrência do 

repertório inicial dos participantes, uma análise diferenciada dos dados obtidos 

no teste de generalização de escrita de palavras formadas por sílabas simples. 

Essa nova análise consiste em apresentar os dados referentes à escrita 

das palavras através do número de sílabas que formam as palavras do teste. O 

número de palavras utilizadas para o teste de generalização foram 20 e o total 

de sílabas destas palavras é de 58. 
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A Figura 46, a seguir, apresenta o percentual de acertos de sílabas que 

formam as palavras do teste de generalização de escrita de palavras formadas 

por sílabas simples 
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Figura 46 – Percentual de acertos das sílabas componentes das palavras, formadas 

por sílabas simples, que formaram as palavras do teste de generalização de escrita  
 

P1 apresentou 81,3% das sílabas, o que corresponde a 47 sílabas de 

um total de 58. Na análise anterior, foram 12 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras.   

P2 apresentou 93,4% das sílabas, o que corresponde a 54 sílabas de 

um total de 58. Na análise anterior, foram 15 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras.   

P3 apresentou 72,6% das sílabas, o que corresponde a 42 sílabas de 

um total de 58. Na análise anterior, foram 8 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras.   

P4 apresentou 29,41% das sílabas, o que corresponde a 17 sílabas de 

um total de 58. Na análise anterior, ele não acertou a escrita de nenhuma das 

20 palavras apresentadas.   

P5 apresentou 84,7% das sílabas, o que corresponde a 49 sílabas de 

um total de 58. Na análise anterior, foram 13 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras.   
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P6 apresentou 86,5% das sílabas, o que corresponde a 50 sílabas de 

um total de 58. Na análise anterior, foram 13 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras. Vale destacar que, P6 apresenta o mesmo número de 

acertos de palavras (13) que P5, no entanto faz o acerto de uma sílaba a mais.  

P7 apresentou desempenho nulo para a escrita de palavras.   

P8 apresentou 76,1% das sílabas, o que corresponde a 44 sílabas de 

um total de 58. Na análise anterior, foram 9 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras.   

Os resultados mostram que, com exceção de P4 e P7, os demais 

participantes acertaram a escrita de mais de 70% das sílabas das palavras do 

teste de generalização (palavras com sílabas simples), indicando que estão 

sob controle das unidades mínimas das palavras, ou seja, as sílabas. 

 

A Figura 47, abaixo, apresenta os resultados obtidos por cada 

participante no Teste de Generalização de Escrita de orações com palavras 

formadas por sílabas simples.      
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 Figura 47 – Percentual de acertos dos participantes no Teste de  Generalização 

 de Escrita de orações com palavras novas formadas por  sílabas simples 
  

No teste de generalização de escrita de orações com palavras formadas 

por sílabas simples todos os participantes apresentaram desempenho 

deficitário. 
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Diferentemente do que aconteceu no teste de leitura (que uma oração foi 

lida corretamente por todos os participantes), no teste de escrita nenhuma 

oração foi escrita corretamente por todos os participantes.  

 Verificou-se que P3 e P8 acertaram a escrita de apenas uma das 

orações. Já P1, P2, P5 e P6 acertaram a escrita de duas orações. 

P4 e P7 apresentaram desempenho nulo no teste de generalização de 

escrita de orações.  

O Quadro abaixo apresenta as respostas emitidas por cada participante 

no Teste de Generalização de Escrita de orações com palavras formadas por 

sílabas simples. 

 
Quadro 10 – Respostas emitidas pelos participantes no Teste de 

Generalização de Escrita de orações com palavras formadas por sílabas simples 

Participa
ntes 

Orações corretas 

A vaca baba. O macaco come banana. O sapo nada no lago. 

P1 Correta Macaco come banana Sapo nata no lago 

P2 Correta Macaco come banana. Sapo nana no laço 

P3 Correta Um macaco ome banama Um sapo mato o lado 

P4 Vaca babo Macaco o babina Sato nabo 

P5 Vaca baba Macaco come bana. Sapo nana nolaco 

P6 Correta Macaco come banana. Um sapo nadono lago 

P7 Vaom candro Meu mandros cosndro Spos smdros 

P8 Correta  Omacaco comi banana Osobra mado nolago. 

 O gato pula no rato.  O pato bica o tatu. O peixe sobe o rio. 

P1 Gato puma rato Correta Peixe sobe rio 

P2 Gato paon do rato Correta Peixe sopi  o riu  

P3 Gato pala narato Pato bica o tatu O pexai cabi o rilo  

P4 Gato rato Pato bibono  Paeixe nobio 

P5 Gato pura rato Pato bica no tatu Pexia sobi no riu 

P6 Gato pulo rato Correta Opeixe sopi o riro 

P7 Gumdros drn rpos Poto no atmt Pamdr nisios 

P8 Ogato bula rado Upado pica odadu Opeixe sopi orirou 

 

No teste de generalização de escrita de orações, todos os participantes 

se apresentaram apreensivos e ansiosos. Todos afirmaram que não sabiam 

escrever, como que para evitar o ditado. 
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Ao observarmos as respostas emitidas por P1, é notório o seu processo 

de aquisição de escrita. Ele acerta a escrita de duas orações, na escrita de 

outras duas orações faltam, somente, os artigos e para as palavras ‘nada’ e 

‘pula’ faz a troca da sílaba final. 

P2 escreveu corretamente duas orações. Na oração “o macaco come 

banana” seu erro ficou na falta do artigo. Nas demais orações é notório seu 

processo de aquisição de escrita, pois apresenta pelo menos uma palavra 

escrita corretamente.  

P3 escreveu corretamente a primeira oração “a vaca baba”; em duas 

orações trocou o artigo “o” pelo “um”; em outras duas orações, esqueceu de 

colocar o artigo “o”.  

P4 não utilizou o artigo em nenhuma de suas orações. Com exceção da 

primeira oração “a vaca baba”, as demais orações não apresentam a palavra 

de generalização, ou seja, o verbo, sendo que na maioria delas uma das 

palavras escritas contem somente uma sílaba correta. 

P5 não escreveu corretamente nenhuma oração. Em três das orações, 

apresentou erro na palavra de generalização (verbo), trocou “nada” por “nana”, 

“pula” por “pura” e “sobe” por “sobi”. Em “o macaco come banana” esqueceu 

de colocar o artigo e não escreveu a última sílaba de banana. 

P6 escreveu corretamente duas orações. Em “o macaco come banana” 

esqueceu apenas do artigo. Em duas orações fez a junção de palavras e na 

oração “o gato pula no rato” não colocou o artigo e a preposição e ainda trocou  

a sílaba “la” por “lo”.    

P7 não apresentou repertório de escrita. 

P8, com exceção da oração “a vaca baba”, faz a junção do artigo com a 

primeira palavra da oração. Comete troca de algumas letras, por exemplo, 

troca a consoante “t” de rato e pato pela consoante “d”; troca a consoante “b” 

por “p” e vice-versa, como pode ser visto em “pula” que ele escreve ‘bula’ e 

“bica” que ele escreve ‘pica’. 

No presente trabalho, a escrita manuscrita de orações foi testada após o 

ensino de palavras. Os verbos eram as palavras de generalização e em todas 

as orações houve a apresentação de artigos e preposições que não haviam 

sido treinadas previamente. Portanto, após uma análise detalhada dos dados, 
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achou-se necessário, por conta do repertório inicial dos participantes e o 

atingido após o ensino, uma verificação diferenciada dos dados apresentados. 

Essa nova análise consiste em apresentar os dados referentes a escrita 

das orações através do número de palavras formadas pelo conjunto das 

orações. As orações utilizadas no teste de generalização de escrita orações 

formadas por sílabas simples foram 6; o que totalizou 27 palavras, incluindo-se 

artigos e preposições. 

A Figura 48, a seguir, apresenta o percentual de acertos de palavras 

escritas corretamente no teste de generalização de escrita de orações 

formadas por palavras com sílabas simples. 

70,3
62,9

51,8

18,5

44,4

70,3

0

59,2

0

20

40

60

80

100

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Número de palavras que formam as 
orações

Número de palavras 

 
Figura 48 – Percentual de acertos de palavras componentes das orações, 

formadas por palavras de sílabas simples, do teste de generalização de escrita  

 

Os resultados mostram que, com exceção de P4 e P7, os demais 

participantes acertaram mais da metade da escrita das palavras componentes 

das orações. Vale um destaque para P5 que por uma palavra não se encontrou 

neste mesmo patamar.  

P1 apresenta percentual de acertos igual a 70,3%, o que equivale à 

escrita correta de 19 palavras das 27 apresentadas. Quando da análise 

anterior, ele apresenta a escrita correta de apenas duas orações. 
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P2 apresenta percentual de acertos igual a 62,9%, o que equivale à 

escrita correta de 17 palavras das 27 apresentadas. Quando da análise 

anterior, ele apresenta a escrita correta de apenas duas orações. 

P3 apresenta percentual de acertos igual a 51,8%, o que equivale à 

escrita correta de 14 palavras das 27 apresentadas. Quando da análise 

anterior, ele apresenta a escrita correta de apenas uma oração. 

P4 apresenta percentual de acertos igual a 18,5%, o que equivale á 

escrita correta de 5 palavras das 27 apresentadas. Quando da análise anterior, 

ele não apresenta a escrita correta de nenhuma oração. 

P5 apresenta percentual de acertos igual a 44,4%, o que equivale à 

escrita correta de 12 palavras das 27 apresentadas. Quando da análise 

anterior, como P4, ele não apresenta a escrita correta de nenhuma oração, 

mas fica notório nessa nova maneira de analisar os resultados que ele está 

iniciando o processo de escrita de palavras, compostas por silabas simples,  

dispostas em orações. 

P6, como P1, apresenta percentual de acertos igual a 70,3%, o que 

equivale à escrita correta de 19 palavras das 27 apresentadas. Quando da 

análise anterior, ele, também, apresentou a escrita correta de apenas duas 

orações. 

P7 não apresentou repertório de escrita de orações. 

