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RESUMO 
Autora: Giselda Zanco 
Título: Ensino de leitura e escrita a partir de discriminações condicionais para alunos do 
Ensino Médio. 
Diante do baixo desempenho apresentado por alunos do Ensino Médio, em leitura e escrita, 

fazem-se necessárias pesquisas que permitam auxiliá-los a adquirir tais repertórios. Os 

estudos sobre relações de equivalência apresentam-se como um caminho possível de ser 

explorado com vistas à formação dos alunos que, embora inclusos no espaço da sala de aula, 

são excluídos do mundo letrado. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de 

uma proposta de ensino dos repertórios de leitura e escrita, por meio de discriminações 

condicionais, para alunos que frequentavam o Ensino Médio (EM). Tal proposta, baseada no 

modelo de equivalência de estímulos e aplicada com auxílio do software JClic, teve orações 

como unidade de ensino. Os conjuntos de estímulos utilizados foram planejados de acordo 

com o seguinte critério: orações formadas apenas por sílabas simples (Unidade 1); orações 

que apresentam complexidades da Língua Portuguesa: o dígrafo ‘n’ (Unidade 2), o ‘r’ 

intercalado e no final de sílaba (Unidade 3) e os dígrafos ‘ch’ e ‘nh’ (Unidade 4). Os 

estímulos foram apresentados nas modalidades som/orações ditadas (A), imagem/cenas 

representativas das orações (B), texto/orações escritas (C) e letras (E). Participaram da 

programação de ensino cinco alunos do Ensino Médio de uma Escola Estadual Pública do 

município de Embu das Artes. O procedimento experimental realizado constou de: Avaliação 

prévia do repertório (através dos instrumentos IAL-In e IAL-I); Pré-Teste da Unidade (leitura 

e escrita de palavras e orações de generalização), Ensino de relações (AB, BC, CC, AC, CE, 

CE-sílabas e AE), Teste das relações emergentes (CB, CD, BE, AF e BF), Pós-teste da 

Unidade (leitura e escrita de palavras e orações de generalização), Teste de Generalização de 

Leitura de Textos e Avaliação do repertório final (com a reaplicação do IAL-I). Após o 

ensino, ocorreu a emergência de relações tanto relativas à leitura quanto à escrita. 

Comparando o desempenho prévio com o apresentado após o procedimento de ensino, 

verificou-se que a maioria dos participantes apresentou leitura e escrita generalizada, tanto de 

palavras quanto de orações, tendo obtido, no mínimo, 80% de acertos, além de apresentar 

leitura generalizada de textos (o repertório de leitura variou entre 75,5% e 100% de acertos). 

Considera-se, pois, que o ensino de discriminações condicionais, tendo orações como 

unidades de ensino, mostrou-se eficaz para instalar repertórios de leitura e escrita em nível 

mais complexo.  

Palavras-chave: leitura, escrita, discriminações condicionais, equivalência de estímulos, 

software educativo, ensino médio. 



ABSTRACT 

 

Author: Giselda Zanco  

Title: Teaching reading and writing from conditional discriminations for high school. 

Before the low-rate performance in reading and writing presented by high school students, it 

urges to conduct researches that help them acquire such repertoirs. Studies about equivalent 

relations present themsevles as a possible way yet to be explored, aiming at the student’s 

formation – that although perceived as included within classroom spaces, are excluded from 

the literate world. The present work’s goal was to evaluate the efficiency of a reading and 

writing repertoir teaching proposal through conditional discriminations for high school 

students. Such proposal – based on the model of stimulus equivalence and applied with the 

use of JClic software, had clauses as teaching units. The set of stimulus that were used were 

planned according to the following criteria: clauses composed only by simple syllables (Unit 

1); clauses that presented Portuguese language complexities: digraph ‘n’ (Unit 2), interpolated 

‘r’ and at the syllable’s end (Unit 3) and digraphs ‘ch’ and ‘nh’ (Unit 4). The stimulus were 

presented in form of sound/dictated clauses (A), images/scenes that represented clauses (B), 

text/written clauses (C) and letters (E). Five students of Embu das Artes city’s State Public 