P8 apresenta percentual de acertos igual a 59,2%, o que equivale à 

escrita correta de 16 palavras das 27 apresentadas. Quando da análise 

anterior, ele apresenta a escrita correta de apenas uma oração. 

Em suma, pode-se afirmar que, embora a escrita de orações não tenha 

sido ensinada e a perfeita escrita demande o uso de artigos e preposições 

(palavras que não foram utilizadas no procedimento de ensino), os 

participantes iniciaram o processo de aquisição do repertório de escrita de 

orações. 
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IV) Desempenho dos participantes no procedimento de ensino 

de palavras formadas por sílabas complexas 
 

A seguir, apresenta-se a Figura 49, representativa do tempo, em horas, 

despendido por cada participante na realização das atividades dos conjuntos 

formados por sílabas complexas. 

Figura 49 – Tempo, em horas, gasto para a realização das atividades referentes aos 

conjuntos de palavras formadas por sílabas complexas 

 

Segundo os dados contidos na Figura, observa-se que o tempo mínimo 

para realização das atividades foi de 4 horas e 1 minuto e o tempo máximo foi 

de 5 horas e 54 minutos. 

Lembramos que no Ensino Fundamental os alunos têm cinco aulas por 

dia, o que é equivalente a cinco horas de estudo diário em ambiente escolar; 

em média os participantes utilizaram para realização das atividades de ensino 

somadas aos testes de emergência das relações C-D e A-F, poucos minutos a 

mais do que a correspondência de um dia de aula regular. 

Se somarmos o tempo despendido para as atividades com palavras de 

sílabas simples e complexas, teremos pouco mais que o equivalente a dois 

dias de aula.  

A seguir, são apresentados os dados referentes às relações ensinadas e 

aos testes de emergência das relações C-D (leitura expressiva) e A-F (escrita 
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manuscrita) de cada participante. O teste da relação A-F não é mensurado pelo 

Mestre® por se tratar de escrita manuscrita; para esse teste foi solicitado que o 

participante escrevesse as palavras ditadas em folha de sulfite. 
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 Figura 50 – Percentual de acertos de P1 nas relações de ensino e relações 

emergentes de leitura e escrita 
 

Os dados mostram que P1 obteve bom desempenho no conjunto geral 

do ensino e na leitura expressiva e escrita manuscrita de palavras ensinadas, 

alcançando índice de desempenho satisfatório para todas as relações. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P1 retomou as atividades da 

relação A-B (palavra ditada – figura), A-C (palavra ditada – palavra impressa) e 

C-B (palavra impressa – figura) uma vez para cada conjunto: abajur-aquário-

garrafa e avestruz-galinha-zebra. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, na relação A-E (palavra 

ditada – letras), teve que refazer as atividades referentes a esta relação nos 

conjuntos abajur-aquário-garrafa e avestruz-galinha-zebra. 

Nos testes de emergência, P1 obteve desempenho satisfatório (98%) na 

leitura expressiva (relação CD) e na escrita com letra manuscrita (relação AF) 

atingiu 81% de acertos. 

 Verificou-se que, para P1, as atividades relativas à escrita foram 

mais difíceis que as relativas à leitura. 
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Tabela X – Comparação entre os resultados de P1 para o IAL-I, para o 

ensino e os testes de emergência das relações C-D e A-F 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% − 

A-C 61% 92% − 

B-C 67% 96% − 

C-B 66% 92% − 

C-E 100% 94% − 

A-E 00 92% − 

C-D 44% − 98% 

A-F − − 81% 

 

É possível observar que houve avanço no repertório de Leitura e Escrita 

do participante, com destaque para as relações A-C, B-C, C-B, A-E e C-D. P1 

apresentou-se cuidadoso, fazendo mais lentamente algumas atividades, 

durante o procedimento de ensino e fez todas as leituras de forma muito 

silabada.  

No teste da relação A-F (escrita com letra cursiva), P1 voltou a cometer 

pequenos erros nos conjuntos de palavras que já havia refeito. Apesar de ter 

atingido o percentual de acertos esperado, no conjunto de palavras abajur-

aquário-garrafa escreveu por duas vezes “abaju” ao em vez de abajur e 

“aqario” no lugar de aquário; em ambos os casos, houve a omissão de uma 

letra. Escreveu três vezes errado a palavra galinha, sendo que por duas vezes 

escreveu “galina" e uma vez “galia". Comparativamente ao repertório prévio 

apresentado, o procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto o repertório de 

leitura quanto o de escrita.     

Na seqüência, são apresentados os dados obtidos por P2 no 

procedimento de ensino, bem como o teste de leitura expressiva e 

posteriormente o comparativo entre os resultados obtidos no IAL-I com o 

ensino.  
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Figura 51 – Percentual de acertos de P2 nas relações de ensino e relações 

emergentes de leitura e escrita 
  

Os dados mostram que P2 teve bom desempenho nas atividades de 

ensino para o conjunto de palavras formadas por sílabas complexas. 

 Durante o ensino pelo procedimento MTS, P2 não precisou refazer 

nenhum conjunto, por apresentar o desempenho esperado para todos os 

conjuntos, mas durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E 

(palavra ditada – letras) e B-E (figuras – letras), teve que refazer uma vez as 

atividades referentes a estas relações para os conjuntos: abajur-aquário-

garrafa e avestruz-galinha-zebra. 

Nos testes de emergência de relações, P2 obteve desempenho 

satisfatório de 95% no teste de leitura expressiva (C-D) e na escrita com letra 

cursiva (A-F) cometeu algumas incorreções: escreveu uma única vez “aqario” 

omitindo a vogal ‘u’ e, escreveu por duas vezes “galina", omitindo a consoante 

‘h’; trocou uma vez a letra ‘j’ de abajur por ‘g’ e ainda omitiu a consoante ‘r’ da 

palavra avestruz. Apesar das incorreções, mostrou-se muito atento durante o 

ditado das palavras, atingindo o percentual de acertos satisfatório (90%) para 

os conjuntos de palavras.  

A Tabela XI, a seguir, apresenta o comparativo entre os resultados 

obtidos por P2 no IAL-I e os obtidos durante o procedimento de ensino e os 

testes de emergência das relações C-D e A-F para os conjuntos de palavras 

formadas por sílabas complexas. 
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Tabela XI – Comparação entre os resultados de P2 para o IAL-I, para o 

ensino e os testes de emergência das relações C-D e A-F com palavras 

formadas por sílabas complexas 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% − 

A-C 61% 99% − 

B-C 33% 96% − 

C-B 66% 94% − 

C-E 84% 100% − 

A-E 00 87% − 

C-D 05% − 95% 

A-F − − 90% 

 

Verifica-se que há avanço no repertório de P2, com destaque para as 

relações A-C, B-C, C-B, A-E e C-D. P2 não apresentou dificuldades durante o 

ensino e o procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório de leitura 

quanto de escrita. Na relação A-F (escrita manuscrita), não avaliada 

previamente, o desempenho foi excelente.     

 

 A Figura 52 apresenta o percentual de acertos de P3 no procedimento 

de ensino e do teste de leitura expressiva. 
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 Figura 52 – Percentual de acertos de P3 nas relações de ensino e emergência de 

leitura e escrita 
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Os dados mostram que P3 obteve bom desempenho no conjunto geral 

do ensino, com exceção das relações B-E e A-E e na leitura expressiva de 

palavras formadas por sílabas complexas, alcançando índice de desempenho 

satisfatório para a maioria das relações. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P3 retomou as atividades da 

relação A-B (palavra ditada – figura) e A-C (palavra ditada – palavra impressa)  

uma vez para cada conjunto: abajur-aquário-garrafa e avestruz-galinha-zebra. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figura – letras), teve que refazer por duas vezes25 as 

atividades referentes aos conjuntos: abajur-aquário-garrafa e avestruz-galinha-

zebra. 

No testes de emergência da relação C-D (leitura expressiva), alcançou 

índice de desempenho satisfatório (95%), sendo que no teste da relação A-F 

(escrita com letra cursiva), P3 cometeu a troca de algumas consoantes. Para 

agulha, omitiu uma vez o ‘h’ e escreveu duas vezes “aculha”, trocando a 

consoante ‘g’ por ‘c’; para abajur escreveu uma única vez “adajur”, trocando a 

consoante ‘b’ por ‘d’ e para avestruz escreveu uma vez “avesduz”, e outra vez 

/adestruz/. Mesmo diante das trocas obteve desempenho satisfatório (90%) na 

escrita com letra cursiva (A-F).  

Verificou-se que, para P3, as atividades relativas à escrita foram mais 

difíceis que as relativas à leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Como explicitado no Método, houve no máximo duas reaplicações para cada relação. 
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Tabela XII – Comparação entre os resultados de P3 para o IAL-I, para o 

ensino e os testes de emergência das relações C-D e A-F com palavras 

formadas por sílabas complexas 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% − 
A-C 76% 93% − 
B-C 88% 99% − 
C-B 44% 99% − 
C-E 100% 99% − 
A-E 0% 76% − 
C-D 34% − 95% 

A-F − − 90% 

 

É possível observar que o participante teve avanço evidente nas 

relações C-B e C-D. Apesar de ter apresentado certa dificuldade na escrita de 

palavras ditadas (relação A-E), durante o ensino, o procedimento proporcionou-

lhe aperfeiçoamento em seu repertório de escrita e leitura, tanto que 

apresentou 90% de acertos na relação A-F. 

A Figura 53 apresenta o percentual de acertos de P4 no procedimento 

de ensino e dos testes de leitura expressiva (relação CD) e palavras ditadas 

manuscritas (relação AF). 
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 Figura 53 – Percentual de acertos de P4 nas relações de ensino e relações 

emergentes de leitura e escrita 
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Os dados mostram que P4 teve bom desempenho no conjunto geral do 

ensino e na leitura expressiva de palavras formadas por sílabas complexas, 

alcançando índice de desempenho satisfatório para todas as relações. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P4 retomou as atividades da 

relação B-C (figura – palavra impressa) e C-B (palavra impressa - figura) uma 

vez para o conjunto: abajur-aquário-garrafa. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figura – letras), teve que refazer as atividades referentes 

aos conjuntos: abajur-aquário-garrafa e avestruz-galinha-zebra. 

Nos testes de emergência de relações, P4 obteve desempenho 

satisfatório (96%) na leitura expressiva (C-D) e na escrita com letra cursiva (A-

F) cometeu a troca de algumas consoantes. Para a palavra agulha escreveu 

duas vezes “aculha” e para aquário escreveu, também, duas vezes “acario”. 

Trocou a consoante ‘b’ por ‘d’ em abajur e zebra. Durante o ditado das 

palavras, apresentou-se atento, porém ansioso, atingindo desempenho 

satisfatório (94%).  

 

Tabela XIII – Comparação entre os resultados de P4 para o IAL-I, para o 

ensino e os testes de emergência das relações C-D e A-F 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% − 
A-C 61% 98% − 
B-C 33% 100% − 
C-B 66% 95% − 
C-E 84% 100% − 
A-E 0% 90% − 
C-D 05% − 96% 

A-F − − 94% 

 

Verifica-se que há avanço no repertório de P4, com destaque para as 

relações A-C, C-B, A-E e C-D. Observando-se a relação A-E (palavra ditada – 

letras) relativa ao repertório de escrita, podemos concluir que na relação A-F, 

apesar de não ser mensurada pelo IAl-I, houve excelente desempenho do 

participante. 
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P4 não apresentou dificuldades durante as atividades de ensino, sendo 

que o procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório de leitura 

quanto de escrita.     

 A Figura 54 apresenta o percentual de acertos de P5 no procedimento 

de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (relação CD) e de 

escrita manuscrita (relação AF). 
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 Figura 54 – Percentual de acertos de P5 nas relações de ensino e nas relações 

emergentes de leitura e escrita  
 

Os dados mostram que P5 teve bom desempenho nas atividades de 

ensino para o conjunto de palavras formadas por sílabas complexas. 

 Durante o ensino pelo procedimento MTS, P5 não precisou refazer 

nenhum conjunto, por apresentar o desempenho esperado para todos os 

conjuntos. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figuras – letras), teve que refazer as atividades 

referentes a estas relações para os conjuntos: abajur-aquário-garrafa e 

avestruz-galinha-zebra. 

P5 obteve desempenho satisfatório de 95% no teste de leitura 

expressiva (relação CD) e 90% nas palavras ditadas manuscritas (relação AF). 
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Tabela XIV – Comparação entre os resultados de P5 para o IAL-I, para o 

ensino e os testes de emergência das relações C-D e A-F 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% − 
A-C 76% 99% − 
B-C 88% 100% − 
C-B 44% 99% − 
C-E 100% 100% − 
A-E 00 90% − 
C-D 44% − 95% 

A-F − − 95% 

 

Verifica-se que há avanço no repertório de P5, com destaque para as 

relações C-B, A-E e C-D. Comparando-se a relação A-E (palavra ditada – 

letras) relativa ao repertório de escrita, avaliada previamente, e o desempenho 

na relação A-F, podemos supor que houve melhora do desempenho do 

participante. 

P5 não apresentou dificuldades durante as atividades de ensino, sendo 

que o procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório de leitura 

quanto de escrita. 

  

 A Figura 55 apresenta o percentual de acertos de P6 no procedimento 

de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (relação CD) e de 

escrita manuscrita de palavras ditadas (relação AF). 
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Figura 55 – Percentual de acertos de P6 nas relações de ensino e relações 

emergentes de leitura e escrita  
 

Os dados mostram que P6 apresentou bom desempenho nas atividades 

de ensino para o conjunto de sílabas complexas. 

 Durante o ensino pelo procedimento MTS, P6 não precisou refazer 

nenhum conjunto, por apresentar o desempenho esperado para todos os 

conjuntos. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações A-E (palavra 

ditada – letras) e B-E (figuras – letras), teve que refazer as atividades 

referentes a estas relações para os conjuntos: abajur-aquário-garrafa e 

avestruz-galinha-zebra. 

P6 obteve desempenho satisfatório de 95% no teste de leitura 

expressiva. 
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 Tabela XV– Comparação entre os resultados de P6 para o IAL-I, para o 

ensino e os testes de emergência das relações C-D e A-F com palavras 

formadas por sílabas complexas 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% − 
A-C 76% 99% − 
B-C 88% 98% − 
C-B 88% 99% − 
C-E 100% 100% − 
A-E 0% 90% − 
C-D 44% − 96% 

A-F − − 95% 

 

Verifica-se que houve melhora no repertório de P6, particularmente nas 

relações A-E e C-D. Na relação A-F (escrita com letra cursiva), não avaliada 

previamente, o desempenho foi excelente. P6 não apresentou dificuldades 

durante o ensino e o procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório 

de leitura quanto de escrita.     

  

 A Figura 56 apresenta os resultados obtidos por P7 no procedimento de 

ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva (relação CD) e de 

escrita manuscrita (relação AF). 
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 Figura 56 – Percentual de acertos de P7 nas relações de ensino e nas relações 

emergentes de leitura e escrita  
 

Os dados mostram que P7 obteve, também, bom desempenho no 

conjunto geral do ensino das relações e nos testes de palavras formadas por 

sílabas complexas, alcançando o índice estabelecido.  

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P7 alcançou desempenho 

satisfatório para todas as relações, não sendo necessário refazer nenhum 

conjunto de palavras.  

No decorrer do ensino pelo procedimento CRMTS, P7 nas relações C-E 

(palavra impressa – letras), B-E (figura – letras) e A-E (palavra ditada – letras) 

obteve os índices esperados, mantendo-se atento as atividades, não sendo, 

portanto, necessário refazer nenhum conjunto de palavras. 

No teste de leitura (relação C-D), algumas vezes, demorou em fazer a 

leitura; já no teste de escrita (relação A-F) manteve-se atento, como se 

estivesse refletindo sobre as sílabas e letras que formavam a palavra ditada. 
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Tabela XVI– Comparação entre os resultados de P7 para o IAL-I, para o 

ensino e os testes de emergência das relações C-D e A-F com palavras 

formadas por sílabas complexas 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% − 

A-C 61% 98% − 

B-C 67% 100% − 

C-B 44% 98% − 

C-E 100% 100% − 

A-E 00 92% − 

C-D 5%  94% 

A-F   90% 

 

Verifica-se que houve melhora no repertório de P7 nas relações A-C e B-

C, sendo que nas relações C-B, A-E e C-D houve avanço significativo. Na 

relação A-F (escrita manuscrita), não avaliada previamente, o desempenho foi 

excelente. P6 não apresentou dificuldades durante o ensino e o procedimento 

permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório de leitura quanto de escrita.  
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 A Figura 61 apresenta o percentual total de acertos de P8 no 

procedimento de ensino e nos testes de emergência de leitura expressiva 

(relação CD) e de escrita manuscrita (relação AF) 
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 Figura 61 – Percentual de acertos de P8 nas relações ensinadas e testadas. 

 

Os dados mostram que P8 obteve, também, bom desempenho no 

conjunto geral do ensino das relações e nos testes com palavras formadas por 

sílabas complexas, alcançando o índice estabelecido.  

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P8 alcançou desempenho 

satisfatório para todas as relações, não sendo necessário refazer nenhum 

conjunto de palavras.  

No decorrer do ensino pelo procedimento CRMTS, nas relações C-E 

(palavra impressa – letras), B-E (figura – letras) e A-E (palavra ditada – letras) 

P8 obteve os índices esperados, mantendo-se atento as atividades, não sendo, 

portanto, necessário refazer nenhum conjunto de palavras. 

      

 

 

 

 

 

 



 134

Tabela XVII – Comparação entre os resultados de P8 para o IAL-I, para 

o ensino e os testes de emergência das relações C-D e A-F 

 

Relação IAL-I Ensino Emergência 

C-C 100% 100% − 

A-C 95% 98% − 

B-C 88% 98% − 

C-B 88% 100% − 

C-E 100% 98% − 

A-E 32% 96% − 

C-D 66%  100% 

A-F   100% 

 

Verifica-se que houve melhora evidente no repertório de P8 nas relações 

A-E e C-D. Na relação A-F (escrita com letra cursiva), não avaliada 

previamente, o desempenho foi excelente. P8 não apresentou dificuldades 

durante o ensino e o procedimento permitiu-lhe aperfeiçoar tanto seu repertório 

de leitura quanto de escrita.  
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V)      Desempenho dos Participantes nos Testes de Leitura de 

Palavras e Frases de Generalização Formadas por 

Sílabas Complexas 

 
Os testes de generalização de leitura de palavras formadas por sílabas 

complexas seguem nos mesmos moldes dos de generalização com palavras 

de sílabas simples. Na seqüência, são apresentados os dados obtidos nos 

Testes de Leitura de palavras e orações e, posteriormente, são descritos os 

erros cometidos pelos participantes.  

A seguir, apresenta-se a Figura 57, representativa do desempenho dos 

participantes no Teste de Generalização de Leitura de palavras formadas por 

sílabas complexas. 
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      Figura 57 – Percentual de acertos dos participantes no Teste de Leitura de 

 palavras de generalização formadas por sílabas complexas 

 

No teste de leitura de palavras de generalização formadas por sílabas 

complexas, P2, P5, P6 e P8 atingiram desempenho satisfatório, sendo que P6 

e P8 obtiveram índice de acertos igual a 90%. P3 apresentou nível de 

desempenho insatisfatório, demonstrando que está começando a ficar sob 

controle das unidades aspecto fundamental no processo de generalização.  Os 

demais participantes, P1, P4 e P7, apresentaram desempenho deficitário, 
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porém P1 também indica que está começando a ficar sob controle das 

unidades mínimas. 

Dentre os participantes que apresentaram desempenho deficitário, 

destaca-se P1 (55%) que está começando a ficar sob controle das sílabas das 

palavras como pode ser visto a seguir.  