School participated in the program. The experimental procedure held: a repertoir previous 

evaluation (through instruments IAL-In and IAL-I); Unit pre-test (words and generalization 

clauses’ reading and writing), Relations teaching (AB, BC, CC, AC, CE, CE- syllables and 

AE), Emerging relations test (CB, CD, BE, AF e BF), Unit post-test (words and 

generalization clauses’ reading and writing), Test generalization reading and final repertoir 

Evaluation (reaplication of IAL-I). After the teaching experience, the emergence of both 

relations concerning reading and writing ocurred. Comparing the previous performance with 

the one presented after the teaching procedure, it was verified that most of participants 

presented generalized reading and writing skills for both words and clauses, obtaining at least 

80% of hits, besides presenting texts generalized reading (reading repertoir varied between 

75,5% and 100% hits). Hence it is considered that the teaching of conditional discriminations 

– having clauses as teaching units – was proven effective to install reading and writing 

repertoirs in a more complex level.  

Keywords: reading, writing, conditional discriminations, stimulus equivalence, educational 

software, high school. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Há quase seis anos na educação, como professora de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio, venho percebendo o crescente número de alunos com dificuldades de aprendizagem 

principalmente no que se refere à leitura e escrita. 

 É fato que a maioria dos professores do Ensino Fundamental e Médio, não tem 

preparo suficiente para trabalhar com alunos que necessitam ser ‘alfabetizados’, uma vez que 

muitos chegam ao Ensino Médio (EM) sem o repertório mínimo de leitura e escrita. Assim, 

por não se saber como ensinar tais alunos, muitas vezes eles são rotulados como bagunceiros 

e são deixados de lado. 

 Como destacado por Reis, de Souza e De Rose (2009): 

 

... o domínio do código escrito tem efeitos em outras esferas da vida: 
indivíduos não alfabetizados ou com pobre desempenho em leitura e escrita 
podem descrever sentimentos de vergonha ou de inferioridade, e muitas 
vezes serem estigmatizados na escola ou em seus grupos sociais. (p. 2) 
 
 

 Avaliações internas1 e externas2 mostram a falta de domínio dos alunos em todas as 

etapas de ensino em leitura e escrita assim como nas habilidades matemáticas. São dados 

preocupantes já que vivemos em uma sociedade na qual quem não domina o código escrito 

certamente será excluído. Tanto é que, a inserção no mercado de trabalho, a continuidade dos 

estudos e o exercício da cidadania demandam a competência do indivíduo no que se refere a 

esses repertórios; em outras palavras as habilidades, na leitura e escrita, são de grande 

importância para a vida diária. 

 

 

 

                                                           
1 Avaliação Interna é de responsabilidade de cada escola, cujo objetivo é verificar o processo de ensino 
aprendizagem dos alunos em relação ao programa curricular desenvolvido em cada nível de escolaridade. Na 
maior parte são avaliações preparadas pelo corpo docente. 
2 Avaliação externa é de responsabilidade das esferas governamentais e pretende verificar o rendimento escolar, 
assim como de seus critérios e resultados, ou seja, recolhem indicadores comparativos de desempenho que 
possam servir de base para tomadas de decisões nas diferentes esferas do sistema educacional. São exemplos de 
avaliações externas o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). No presente 
trabalho foi utilizado os dados do SARESP. 
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 É na escola que o compromisso com o ensino desse domínio do código deveria ser 

firmado, já que ela é responsável pela sistematização dos conhecimentos valorizados pela 

sociedade; ela deveria possibilitar o ensino de comportamentos necessários aos indivíduos, 

dentre eles a leitura e escrita que estão na base de diversos outros repertórios, que podem 

assegurar-lhes a plena cidadania. 

 As falhas da educação formal não são recentes; nos anos 70, Skinner já indicava 

algumas delas, defendendo a urgente necessidade da educação formal se tornar eficaz.  