No Quadro, abaixo, podemos observar as respostas emitidas por cada 

participante durante o Teste de Leitura de palavras de Generalização formadas 

por sílabas simples. 
Quadro 11– Respostas emitidas no Teste de Leitura de palavras de generalização com  

  sílabas complexas 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Cabra C C C Cabar C C C C 

Gritar C C C Citar C C Gitar C 

Brasa Brassa C Braço Brassa Basa C Bassa C 

Chocalho C C C Chova C C Chuva C 

Cigarra Cigara C C Cigarro Cigarro C C C 

Girafa Girrafa C C C C C C C 

Farinha Farina C C Falinha C C Falina C 

Xereta C C C C C C Chave C 

Martelo C C marelo C C C C C 

Sobra Sobar C Sopra Sopra C C Subar C 

Cobra C C C C C C C C 

Grito C C C C C C Gilo C 

Casa C C C C C C C C 

Rainha C C C C C C Ralina C 

Abarrotar Aborrotar Abarrata abarrota Aborrotar Abarrota aborrotar Abarro Abarrota 

Zelosa C C C Selo C C C C 

Elegância  Elecancia elegance Elegacia Elege Elecancia Elegacia Elefante Elegante 

Goleiro C Golero C Goteira C C Gole C 

Coalhada Goalho C Coalho Colada C C Gata C 

Cremosa  Cremasa C creme Creme C C Comer C 

 

Ao analisarmos as respostas emitidas no Teste de Leitura de palavras 

de Generalização, podemos observar que os participantes começaram, de fato, 

a ficar sob controle das sílabas das palavras (unidades moleculares). Algumas 

das respostas erradas apresentam sílabas corretas das palavras ou sílabas 

pertencentes à família de alguma das sílabas da palavra.  

Diferentemente, ao ocorrido no Teste de Leitura de palavras de 

Generalização formadas por sílabas simples, no qual os participantes 
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apresentaram correção na leitura de três palavras das vinte apresentadas (o 

equivalente a 15%), no Teste de Leitura de Generalização de palavras 

formadas por sílabas complexas das vinte palavras apresentadas apenas as 

palavras ‘casa’ e ‘cobra’ foram lidas corretamente por todos os participantes (o 

equivalente a 10%).  

Podemos observar que as palavras ‘xereta, grito e rainha’, com exceção 

de P7, foram lidas corretamente pelos demais participantes. Vale destacar que 

duas das palavras apresentadas (abarrotar e elegância), ou seja, 10% das 

mesmas, não foram lidas corretamente pelos participantes; podemos supor que 

tais palavras não fazem parte do vocabulário dos alunos. 

 A seguir, a Figura 58 apresenta os resultados obtidos por cada 

participante no Teste de Generalização de Leitura de orações com palavras 

formadas por sílabas complexas.   
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 Figura 58 – Percentual de acertos dos participantes no Teste de Leitura de 

 orações com palavras novas formadas por sílabas complexas 
 

Observa-se na Figura 61 que P3 e P5 atingiram desempenho de 100% 

na leitura das orações. P1, P2, P6 e P8 atingiram índice de acertos igual a 

83%, apresentando incorreção na leitura de apenas uma das orações, como 

será visto na seqüência. P4 e P7 apresentam desempenho deficitário na leitura 

de orações.    

O desempenho obtido pelos participantes nas orações aponta para o 

fato que muitas vezes o contexto ajuda na leitura de um texto. 
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O Quadro, a seguir, apresenta as respostas emitidas por cada 

participante no Teste de Generalização de Leitura de orações com palavras 

formadas por sílabas complexas. 
Quadro 12 – Respostas emitidas pelos participantes no Teste de Generalização de  

  Leitura de orações com palavras formadas por sílabas complexas 
Participan
tes 

Orações corretas

A zebra pisou na cobra. O morango estava no vaso. O coelho derrubou a 
rosa. 

P1 Correta Correta O coelho derruba a rosa. 

P2 A zebra pisa na cobra. Correta Correta 

P3 Correta Correta Correta 

P4 A zebra pisa na cobra. O morango esta no vaso. O coelho derruba a rosa. 

P5 Correta Correta Correta 

P6 Correta Correta Correta 

P7 A zebra pisa a cobra. O morango esta no vaso. O coelho comeu a roda. 

P8 Correta Correta O coelho derruba a rosa. 

 O elefante molhou a 
tartaruga.  

O grilo ficou no vaso. A arara comeu a 
melancia. 

P1 Correta Correta Correta 

P2 Correta Correta Correta 

P3 Correta Correta Correta 

P4 O elefante molha a 

tataruga. 

Correta A arara come melancia. 

P5 Correta Correta Correta 

P6 O elefante molha a 

tartaruga. 

Correta Correta 

P7 O elefante machucou a 

tartaruga. 

Correta Correta 

P8 Correta Correta Correta 

 
 

O lápis caiu da mesa. O relógio e o abajur 
sumiram. 

P1 Correta Correta 

P2 Correta Correta 

P3 Correta Correta 

P4 Correta O relógio e o abacate 

sumiram. 

P5 Correta Correta 

P6 Correta Correta 

P7 O lápis sumiu da mesa. O remédio quebrou. 

P8 Correta Correta 
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No teste de generalização de leitura expressiva (relação C-D) P1, P2, 

P3, P5, P6 e P8 atingiram índice de desempenho satisfatório, sendo que P3 e 

P5 obtiveram índice de 100% de acertos 

Antes de fazer a leitura propriamente dita, P1 colocou, algumas vezes, o 

dedo sobre as palavras na tela do computador, apresentando uma sonorização 

em voz baixa das palavras, para na seqüência ler a oração. P1 cometeu 

apenas uma incorreção ao trocar a forma verbal “derrubou” por “derruba”.   

P2 apresentou novamente leitura rápida e corrida das orações 

(demonstrando estar sob o controle das palavras), talvez, por ter apresentando 

uma leitura tão rápida (comparando-se a leitura apresentado pelos demais 

participantes), tenha apresentado a troca da forma verbal “pisou” da oração “a 

zebra pisou na cobra” por pisa; mesmo erro apresentado por P4 e P7, sendo 

que P7 ainda trocou a preposição na por a.      

P3 não apresentou mais uma leitura silabada para as orações e, 

algumas vezes, demonstrava estar fazendo a leitura silenciosa da oração, para 

em seguida fazer a leitura em voz alta das orações.  

P4 obteve índice de desempenho deficitário (33%), porque fez a leitura 

correta de duas orações. No entanto, com exceção da oração “o relógio e o 

abajur sumiram”, na qual ele leu “abacate” no lugar de “abajur”, modificando o 

sentido da oração, para as demais orações ele errou apenas o tempo do verbo, 

mostrando estar iniciando o processo de generalização de leitura.  

P5 fez a leitura correta de todas as orações. Novamente, teve o cuidado 

de fazer primeiro uma leitura em voz baixa, para depois emitir a leitura em voz 

alta.    

P6 apresentou índice de desempenho satisfatório (83%), teve a 

incorreção de apenas uma palavra de uma das orações. Na oração “O elefante 

molhou a tartaruga”, trocou molhou por molha. 

P7 apresentou desempenho deficitário (33%), fez a leitura correta de 

duas orações: “o grilo ficou no vaso” e “a arara comeu melancia”. Para as 

demais orações, leu as palavras de ensino, mas não as novas. Tanto nas 

orações com palavras composta por sílabas simples, quanto por sílabas 

complexas, demonstrou nível de generalização muito baixo.  

P8 cometeu a troca de uma palavra em apenas uma das orações, por 

este motivo obteve desempenho satisfatório (83%). Na sua leitura, ao invés de 
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ler “derrubou” leu “derruba”, trocando apenas o tempo do verbo, fato que pode 

ter sido causado por uma distração ou pela ansiedade de fazer a leitura.  

Na avaliação dos resultados da leitura de orações, conclui-se que o 

contexto propiciou algumas vezes o controle dos participantes contribuindo 

para a leitura. Mesmo quando o participante cometeu a incorreção de uma das 

palavras da oração, o contexto permitiu-lhe a leitura de uma frase com sentido. 
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VI) Desempenho dos participantes nos Testes de Escrita de 

Palavras e Frases de Generalização formadas por Sílabas 

Complexas 

 
A seguir, apresenta-se a Figura 59, representativa dos dados dos 

participantes no Teste de Generalização de Escrita de palavras formadas por 

sílabas simples. 
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      Figura 59 – Percentual de acertos dos participantes no Teste de Escrita de 

 palavras de generalização formadas por sílabas complexas 

 

 No teste de generalização de escrita de palavras formadas por sílabas 

complexas, todos os participantes apresentaram índice de desempenho 

deficitário; o melhor desempenho foi de P8, atingindo apenas 45% de acertos, 

índice que mostra estar começando a apresentar domínio sobre as sílabas 

complexas das palavras. Os demais apresentaram níveis ínfimos de acertos, 

sendo que P3, P4 e P7 apresentaram desempenho nulo. Alias estes três 

sequer vocalizaram qualquer palavra.  

 Diferentemente do que aconteceu no teste de generalização com 

palavras de sílabas simples, P1, P2, P5 e P6 apresentaram desempenho 

insatisfatório, não conseguiram manter tal nível de desempenho para as 

palavras com sílabas complexas. 
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No Quadro abaixo, podemos observar as respostas emitidas por cada 

participante durante o Teste de Escrita de palavras de Generalização formadas 

por sílabas complexas.  
Quadro 13 – Respostas emitidas no Teste de Generalização de Escrita com palavras 

formadas por sílabas complexas 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Cabra C Capa - - C Crabra - C 

Gritar Rita Quato - - Gitra Grata - Crida 

Brasa Baza Baza - - C C - C 

Chocalho Xocalho Cocala - - Xocado Socalo - Xocalo 

Cigarra Sihara Cirra - - Sihara Sifrana - Sichara 

Girafa C Gifa - - Gifra Galafa - Xirafa 

Farinha Falina Fina - - Farari Falinha - Faria 

Xereta Ereta Cixita - - Gatra Xaleta - C 

Martelo mathelo Naralo - - Mato C - C 

Sobra Sodara Comto - - Suba Soba - C 

Cobra C Copar - - Cabra copra - Cabar 

Grito Crito Gito - - Girto Cito - Gitor 

Casa C C - - C C - C 

Rainha Rarina Rari - - C C - Raia 

Abarrotar Abarota Aparro - - abarota Aparota - Abarrar 

Zelosa Zeloza Zelos - - Zelo Zele - Zeloza 

elegância  Elegana Ele - - Elefante elegan - Elegansa 

Goleiro Colero Gol - - Goleto goleo - Goleilo 

Coalhada Coalada Coada - - Golada Coadada - Coalho 

Cremosa  Gemosa geosa - - Creme cremozo - cremoza 

 

Vale destacar que, com exceção de P3, P4 e P7, os quais não 

apresentaram comportamento de escrita com letra manuscrita, os demais 

participantes escreveram corretamente a palavra casa.  

Do mesmo modo que o realizado com o conjunto de palavras formadas 

por sílabas simples, achou-se necessário, em decorrência do repertório inicial 

dos participantes, uma análise diferenciada dos dados obtidos no teste de 

generalização de escrita de palavras formadas por sílabas complexas. 

Analisou-se os resultados do teste de generalização de escrita de 

palavras formadas por sílabas complexas, através do número de suas sílabas 

componentes. O número de palavras com sílabas complexas utilizadas para o 

teste de generalização foi de 20 e o total de sílabas destas palavras é de 56. 
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A seguir, a Figura 60 apresenta o percentual de acertos de sílabas 

componentes das palavras, formadas por sílabas complexas, do teste de 

generalização. 

 
Figura 60 percentual de acertos das sílabas das palavras de generalização 

 formadas por complexidades  

 

P1 apresentou 55,1% das sílabas, o que corresponde a 31 sílabas de 

um total de 56. Na análise anterior, foram 4 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras.   

P2 apresentou 42,7% das sílabas, o que corresponde a 24 sílabas de 

um total de 56. Na análise anterior, foram 1 palavra escrita corretamente de um 

total de 20 palavras.   

P5 apresentou 44,5% das sílabas, o que corresponde a 25 sílabas de 

um total de 56. Na análise anterior, foram 4 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras.   

P6 apresentou 51,6% das sílabas, o que corresponde a 29 sílabas de 

um total de 56. Na análise anterior, foram 4 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras. Vale destacar que, P6 apresenta o mesmo número de 

acertos de palavras (4) que P1 e P5, no entanto faz o acerto de quatro sílabas 

a mais que P5 e erra duas com relação a P1.  
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P8 apresentou 60,5% das sílabas, o que corresponde a 34 sílabas de 

um total de 56. Na análise anterior, foram 6 palavras escritas corretamente de 

um total de 20 palavras.   

P3, P4 e P7 não apresentaram repertório de escrita de palavras 

formadas por complexidades.   

Os resultados mostram que, com exceção de P3, P4 e P7, os demais 

participantes acertaram a escrita de mais de 40% das sílabas componentes 

das palavras, formadas por sílabas complexas, do teste de generalização. 

Embora os patamares não sejam os esperados, estes resultados 

indicam que, com exceção de P3, P4 e P7, os demais participantes estão em 

processo de generalização de escrita de palavras formadas por sílabas 

complexas. 

A seguir, a Figura 61 apresenta os resultados obtidos por cada 

participante no Teste de Generalização de Escrita de orações com palavras 

formadas por sílabas complexas.      

23%

0% 0% 0%

23% 23%

0%

68%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Generalização de Escrita de Orações

 Figura 61 – Percentual de acertos dos participantes no Teste de Generalização 

 de Escrita de orações com palavras novas formadas por sílabas complexas 
  

No teste de generalização de escrita de orações com palavras formadas 

por sílabas complexas quatro participantes apresentaram desempenho nulo e 

P1, P5 e P6 que acertaram a escrita de apenas uma das orações, a exceção é  

P8 que acertou a escrita de três orações. 
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O Quadro, a seguir, apresenta as respostas emitidas por cada 

participante no Teste de Generalização de Escrita de orações com palavras 

formadas por sílabas complexas. 
Quadro 14 – Respostas emitidas pelos participantes no Teste de Generalização de 

Escrita de orações com palavras formadas por sílabas complexas 
Participan
tes 

Orações corretas

A zebra pisou na cobra. O morango estava no vaso. O coelho derrubou a 
rosa. 

P1 A zeba piza no coba. O moroco estava o vazo. O conto derombo a roza. 

P2 − − − 

P3 − − − 

P4 − − − 

P5 Azeba piza nacobra. O morogo estava vazo. Ocoento derubo arosa 

P6  zebra pizou na coba. O morago esta novazo. Coelho derubu a rosa. 

P7 − − − 

P8 C O morago estava no vazo. Coelho derubou a rosa. 

 O elefante molhou a 
tartaruga.  

O grilo ficou no vaso. A arara comeu a 
melancia. 

P1 O emliva comlo a tataroha. O rinco fonco o vazo. A arara comeu merona. 

P2 − − − 

P3 − − − 

P4 O elame mom tata. − − 

P5 Elefate molha tartaruga. O grilo ficu no vazo Arara comeu melalcia. 

P6 Elefante molou a tartarga. O crilo ficou no vazo. Arara comeu amelacia. 

P7 − − − 

P8 Elefante molha tartaruga. C C 

 
 

O lápis caiu da mesa. O relógio e o abajur 
sumiram. 

P1 C − 

P2 − −

P3 − −

P4 − O resonle e o hambu comem. 

P5 C Relogio e abaxur somem. 

P6 C Relógio e abaxur sumem. 

P7 − −

P8 O lápis caiu namesa. Relógio e o abasumiram. 

 

No teste de generalização de escrita de orações, novamente, todos os 

participantes se apresentaram apreensivos e ansiosos. P2, P3, P4e P7 não 

apresentaram comportamento de escrita. 
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P1 apresenta processo muito inicial de aquisição do repertório de 

escrita. Considerando-se o escrito por P1, pode-se verificar que em quatro, 

das oito orações, escreveu uma ou outra palavra corretamente, e algumas, 

embora incorretas, apresentam erros de grafia em função do som; o fonema /z/ 

pode ocorrer tanto com a letra ‘z’ como para a letra ‘s’ entre duas vogais. Para 

este caso, observou-se que, por exemplo, a palavra casa foi escrita como 

“caza”.   

P5, P6 e P8 já apresentam maior número de palavras grafadas 

corretamente, além de que, apesar de conter incorreções gráficas, a oração 

escrita se aproxima bastante da oração ditada. Assim, pode-se dizer que P5, 

P6 e P8 demonstram estar em processo de aquisição de escrita de orações. 

No caso de P8, fica claro que passou a escrever orações, repertório muito 

superior ao apresentado antes do treino.  

Os resultados apontam para o fato de que o aluno pode estar em níveis 

bem diferentes quanto aos repertórios de leitura e escrita, cabendo ao 

professor a tarefa de igualá-los.  

Como já salientado, no presente trabalho, a escrita manuscrita de 

palavras foi testada após o ensino de palavras. Os verbos eram as palavras de 

generalização e em todas as orações houve a apresentação de artigos e 

preposições que não haviam sido treinadas previamente. Portanto, após uma 

análise detalhada dos dados, achou-se necessário, por conta do repertório 

inicial dos participantes e o atingido após o ensino, uma verificação 

diferenciada dos dados apresentados. 

Essa nova análise consiste em apresentar os dados referentes a escrita 

das orações através do número de palavras componentes das orações. As 

orações utilizadas no teste de generalização de escrita orações formadas por 

sílabas complexas foram 8, com um  total de 41 palavras, incluindo-se artigos 

e preposições. 

A Figura 62, a seguir, apresenta o percentual de acertos de palavras 

com sílabas complexas componentes do teste de generalização de escrita de 

orações. 
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 Figura 62 percentual de acertos de palavras escritas corretamente no 

 teste de generalização de escrita de orações com complexidades 

 

Os resultados mostram que, P5, P6 e P8 acertaram mais da metade das 

palavras que formam as orações do teste de generalização. 

P5 apresenta percentual de acertos igual a 51%, o que equivale à 

escrita correta de 21 palavras das 41 apresentadas. Quando da análise 

anterior, como P4, ele não apresenta a escrita correta de nenhuma oração, 

mas fica notório que, nessa nova maneira de analisar os resultados, ele está 

iniciando o processo de escrita de orações. 

P6 apresenta percentual de acertos igual a 55,8%, o que equivale à 

escrita correta de 23 palavras das 41 apresentadas. Quando da análise 

anterior, ele, também, apresentou a escrita correta de apenas 1 oração, mas 

fica notório que, nessa nova maneira de analisar os resultados, ele está 

iniciando o processo de escrita de orações. 

P8 apresenta percentual de acertos igual a 77,7%, o que equivale à 

escrita correta de 32 palavras das 41 apresentadas. Quando da análise 

anterior, ele apresenta a escrita correta de apenas 3 orações, portanto está 

iniciando o processo de escrita de orações. 

 Vale um destaque para P1 que por três sílabas não se encontra no 

mesmo patamar, que P5, P6 e P8. P1 apresenta percentual de acertos igual a 

43,7%, o que equivale à escrita correta de 18 palavras das 41 apresentadas. 

Quando da análise anterior, ele apresenta a escrita correta de apenas uma 

oração. 
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P4 apresenta percentual de acertos igual a 9,7%, o que equivale á 

escrita correta de 4 palavras das 41 apresentadas. Quando da análise anterior, 

ele não apresenta a escrita correta de nenhuma oração. 

P2, P3 e P7 apresentaram desempenho nulo. 