 

“... nunca houve tanta gente no mundo, e a grande maioria quer ser educada. 
A procura não pode ser satisfeita com a mera construção de mais escolas e 
com a formação de mais professores. A própria educação precisa tornar-se 
mais eficaz.” (Skinner, 1968/1972, p. 27). 
 
 

Em busca da qualidade de ensino, muitas propostas têm sido apresentadas pelo 

governo, como por exemplo, no Estado de São Paulo, o Regime de Progressão Continuada3, 

que é um conjunto de orientações incorporado à LDB 9394/964 e adotado no Ensino 

Fundamental (EF) por escolas da rede pública. Conforme explicitado na Deliberação CEE/ nº 

9/97: “o regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação contínua e paralela, a partir de 

resultados periódicos parciais e, se necessário, no final de cada período letivo. (1997, artigo 

1º, § 3º).  

Ainda, o regime de progressão continuada, entre outros aspectos, deveria assegurar: 
 
  

II – avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma 
avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a 
permitir a apreciação de seu desempenho em todo o ciclo; 
III – atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do 
processo e, se necessárias, ao final de cada ciclo ou nível; 
IV – meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de 
avanço, de reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de estudos; 
(CEE, 1997, artigo 3º) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Regime de Progressão Continuada instituído no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo pela Deliberação 
CEE 09/97. 
4 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96. 
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Pelo exposto, pode-se afirmar que a proposta de progressão continuada permite uma 

nova concepção de avaliação, pois, se antes se aprovava ou reprovava os alunos ao final de 

cada série, com a progressão continuada a avaliação seria contínua e ao longo dos ciclos, 

podendo o aluno ser retido por desempenho apenas ao final de cada ciclo (5º e 9º ano) 5, 

embora por sua infrequência pudesse sê-lo em qualquer série. Em outras palavras, com a 

progressão continuada, o que o aluno não aprendesse no 2º ano, por exemplo, poderia 

aprender até o 5º ano. 

O que se observa, porém, é que tal proposta se revela não acontecer, já que os alunos 

têm chegado ao EM com grandes dificuldades. Além disso, diferentemente do que ocorre no 

EF, no EM o aluno pode ser retido por rendimento, no caso, por notas ‘vermelhas’; além de 

ser retido por faltas.  

É claro que não se defende aqui a reprovação, já que ela por si só não faz com que o 

aluno aprenda; ao contrário, defende-se a necessidade de se propor alternativas mais eficientes 

de ensino no que se refere à escola pública. 

 É principalmente devido à falta de preparo, enquanto professora, que vim buscar o 

mestrado. Nessa formação, os estudos sobre relações de equivalência, derivados da Análise do 

Comportamento, apresentaram-se como um caminho possível de ser explorado com vistas à 

formação dos alunos que, embora inclusos no espaço da sala de aula, são excluídos do 

processo de ensino. Com Skinner (1968/1972, p. 4) aprendi que “... ensinar é o ato de 

facilitar a aprendizagem; quem é ensinado aprende mais rapidamente do que quem não é”; 

assim, cabe-me, como professora, propor alternativas pedagógicas que facilitem o aluno a 

aprender. 

 Vale ressaltar, ainda, que na nossa sociedade é constitucional o direito de todos à 

educação, direito esse que deve visar o “... pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho...” (art. 205)6, o que 

demanda, no mínimo, o domínio da leitura e escrita. 

 Portanto, ao pensar na possibilidade de amenizar a condição de fracasso dos alunos 

que estão prestes a concluir o ensino básico, surgiu a pergunta: como favorecer, aos alunos do 

EM que não dominam o repertório de leitura e escrita, o aperfeiçoamento e a consolidação de 

tais repertórios? 
                                                           
5 De acordo com a Resolução SE - 98, de 23 de dezembro de 2008. Estabelece que: Artigo 2º - O ensino 
fundamental terá, em 2009, sua organização curricular, desenvolvida em regime de progressão continuada, 
estruturada em 09 (nove) anos, constituída por dois segmentos de ensino (ciclos): I - anos iniciais, 
correspondendo ao ensino do 1º ao 5º ano; II - anos finais, correspondendo ao ensino do 6º ao 9º ano. 
6 Brasil, Constituição Federal Brasileira, 1988. 
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Com a perspectiva de contribuir para a melhoria do ensino, esta pesquisa teve por 

objetivo avaliar a eficácia de uma proposta de ensino para aperfeiçoamento dos repertórios de 

leitura e escrita, por meio de discriminações condicionais, para alunos que frequentavam o 

EM. Tal proposta de ensino foi baseada no modelo de equivalência de estímulos, teve como 

unidade de ensino orações e foi aplicada com auxílio do software JClic. 