Em suma, pode-se afirmar que, embora a escrita de orações não tenha 

sido ensinada e a perfeita escrita demande o uso de artigos e preposições 

(palavras que não foram utilizadas no procedimento de ensino), os dados 

indicam que quatro dos oito participantes iniciaram o processo de aquisição do 

repertório de escrita de orações. 
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VII) Comparação dos resultados apresentados pelos 
participantes nos Testes de Leitura e de Escrita de 
Palavras de Generalização formadas por Sílabas Simples  
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 Figura 63 – Percentual de acertos nos testes de Generalização de leitura e 

escrita de palavras novas formadas por sílabas simples 

 
 Comparando-se os resultados obtidos nos testes de leitura e de escrita 

de palavras de generalização, formadas por silabas simples, é possível 

constatar que apenas para P1 eles estão no mesmo patamar, sendo que para 

os demais participantes eles apresentam índices diferentes. 

 Verifica-se que há pior desempenho na escrita para todos os 

participantes, com exceção de P1. 

  A variação no patamar de desempenho entre leitura e escrita varia de 

15% a 45%, esta última variação ocorrida com P8, que apresentou 

desempenho de 90% em leitura e 45% em escrita.  

 A comparação vale para indicar que, a leitura de palavras novas, 

formadas por sílabas simples, é melhor do que a escrita. 

 Tal resultado, se analisado qualitativamente revela um patamar diferente 

de escrita de palavras, pois os erros mais cometidos pelos participantes foram 

a supressão da letra ‘r’ ou a troca do ‘b’ pelo ‘p’; ou a troca do ‘d’ pelo ‘t’ em 

outra da forma verbal ‘molhou’ por ‘molha’ e em outra a junção do ‘na’ com 

‘mesa’. 
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VIII) Comparação dos resultados apresentados pelos 

participantes nos Testes de Leitura e de Escrita de 
Orações de Generalização formadas por Sílabas Simples  
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 Figura 64 – Percentual de acertos nos Testes de Generalização de Leitura e de  

Escrita de orações com palavras novas formadas por sílabas simples 

 

 Comparando-se os resultados obtidos nos testes de leitura e escrita de 

orações de generalização formadas por palavras com sílabas simples, é 

possível constatar que para a quase totalidade dos participantes há a 

apresentação de índices diferentes para ambos os repertórios, sendo muito 

menores os relativos à escrita. 

 Dentre os participantes, destaca-se P7, que apresenta índice deficitário 

para o comportamento de leitura de orações formadas por palavras de sílabas 

simples e desempenho nulo para o de escrita, e P4 que apresentou índice 

deficitário em ambos os repertórios.   

 Tal resultado, se analisado qualitativamente revela um patamar diferente 

de escrita de orações, pois em uma das orações o erro constituiu-se apenas a 

troca do ‘s’ pelo ‘z’; em outra da forma verbal ‘molhou’ por ‘molha’ e em outra a 

junção do ‘na’ com ‘mesa’.  

 Diante da comparação, fica notório que, para os participantes, ler 

orações é mais fácil do que escrever orações. 
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IX) Comparação dos resultados apresentados pelos 
participantes nos Testes de Leitura e Escrita de Palavras 
de Generalização formadas por Sílabas Complexas  
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 Figura 65 – Percentual de acertos nos Testes de Generalização de Leitura e de 

Escrita de palavras novas formadas por sílabas complexas 

 

 Comparando-se os resultados obtidos nos testes de leitura e escrita de 

palavras de generalização formadas por palavras com sílabas complexas, é 

possível constatar que todos os participantes apresentam índices bem 

diferentes para ambos os comportamentos, sendo piores os índices 

relacionados à escrita. 

 A comparação vale para indicar que, a leitura de palavras novas, 

formadas por sílabas complexas, é melhor do que a escrita. 
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X)       Comparação dos resultados apresentados pelos 
participantes nos Testes de Leitura e de Escrita de 
Orações de Generalização formadas por Sílabas 
Complexas  
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 Figura 66 – Percentual de acertos nos Testes de Generalização de Leitura e de 

Escrita de orações com palavras novas formadas por sílabas complexas 

 
 Comparando-se os resultados obtidos nos testes de leitura e escrita de 

orações de palavras de generalização formadas com palavras com silabas 

complexas, é possível constatar que todos os participantes apresentam índices 

bem diferentes para ambos os comportamentos, novamente com piores índices 

em escrita. 

 A variação no patamar de desempenho entre leitura e escrita de orações 

formadas por palavras com complexidades varia de 16% a 100%, esta última 

variação ocorrida com P3, que apresentou desempenho de 100% em leitura e 

nulo em escrita.  

 A comparação vale para indicar que, a leitura de orações com palavras 

novas, formadas por sílabas complexas, é melhor do que a escrita. 

Pode-se afirmar que, a presente proposta foi mais eficiente no ensino de leitura 

do que o de escrita de palavras e orações, tanto contendo sílabas simples, 

quanto complexidades. 
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 Em relação à leitura, a maioria dos participantes atingiu o patamar 

desejado, indicando haver generalizado a leitura para palavras e orações não 

ensinadas. 

 Já em relação à escrita, embora não se tenha atingido o patamar 

desejado, quatro dos participantes estão em processo de generalização, 

quanto às palavras são formadas por sílabas simples, sendo que outros dois 

iniciaram tal processo. Quando as palavras são formadas por sílabas 

complexas, apenas dois participantes estão iniciando o processo de 

generalização, estando os demais distantes de tal processo. 
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Considerações Finais 
 

 
 O objetivo do presente trabalho foi o de aperfeiçoar os repertórios de 

leitura e escrita de alunos de 4ª série de PIC, por meio do ensino de 

discriminações condicionais, utilizando como instrumento um software 

educativo. 

 Para tanto, propôs-se um procedimento que envolveu primeiramente a 

Avaliação do repertório inicial de leitura e escrita dos alunos, utilizando o IAL-I 

(Moroz e Rubano, 2007). Seguiu-se, então, a implementação da programação 

de ensino de palavras com sílabas simples (Ensino de Relações e Testes das 

Relações C-D e A-F) e a aplicação dos Testes de Generalização de Leitura e 

Escrita de palavras novas e de orações compostas por palavras do ensino e 

uma forma verbal (palavra nova). Após o término do trabalho com palavras 

formadas por sílabas simples, iniciou-se a implementação da programação de 

ensino de palavras formadas por sílabas complexas e finalizou-se com os 

testes de Generalização de Leitura e Escrita, contendo palavras novas e 

orações compostas por palavras formadas por sílabas complexas.  

 Quanto aos resultados do repertório prévio de leitura e escrita dos 

participantes, verificou-se que o Instrumento de Avaliação de Leitura Inicial – 

(IAL-I) proposto por Moroz e Rubano (2007) mostrou a diversidade do 

repertório de leitura e escrita, bem como a defasagem destes repertórios para a 

série cursada pelos alunos, como apontam as avaliações oficiais; e 

conseqüentemente, entende-se a ocorrência de inadequação de idade dos 

alunos para a série cursada; visto que todos foram reprovados pelo menos uma 

vez durante suas vidas acadêmicas.  

 Ainda foi possível identificar as dificuldades apresentadas pelos 

participantes nas relações entre as diferentes modalidades de estímulos (figura 

– texto – som). Com a aplicação do IAL-I, verificou-se que embora os 

participantes dominem as relações C-C (texto – texto), B-C (figura – texto), C-B 

(texto – figura) e até mesmo a leitura receptiva – relação A-C (som – texto), tal 

domínio não garante a leitura expressiva (relação C-D), a qual se constitui em 

maior dificuldade para os participantes. 
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 Essa mesma verificação foi feita por Costa (2008) em seus estudos. 

Costa (2008) ainda comenta que quando são comparados os resultados dados 

pelo IAL-I e os das avaliações feitas pela escola, sutilezas são evidenciadas 

pelo IAL-I, pois alunos que apresentam repertórios bem diversos são colocados 

pela escola numa mesma categoria. Assim, julgamos que o IAL-I é um 

instrumento que pode ser usado para avaliar os alunos, e os dados obtidos 

podem ajudar os professores no planejamento de atividades que visem sanar 

as dificuldades específicas de cada aluno.  

 Ao se comparar os resultados do desempenho obtidos para as palavras 

formadas por sílabas simples e as formadas por sílabas complexas, é evidente 

a dificuldade apresentada para as palavras que possuem complexidades, 

deixando claro que o domínio na leitura e escrita de palavras formadas por 

sílabas simples não garante a leitura e a escrita das palavras formadas por 

sílabas complexas. Outra evidência é que quando não há domínio das relações 

com palavras formadas por sílabas simples, há pior desempenho para as 

relações quando envolvem palavras com sílabas complexas. 

 As atividades denominadas de Anagrama permitiram avaliar aspectos 

relacionados à escrita. Quando são comparados os desempenhos 

apresentados para as palavras formadas por sílabas simples, com os relativos 

às palavras formadas por sílabas complexas, verificou-se que para a 

reprodução de palavras, ou seja, cópia (relação C-E), não houve diferença de 

desempenho para os diferentes conjuntos de palavras, pois os participantes 

apresentaram desempenho satisfatório em ambos os tipos de palavras. 

Quando os resultados são referentes ao desempenho na construção de 

palavras ditadas (relação A-E), também, não há praticamente diferença entre 

os resultados, porém por uma razão diferente: porque para ambos os conjuntos 

de palavras (com sílabas simples ou complexas), os participantes 

apresentaram desempenho deficitário e nulo. Tal fato indica que embora os 

participantes consigam copiar as palavras, eles não conseguem construir 

palavras ditadas, ou seja, não sabem escrever.             

 Durante o procedimento de ensino de palavras formadas por sílabas 

simples, os resultados mostram que todos os participantes obtiveram índice de 

desempenho esperado, acarretando a melhora de seus desempenhos em 

leitura e escrita de palavras. 
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 Quanto à emergência da leitura (relação C-D) de palavras formadas por 

sílabas simples, os resultados mostraram que, no geral, houve a emergência 

para o comportamento de palavras formadas por sílabas simples. No que se 

refere aos resultados obtidos nos testes de generalização de Leitura e Escrita, 

a diversidade nos desempenhos demanda uma análise mais detalhada. Cabe 

lembrar que os Testes de Generalização de Leitura e de Escrita envolveram a 

leitura e escrita de palavras novas formadas a partir da recombinação de 

sílabas presentes nas palavras de ensino. No caso das orações, havia duas 

palavras ensinadas e uma forma verbal (palavra nova), bem como a presença 

dos artigos (o, a) e de preposições (na, de) na formação das orações.  

 A leitura de novas palavras (teste de generalização), testada ao final do 

procedimento de ensino, apresentou índices satisfatórios para todos os 

participantes, indicando aperfeiçoamento do repertório de leitura. 

 O teste de generalização de leitura de orações contendo palavras de 

sílabas simples, como já mencionado, exigiu dos participantes um repertório 

diferente do apresentado durante o ensino. Mesmo assim, os resultados 

mostram a ocorrência de generalização de leitura de orações formadas por 

palavras com sílabas simples para todos os participantes, com exceção de P4 

e P7, que apresentaram a leitura correta de apenas duas das orações 

apresentadas. Apesar do desempenho de P4 e P7, na leitura de orações, 

houve avanço considerável no repertório de leitura dos participantes, já que 

antes do procedimento, o comportamento textual dos participantes era em nível 

deficitário. 

 Nos resultados relativos á leitura das orações formadas por palavras de 

sílabas simples, chamou a atenção o fato de dois participantes lerem a oração 

“O gato pula no rato” como “O gato pega o rato”; as outras incorreções na 

leitura das orações se deram pela troca ou da forma verbal ou de uma das 

palavras da oração, contudo todas as orações lidas tinham sentido, levando-

nos a supor que o comportamento de leitura está sob controle do contexto. Tal 

suposição é justificada quando analisamos os resultados apresentados por P3 

e P5 que, nos testes de generalização de leitura de orações formadas com 

palavras de sílabas simples obtiveram 100% de acertos, para as mesmas 

orações, no teste de escrita, obtiveram desempenhos deficitários. 
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 Em outras palavras, enquanto na leitura de orações uma palavra pode 

servir de dica para a leitura das demais, na escrita de orações o indivíduo deve 

estar sob controle de seu próprio texto. 

 Durante o procedimento de ensino de palavras formadas por sílabas 

complexas, os resultados mostram que todos os participantes obtiveram índice 

de desempenho esperado. 

 Quanto à emergência da leitura (relação C-D) de palavras formadas por 

sílabas complexas, os resultados mostraram, novamente, que houve a 

emergência para o comportamento de ler palavras formadas por sílabas 

complexas, indicando emergência de relação não ensinada. 

 O teste de generalização (leitura de palavra nova), testado ao final do 

procedimento de ensino, apresentou índices satisfatórios para todos os 

participantes, mostrando melhora no desempenho de leitura de palavras com 

sílabas simples. 

 O teste de generalização de leitura de orações, formadas com palavras 

de sílabas complexas, como já mencionado, exigiu dos participantes um 

repertório diferente e superior ao exigido durante o ensino. Mesmo assim, os 

resultados na leitura de orações formadas por palavras com sílabas complexas, 

novamente, mostram que houve generalização de leitura para  os participantes, 

com exceção de P4 e P7. È necessário recordar que os Testes de 

Generalização de Leitura envolveram a leitura de palavras novas formadas a 

partir da recombinação de sílabas presentes nas palavras de ensino, e no caso 

das orações, havia duas palavras ensinadas e uma forma verbal (palavra 

nova), além da presença de artigos e de preposições.  

 Diante dos resultados superiores nos testes de leitura de palavras e 

orações não ensinadas frente aos obtidos na avaliação inicial, conclui-se que a 

presente proposta de ensino permitiu a ampliação do repertório de leitura de 

todos os participantes, bem como, através do ensino de relações entre 

diferentes modalidades de estímulos com o auxilio de software educativo, a 

promoção da emergência de leitura generalizada de palavras e até de orações. 

 No presente estudo, fez parte dos testes de generalização a escrita 

manuscrita de palavras e de orações, desempenho diferente do ensinado.  

 Durante a avaliação do repertório inicial e do procedimento de ensino, foi 

exigida dos participantes, a escrita de palavras sempre através de atividades 
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de anagrama, ou seja, para construir a palavra o participante ficava sob o 

controle das letras que eram apresentadas para formar a palavra. O sucesso 

na realização dessa atividade era decorrente da escolha correta das letras 

(unidades moleculares) que formavam o estímulo-modelo (unidade molar). 

Enquanto que no teste de generalização de escrita da relação A-F (escrita com 

letra manuscrita), o participante deveria estar sob o controle de seus 

conhecimentos. Para o sucesso nesta atividade, o participante deveria recorrer 

a uma escolha pessoal de unidades moleculares ou molares.  

 Quanto à emergência da escrita manuscrita (relação A-F) de palavras de 

ensino formadas por sílabas simples, os resultados mostraram que, houve a 

emergência. Assim, tal relação emerge conforme preconizado pelo paradigma 

da equivalência de estímulos. 

 Quanto à escrita de novas palavras (teste de generalização), avaliada ao 

final do procedimento de ensino, esta apresentou índices insatisfatórios ou 

deficitários para todos os participantes. 

 Apesar de tais índices os resultados revelam que houve avanço por 

parte dos participantes, pois o teste de generalização de escrita manuscrita de 

orações formadas com palavras de sílabas simples, como já mencionado, 

exigiu dos participantes um repertório diferente e superior ao apresentado 

durante a situação de ensino.  

 Outro aspecto observado no Teste de Generalização de Escrita tanto de 

palavras como de orações foi a ocorrência sistemática de alguns erros; alguns 

participantes não escreveram os artigos e as preposições das orações, outros 

omitiram uma das sílabas da palavra durante a escrita, alguns trocaram letras 

ou devido aos aspectos fonológicos (grafias diferentes e mesmo som) ou aos 

aspectos espaciais (a mudança de posição de uma letra representa a escrita 

de outra letra, por exemplo: “b” e “d”); outros trocaram sílabas que pertenciam a 

uma mesma família (por exemplo: no lugar de “pe” escreveram “pa”) e alguns, 

ainda, fizeram a junção da preposição à palavra que se seguia na oração.             

 Os erros apresentados nos testes de generalização de escrita indicam 

que é necessário programar novas ações de ensino de forma que propiciem 

sanar as dificuldades de identificação das letras pela posição espacial, das de 

mesmo som e das pertencentes à mesma “família”. Uma sugestão seria 

planejar mais atividades de escrita de palavras (Anagrama) que apresentem 
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essas características. Tal sugestão vai ao encontro do proposto por Medeiros 

(2007), que afirma que uma das condições que pode aumentar a probabilidade 

de ler e escrever corretamente é a variação na da posição das sílabas, ou seja, 

as sílabas das palavras de ensino devem aparecer em diferentes posições nas 

palavras, como por exemplo: Casa, maCAco, vaCA.  

 Como já mencionado anteriormente, ler e escrever são comportamentos 

independentes, mas que durante o processo de alfabetização se relacionam de 

tal maneira que parecem ser um único comportamento. No entanto, os 

resultados do presente trabalho vão ao encontro dos coletados por Lee e 

Pegler (1982) quando demonstram que crianças podem saber escrever 

palavras que não lêem como também podem saber ler palavras que não 

sabem escrever. A independência desses repertórios é verificada quando nos 

Testes de Generalização de Leitura os resultados são satisfatórios e nos 

Testes de Generalização de Escrita os resultados são deficitários. Cabe ao 

professor planejar de forma cuidadosa ações que permitam e facilitem a 

integração desses comportamentos estabilizando e igualando os desempenhos 

nesses repertórios. Tal preocupação é encontrada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental da área de Língua Portuguesa quando 

discorre que é necessário “encontrar formas de garantir, de fato, a 

aprendizagem da leitura e da escrita”. (p.2)   

   Para a realização do presente trabalho, utilizou-se a sala de informática 

como espaço coletivo, procurando-se aproximar da realidade de sala de aula. 

Neste contexto, algumas vezes um participante aumentava em demasia o som 

do computador induzindo outros participantes a ficarem sob controle de fatores 

diferentes dos da sua programação. A pesquisadora tinha que intervir 

solicitando a diminuição do volume por produzirem interferência que 

prejudicava o andamento das atividades. César (2009) utilizou em seu estudo 

os fones de ouvido que auxiliaram para que tais interferências não 

acontecessem. Contudo, mesmo sem fones de ouvido, verificou-se que é viável 

o trabalho com oito e até mais alunos ao mesmo tempo, devendo-se 

simplesmente ter o cuidado de previamente programar cada computador para 

cada aluno. Tal realidade permite a afirmação de que o uso dos computadores 

é viável em contexto educacional coletivo. No entanto, no presente estudo, 

trabalhou-se com apenas oito crianças (número não usual nas classes da rede 
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estadual), sendo necessários novos estudos que tenham um número maior de 

participantes ou o número médio efetivo dos alunos das classes estaduais.      

 Uma das contribuições do software ao trabalho docente diz respeito ao 

detalhamento das informações referentes ao desempenho de cada tarefa 

realizada pelos alunos. O relatório gerado ao término de cada atividade 

possibilita ao professor o planejamento adequado para as atividades 

subseqüentes bem como o conhecimento específico dos erros e acertos dos 

alunos.  

 Este conhecimento torna-se uma ferramenta de apoio para que o 

professor possa planejar o ensino observando a necessidade e o ritmo de cada 

aluno. Vale ainda destacar que a utilização de tecnologias no ensino possibilita 

a criação de contingências que favorecem o processo de ensino e, 

correspondentemente, de aprendizagem. 

 Como dito anteriormente, a pesquisadora diante dos resultados 

apresentados por cada participante programava as tarefas subseqüentes. 

Entretanto, as programações subseqüentes não foram suficientes para 

proporcionar que os participantes que não apresentaram índices satisfatórios 

fossem atingidos. A programação deveria ter apresentado, por exemplo, na 

escrita, apenas o número de letras justo para as atividades em que o 

desempenho não foi o esperado, ou ainda ter desenvolvido novas etapas de 

ensino para sanar as dificuldades específicas de cada aluno.   