 Nos próximos capítulos procurar-se-á fornecer um breve panorama do desempenho 

dos alunos de escolas públicas em Língua Portuguesa, de modo a evidenciar a necessidade de 

propostas de intervenção. Também, serão apresentadas informações sobre a abordagem 

comportamental, que deram suporte ao presente trabalho, com o objetivo de propiciar o 

entendimento dos pilares nos quais a proposta de ensino se baseia. 
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ENSINO MÉDIO 

 

 

 Estrutura  

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), a 

educação escolar é composta de “I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; II - educação superior”. (Artigo 21). 

Em seu artigo 29, afirma-se que a educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, que complementa a ação da família e da 

comunidade. Sobre o ensino fundamental, o artigo 32 destaca que é obrigatório, com duração 

de nove anos, gratuito na escola pública, com início aos seis anos de idade e tem por objetivo 

a formação básica do cidadão. 

É no artigo 35 que a LDB define o Ensino Médio como a “... etapa final da educação 

básica, com duração mínima de três anos...” e traz como finalidades: 

 
 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 
 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN)7 consideram que “... a 

formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos, a 

preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas 

de atuação.” (2000, p. 5). 

 

 

 

                                                           
7 Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio 2000. 
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Também pela Resolução CEB/CNE nº3/988 destaca-se que a base nacional comum 

dos currículos do ensino médio dar-se-á pela divisão do conhecimento escolar em áreas. A 

organização é composta de três áreas – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias – e tem 

como base a reunião daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, portanto, 

mais facilmente se comunicam, criando condições para que a prática escolar se desenvolva 

numa perspectiva de interdisciplinaridade. 

 

A estruturação por área de conhecimento justifica-se por assegurar uma 
educação de base científica e tecnológica, na qual conceito, aplicação e 
solução de problemas concretos são combinados com uma revisão dos 
componentes socioculturais orientados por uma visão epistemológica que 
concilie humanismo e tecnologia ou humanismo numa sociedade tecnológica. 
(PCN 2000, p. 19) 
 
 

Dar-se-á maior relevância neste trabalho à área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias por abranger a disciplina de Língua Portuguesa, pois, “... as ações realizadas na 

disciplina Língua Portuguesa, no contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno o 

refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta”. (p. 18, grifo da 

autora)9. 

Segundo o PCN (2000), o Ensino Médio é a etapa final de uma educação de caráter 

geral, afinada com a contemporaneidade, para a construção de competências básicas, que 

situem o educando como sujeito produtor de conhecimento, participante do mundo do 

trabalho, para o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação” – cidadão. 

 Em suma, a LDB estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que integra, 

numa mesma e única modalidade, finalidades até então dissociadas, para oferecer, de forma 

articulada, uma educação equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos.

 Assim, de acordo com as leis vigentes de ensino, o aluno do EM deveria terminar sua 

educação básica preparado para a possibilidade de continuar os estudos em nível superior ou 

em cursos técnicos, ou de se inserir no mercado de trabalho. Porém, o que as avaliações 

internas e externas mostram é que ainda há um número grande de alunos que não atinge o 

nível esperado, ou seja, alunos que chegam ao EM sem o que a lei estabelece. 

 

                                                           
8 Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(DCNEM). 
9 Linguagens, códigos e suas tecnologias/Secretaria de Educação Básica. – Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica, 2006. 239 p. (Orientações curriculares para o ensino médio; volume 1). 
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 As avaliações: externas e internas 

 

O SARESP é uma avaliação aplicada anualmente aos alunos da educação básica da 

Rede Estadual; nesse sentido, ele propõe verificar o rendimento escolar dos estudantes e 

identificar fatores nele intervenientes, a fim de que forneçam informações relevantes para 

melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos. 

Os resultados são obtidos através dos níveis de proficiência, que são definidos pelo 

agrupamento de pontos das escalas de proficiência utilizadas na Prova Brasil e SAEB 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e pela sua adequação à Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo. 

 De acordo com a classificação e descrição dos níveis de proficiência do SARESP 

(2009), os alunos no nível: 

 

• abaixo do básico demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, 
competências e habilidades desejáveis para a série escolar em que se 
encontram. 

• básico demonstram domínio mínimo dos conteúdos, competências e 
habilidades, mas possuem as estruturas necessárias para interagir com a 
proposta curricular na série subsequente. 

• adequado demonstram domínio pleno dos conteúdos, competências e 
habilidades desejáveis para a série escolar em que se encontram. 

• avançado demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, 
competências e habilidades acima do requerido para a série escolar em 
que se encontram. 

 
 

A Tabela 110, a seguir, mostra a quantidade de participantes do SARESP 2009; indica 

também, o número de alunos participantes do estado de São Paulo (contemplando as escolas 

das redes estadual, municipal, particular e de escolas técnicas), o número de alunos da rede 

estadual (que engloba as coordenadorias da capital, grande São Paulo e interior, ou seja, 

alunos participantes das escolas situadas na COGSP11 e na CEI12), as escolas da diretoria de 

ensino da região de Taboão da Serra (englobando os municípios de Taboão da Serra e Embu 

das Artes), o próprio município (no caso, Embu das Artes) e, por fim, o número de alunos da 

escola na qual se realizou o presente estudo. 

 

 

                                                           
10 Todas as tabelas encontram-se na íntegra no site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no 
endereço: http://saresp.fde.sp.gov.br/2009/ConsultaRedeEstadual.aspx?opc=1  
11 COGSP - Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo. 
12 CEI – Coordenadoria de Ensino do Interior. 
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Tabela 1 - Participantes do SARESP 2009. 
 

 2ºEF 4ºEF 6ºEF 8ºEF 3ºEM TOTAL 

ESTADO 410.313 493.269 517.476 500.646 338.320 2.260.024 

REDE ESTADUAL 180.608 238.089 431.767 431.862 326.916 1.609.242 

COGSP 121.574 159.479 211.038 210.739 152.472 855.302 

CEI 59.034 78.610 220.729 221.123 174.444 753.940 

DIRETORIA DE 

ENSINO 

1.517 2.802 7.824 7.006 4.094 23.243 

MUNICÍPIO 1.172 2.196 4.138 3.637 2.022 13.165 

ESCOLA - - 271 291 99 661 

Fonte: http://saresp.fde.sp.gov.br/2009/Boletins/RedeEstadual/2/908587_2.pdf 
 

 

Conforme Tabela 1, a escola de interesse teve um total de 661 alunos participantes. 

Essa escola atende à comunidade no que diz respeito aos níveis de Ensino Fundamental II, de 

5ª a 8ª série no período matutino e vespertino, e Ensino Médio, de 1º ao 3º ano no período 

noturno. Verifica-se que a grande maioria dos alunos participantes é do Ensino Fundamental, 

sendo que 291 são da 8ª série. No EM, foram avaliados 99, de um total de 126 alunos13 

matriculados no 3º ano do EM. 

A Tabela 2 apresenta as médias obtidas na disciplina de Língua Portuguesa no ano de 

2009, focalizando-se a média da escola e a das obtidas pela Rede Estadual, COGSP, CEI, 

diretoria e município.  