 A programação apresentou cinco relações diretamente ligadas à leitura 

(CC, AB, AC, BC, CB) e apenas três relacionadas à escrita (AE, BE, CE), 

sendo que nas relações de escrita houve sempre a apresentação de dois 

estímulos para o participante, ou seja, na relação AE o estímulo principal é o 

som, mas as letras para a construção das palavras também são estímulos 

(visuais). Portanto o participante, durante o procedimento de ensino, tinha um 

recurso auxiliar (letras) para a realização de suas atividades. Já para o teste da 

relação AF, esse recurso auxiliar não foi apresentado, pois o participante 

deveria ouvir o ditado e transcrevê-lo na folha, fiando-se em seus próprios 

conhecimentos. Pode-se supor que a não apresentação do estímulo visual 

(letras), durante os testes, tenha prejudicado o desempenho dos participantes. 

Assim sendo, uma nova programação poderia ter além das relações de 

CRMTS (escolha de acordo com o modelo com resposta construída), outras 
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que apresentassem somente o estímulo (figura, som e palavra impressa), 

exigindo do participante a escrita manuscrita ou o digitar no teclado, tendo 

desta forma, apresentadas uma única vez, todas as letras.         

 Outro fator, que pode ter influenciado o baixo rendimento nos testes de 

escrita, é que os alunos eram retirados do ambiente do procedimento de ensino 

e dirigidos a uma sala de aula (ambiente onde suas atividades não eram 

consequenciadas). Eles eram dispostos em três fileiras (um atrás do outro), 

fato que pode tê-los levado a lembrar de provas e atividades em que não 

apresentavam sucesso. Durante os testes de escrita, como já mencionado, a 

maioria dos participantes se mostrava ansioso e preocupado. Alguns chegaram 

a dizer que não podiam fazer, porque não sabiam escrever.   

 O procedimento utilizado na presente pesquisa poderia servir de base 

para outros, com crianças séries diferentes, com o objetivo de aperfeiçoar o 

repertório de escrita. Parte do conhecimento produzido a partir das relações de 

equivalência tem se restringido quase que exclusivamente ao ensino de leitura 

de palavras, alguns deles com avaliação para a leitura frases. Falta à área o 

desenvolvimento de estudos sistemáticos para o ensino de repertórios mais 

complexos, como leitura de textos e de escrita de palavras, frases e textos.    

 Outro aspecto relevante que deve ser observado é o tempo despendido 

pelos participantes na realização das atividades. Foram no mínimo o 

equivalente a quase dois dias de aulas e no máximo o equivalente a quase três 

dias.  

 Em suma, considerando-se os resultados obtidos e o tempo utilizado 

para o ensino (no máximo 14h e 50mim e no mínimo 9h e 33mim), pode se 

afirmar que o presente trabalho evidenciou que o ensino de discriminações 

condicionais, com base no modelo de equivalência de estímulos, contribuiu 

para o aperfeiçoamento dos repertórios de leitura e de escrita de crianças que 

apresentam história de fracasso escolar; também, evidenciou a possibilidade 

de utilização do software Mestre® como um instrumento do cotidiano do 

professor para uso coletivo. 

 Em vista disso, considera-se necessário que as pesquisas, 

desenvolvidas tendo como fundamento o paradigma da equivalência de 

estímulos, sejam amplamente difundidas entre os professores, não só para 

propiciar uma adequada compreensão das contribuições da Análise do 
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Comportamento como para fornecer material que contribua para a utilização de 

uma tecnologia educacional que resulte em ensino de qualidade. 

 Conforme destaca Skinner (1972), ao defender a importância de o 

professor planejar cuidadosamente sua proposta de ensino: 

Um bom programa leva, com efeito, o aluno, passo 
a passo, estando cada passo ao seu alcance e o 
aluno geralmente entende antes de ir adiante... 
(p.59)  

 

      A qualidade no ensino é obtida quando a proposta de ensino 

implementada leva o aluno a obter sucesso em suas atividades acadêmicas, 

propiciando que histórias de fracasso escolar, desinteresse, indisciplina 

tornem-se cada vez mais raras. O domínio dos repertórios de leitura e de 

escrita contribui para obtenção do sucesso escolar, mas, acima de tudo, o 

domínio desses repertórios se estende para além dos muros da escola, já que 

são necessários no cotidiano da vida contemporânea e no registro das 

reflexões, críticas e ações dos indivíduos na sociedade. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial 
Informações Gerais sobre os Alunos (com alterações) 

 
 

A) Identificação do Aluno 
 
 Nome: _______________________________________________  
 
 Data de Nascimento: _____/ _____/ _____  Idade: _____  
 
 Filiação: ______________________________________________  
 
 Endereço: _____________________________________________  
 
 

B) Sobre a Família 
 

1) Quem mora com você? 
 ______________________________________________________  
 

2) Seus pais sabem ler? 
 
 Mãe: (    ) Sim           (    )Não  
  
 Pai:   (    ) Sim           (    )Não 
  
 Irmão(s): (    ) Sim     (    )Não 
  
 Outro(s): (    ) Sim     (    )Não 
 

3) Qual o grau de instrução de seus pais/ responsáveis? 
 
 Mãe: __________________________  Pai: ____________________  
 

4) Você já viu seus pais lendo? 
  
          (    ) Sim                    (    )Não 
 

5) Com que freqüência você vê seus pais lendo? 
  
         (    ) poucas vezes       (    ) algumas vezes            (    ) muitas vezes  
  
         (    ) nunca viu 
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6) O que eles costumam ler? 
  
(    ) livros escolares           (    ) livros diversos            (    )jornal            
      
(    )gibis        (    ) bíblia                  (    )revistas                                (    )outros 
  

7) Seus pais costumam/ costumavam ler para você? 
  
(    ) Sim               (    )Não 
 

8) O quê? 
  
(    ) histórias infantis                      (    ) contos de fada 
  
(    ) histórias bíblicas                                 (    )outros  
 

C) Sobre a Leitura 
 

1) Você sabe ler? 
  
        (    ) Sim                (    )Não 
 

2) Por que é importante ler? 
 ________________________________________________________  
 

3) Em algum momento, fez falta saber ler? 
  
(    ) Sim               (    ) Não               Qual? ______________________   
 

4) O que você costuma ler? 
  
(    ) livros escolares           (    )livros diversos                   (    )jornal 
  
(    )revistas     (    )gibis                                  (    )outros  
  
(    )não costuma ler 
 

5) Em que situação você acha que é ruim ler? 
 _________________________________________________________  
 

6) Você já repetiu algum ano?  
 
  (    ) Sim                 (    )Não                   Qual? _______________   
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Anexo 2 – Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial 
 
Sujeito: ________________________________________________  
 

Folha de registro das letras 
 
Q _____________________    W ____________________ 
 
E _____________________    R _____________________   
 
T _____________________    Y _____________________   
 
U _____________________    I _____________________   
 
O _____________________    P _____________________   
 
A _____________________    S _____________________    
 
D _____________________    F _____________________    
 
G _____________________    H _____________________    
 
J _____________________     K _____________________    
 
L _____________________     Z _____________________    
 
X _____________________     C _____________________    
 
V _____________________     B _____________________    
 
N _____________________     M _____________________   
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Anexo 3 – Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial 
 

Sujeito: ______________________________________________  
 

Folha de registro sílabas simples – Relação CD (texto – palavra falada)  
 
 

 
BANANA: ___________________________________  
 
APITO: _____________________________________  
 
SAPATO: ___________________________________  
 
RATO: _____________________________________  
 
SINO: _______________________________________  
 
CUBO: ______________________________________  
 
FACA: ______________________________________  
 
SAPO: _______________________________________ 
 
ROXO: _______________________________________  
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Anexo 4 – Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial 
 

Sujeito: ______________________________________________  
 

Folha de registro sílabas complexas – Relação CD (texto – palavra falada)  
 
 

Breque: ______________________________________________ 
 
Abajur: _______________________________________________ 
 
Bucha: _______________________________________________ 
 
Enxada: ______________________________________________ 
 
Quepe: _______________________________________________ 
 
Galinha: ______________________________________________ 
 
Chaleira: ______________________________________________ 
 
Elefante: ______________________________________________ 
 
Exaltado: ______________________________________________ 
 
Injeção: _______________________________________________ 
 
Barriga: _______________________________________________ 
 
Ambulância: ___________________________________________ 
 
Bochecha: ____________________________________________ 
 
Xícara: _______________________________________________ 
 
Andorinha: ____________________________________________ 
 
Besouro: _____________________________________________ 
 
Explicação: ___________________________________________ 
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Anexo 5 – Texto Epistolar 
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Anexo 6 – Texto Publicitário 
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ANEXO 7 
 

Nome: _______________________________________________________ 
 
 

FOLHA DE REGISTRO – TEXTOS 
 

 
1º. TEXTO – Gênero textual: CARTA 

 
 

Leitura do aluno: 
 
Fluente (   )                         Silabada (   )                            Não houve (   ) 
 
 
Compreensão do Texto: 
 

a) Conte o que compreendeu da estória? 

_______________________________________________________________ 

 

b) O que você mais gostou desta estória?  

_______________________________________________________________ 

 
 
2º. TEXTO – Gênero textual: ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

 
 

Leitura do aluno: 
 
Fluente (   )                         Silabada (   )                            Não houve (   ) 
 
 
Compreensão do Texto: 
 

a) Conte o que compreendeu do que leu neste anúncio?  

_______________________________________________________________ 

 

b) O que você mais gostou?  

_______________________________________________________________  
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ANEXO 8 
 
Termo de consentimento 
 
 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, 

Responsável pelo (a) _____________________________________________  

Aluno (a)  da 4ª série A, autorizo sua participação no projeto de aprendizado 

das habilidades de Leitura e Escrita por meio de software educativo. Tenho 

ciência da publicação dos resultados com a preservação de sua identidade. 

 

 

 

São Paulo, _____ de __________________ de 2009. 

 

 

 

________________________________________  

       Assinatura do responsável 