De acordo com a Tabela 2, a média da escola em questão, foi de 213,2 na 6ª série do 

EF, média maior apenas em relação à COGSP e município; na 8ª série do EF a média de 

224,6 foi a menor com relação às das outras instâncias, o mesmo ocorrendo no 3º ano do EM, 

pois a média de 264,9 é a menor dentre as apresentadas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Total de alunos matriculados e distribuídos nas três salas de 3ª série do EM, de um total de 688 alunos 
atendidos pela escola no período noturno, de 1ª a 3ª séries do EM, no ano de 2009. 
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Tabela 2 – Médias do SARESP 2009 em Língua Portuguesa. 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA  
 4ºEF 6ºEF 8ºEF 3ºEM 

REDE ESTADUAL 190,4 215,7 236,3 274,6 

COGSP 187,1 211,8 231,9 272,1 

CEI 197,2 219,5 240,6 276,7 

DIRETORIA 185,2 213,8 231,6 273,1 

MUNICÍPIO  
ESCOLAS ESTADUAIS 

184,2 210,4 226,1 272,3 

ESCOLA - 213,2 224,6 264,9 

Fonte: http://saresp.fde.sp.gov.br/2009/Boletins/RedeEstadual/2/908587_2.pdf  

 

Focalizando-se, especificamente, o desempenho dos alunos da 8ª série do EF e do 3º 

ano do EM da referida escola, verifica-se que, novamente, o desempenho está abaixo do 

atingido nas diferentes instâncias. Considerando-se os níveis de proficiência estabelecidos 

pelo SARESP para Língua Portuguesa verifica-se que, a maioria dos alunos da referida escola 

encontra-se nos níveis abaixo do básico e básico, conforme apresentado nas Tabelas 3 e 414.  

 

Tabela 3 – Distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência em Língua Portuguesa da 8ª série do EF. 

 

8ª série do Ensino Fundamental 

Classificação Nível Rede 
Estadual 

COGSP CEI Diretoria 
de Ensino 

Município 
Escolas 

Estaduais 

Escola 

Insuficiente Abaixo do 
Básico 

22,5 25,6 19,6 25,5 29,2 30,1 

Suficiente Básico 57,0 56,7 57,3 56,9 56,6 56,1 

Adequado 18,1 15,8 20,3 15,5 12,8 12,5 

Básico + 
Adequado 

75,1 72,5 77,6 72,4 69,4 68,6 

Avançado Avançado 2,3 1,9 2,8 2,1 1,3 1,4 

Fonte: http://saresp.fde.sp.gov.br/2009/Boletins/RedeEstadual/2/908587_2.pdf 

                                                           
14 Até 2008 o boletim do SARESP apresentava separadamente as médias entre os níveis Básico e Adequado, a 
partir de 2009, houve a inserção da somatória desses dois níveis (2ª coluna, 5ª linha), conforme apresentado 
pelas Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 4 – Distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência em Língua Portuguesa do 3º ano do EM. 
 

3º ano do Ensino Médio 

Classificação Nível Rede 
Estadual 

COGSP CEI Diretoria 
de Ensino 

Município 
Escolas 

Estaduais 

Escola 

Insuficiente Abaixo do 
Básico 

29,5 31,7 27,6 30,3 30,6 36,4 

Suficiente Básico 40,6 40,2 41,0 41,3 42,7 36,4 

Adequado 29,2 27,5 30,6 27,6 26,1 27,3 

Básico + 
Adequado 

69,8 67,7 71,6 68,9 68,8 63,7 

Avançado Avançado 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,0 

Fonte: http://saresp.fde.sp.gov.br/2009/Boletins/RedeEstadual/2/908587_2.pdf 

 

 

 Verifica-se que 86,2% dos alunos da 8ª série do EF e 72,8% dos alunos do 3º ano do 

EM, de acordo com os níveis de proficiência, encontram-se nos níveis abaixo do básico e 

básico, o que demonstra que, conforme descrição desses níveis, os alunos possuem domínio 

mínimo dos conteúdos, competências e habilidades para a série escolar em que se encontram. 

 Ao realizar uma comparação entre os anos de 2008 e 2009 percebe-se, conforme 

Tabela 5, que não houve mudanças significativas. Em 2008, 83,1% dos alunos da 8ª série do 

EF e 75% do 3º ano do EM encontravam-se nos níveis abaixo do básico e básico, percentual 

que não mudou muito no ano de 2009. 

 
Tabela 5 – Comparação da distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência em Língua Portuguesa 

da 8ª série do EF e do 3º ano do EM – 2008/2009. 
 

  8ª EF  3º EM 

Classificação Nível 2008 2009  2008 2009 

Insuficiente Abaixo do básico 28,8 30,1  36,1 36,4 

Suficiente Básico 54,3 56,1  38,9 36,4 

Adequado 15,4 12,5  24,3 27,3 

Avançado Avançado 1,5 1,4  0,7 0,0 

       

Fonte: http://saresp.fde.sp.gov.br/2009/Boletins/RedeEstadual/2/908587_2.pdf 
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 Para indicar o desempenho dos alunos, nas avaliações internas, utilizaram-se os 

gráficos que são elaborados em todos os bimestres no conselho de classe, da escola 

pesquisada. Os gráficos elaborados apresentam o rendimento dos alunos e são usados nas 

reuniões de pais e nas horas de trabalho pedagógico coletivo (HTPC), para que sejam 

discutidos os dados e elaboradas propostas que visem melhorar o desempenho acadêmico dos 

alunos. 

 Conforme Figuras 1 e 2, que retratam o desempenho dos alunos dos 1º anos do EM, 

nos 1º e 2º bimestres de 201015, pode-se perceber que tal desempenho em algumas 

disciplinas16 estavam abaixo do esperado (espera-se no mínimo nota cinco). Os desempenhos 

classificados com notas inferiores a 5 (cinco) são considerados insatisfatórios (colunas 

vermelhas) e acima 5 (cinco) são satisfatórias (colunas azuis). 
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Figura 1 – Desempenho dos alunos dos 1ºs anos do EM, no 1º bimestre de 2010. 

Fonte: Conselho de classe da escola pesquisada. 
 

                                                           
15 Em 2010, a referida escola possuia seis salas de 1º ano do EM, cada qual com aproximadamente 47 alunos, o 
que corresponde ao total de 281 alunos matriculados apenas na 1ª série do EM. 
16 Nos 1º anos do EM os alunos têm 12 disciplinas: Língua Portuguesa, Educação Física, Arte, Matemática, 
Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Inglês. 
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Figura 2 – Desempenho dos alunos dos 1º anos do EM, no 2º bimestre de 2010.  

Fonte: Conselho de classe da escola pesquisada. 
 

 

  Pela Figura 1, percebe-se que há alunos com desempenho insatisfatório tanto em 

disciplinas exatas (Matemática e Física) como em Língua Portuguesa. Em relação à Figura 2, 

verifica-se que, embora, em Física tenha sido detectada melhora no desempenho, e em 

Matemática praticamente o desempenho permanece no mesmo nível insatisfatório, apresenta-

se aumento significativo e visível do número de alunos com desempenho insatisfatório no que 

se refere à disciplina de Língua Portuguesa.  

  Apesar de terem sido apresentados dados do 1º ano do EM, para representar o 

desempenho dos alunos nas avaliações internas, cabe ressaltar que o baixo desempenho 

também continua nas outras séries (2º e 3º anos do EM), uma vez que o problema do baixo 

rendimento não é sanado. 

  Portanto, os resultados das avaliações internas vêm somar-se aos das avaliações 

externas, no que se refere à comprovação do baixo desempenho dos alunos, particularmente 

em Língua Portuguesa, o que comprova, uma vez mais, a urgência de se buscar alternativas 

capazes de oferecer um ensino eficiente a todos os alunos. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Comportamento Operante  

 

De acordo com Barros (1996, p. 7), “A Psicologia é o estudo do comportamento.”, e 

uma dessas ‘Psicologias’ – a Análise do Comportamento - tem se caracterizado pela utilização 

do método científico e experimental. A Análise do Comportamento lida com a relação 

organismo-ambiente e busca estabelecer relações funcionais entre eventos ambientais e 

eventos comportamentais conforme afirma: 

 

O interesse watsoniano pelo comportamento foi a base para que, com 
Skinner, surgisse a Análise Experimental do Comportamento como uma das 
mais importantes linhas que se dedica à construção de conhecimento em 
Psicologia. Através de estudos meticulosos sobre o comportamento, os 
analistas experimentais têm formulado importantes princípios que, aos 
poucos, têm tornado cada vez mais clara a descrição e a análise do 
comportamento e cada vez mais possível sua previsão e controle. (Barros, 
1996, p. 8). 
 

  

Sidman (1986) destaca que a unidade básica de análise e descrição do comportamento 

operante é a relação resposta-estímulo consequente (R-Scons.); só quando as consequências da 

ação são consideradas, é possível entender o intercâmbio organismo-ambiente, já que as 

consequências alteram a probabilidade de a ação ocorrer em tempo futuro.  

As consequências, além de modificarem a probabilidade de o organismo agir de modo 

similar no futuro, produzem outro efeito – tornam parte do ambiente discriminativo para o 

organismo. Como pontua Sidman (1986), a consequência “... seleciona de nosso repertório as 

unidades específicas de dois termos que devem ser ativas em qualquer dado momento.” (p. 

4). Ou seja, a contingência de dois termos é colocada sob controle discriminativo. Assim, 

tem-se a tríplice contingência. 

Conforme o autor destaca: 

 

No caso de contingências de dois termos, precisamos considerar apenas a 
relação comportamento-conseqüência, já que a conseqüência é o único 
aspecto mutável do ambiente do sujeito. Em contingências de três termos, 
contudo, outros aspectos do ambiente também variam. Controle 
discriminativo introduz uma relação adicional entre ambiente e 
comportamento, e esta nova relação também entra na definição de resposta. 
(Sidman, 1986, p.5) 
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No caso de contingências tríplices (Sd-R-Sr ou ambiente antecedente–comportamento–

ambiente consequente), um estímulo (evento ambiental antecedente) sinaliza a ocasião em 

que a emissão de uma determinada resposta (evento comportamental) será seguida de um 

estímulo reforçador (evento ambiental consequente). No modelo de tríplice contingência, 

sempre haverá uma relação entre resposta e consequência e entre resposta e antecedente. Os 

três termos são essenciais, ao se fazer referência a qualquer comportamento operante. 

Skinner inicia seu livro Verbal Behavior, com a frase “Os homens agem sobre o 

mundo, modificam-no e, por sua vez são modificados pelas conseqüências de sua ação.” 

(Skinner, 1957/1978, p.15), afirmando, assim, que comportamento verbal é comportamento 

operante. 

O autor traz “Uma definição do comportamento verbal como comportamento 

reforçado pela mediação de outras pessoas...” (p. 16). Assim, o comportamento verbal 

depende da mediação de ouvintes especialmente treinados pela comunidade verbal. Essa 

dependência leva ao desenvolvimento de relações especialmente intrincadas entre falante e 

ouvinte.  

Segundo Skinner (1957/1978, p. 16) “Os comportamentos que só são eficientes 

através da mediação de outras pessoas possuem tantas propriedades topográficas distintas 

que se justifica um tratamento especial...”, por isso da sua oposição ao uso de termos como 

“linguagem” e “fala”, que são insuficientes para um tratamento especial como o requerido 

pelo comportamento verbal. Conforme explicitado por Sério e Andery (2008): 

 

Segundo Skinner (1992), o termo “fala” estava muito comprometido com 
linguagem vocal apenas e a relação não mecânica, característica do 
comportamento verbal, não ocorre apenas quando as respostas são vocais. O 
termo “linguagem”, por sua vez, não tem a limitação do termo “fala”, mas 
tem sido usado para descrever “as práticas da comunidade lingüística e não o 
comportamento de qualquer um de seus membros” (p.132).  

 

 
Skinner discute o comportamento verbal a partir da tríplice contingência; ele considera 

não só as condições momentâneas do falante e da situação em que a resposta ocorre, como 

também destaca, as consequências produzidas no ouvinte pela ação do falante. Assim, Skinner 

trata o comportamento verbal como comportamento operante que, ao ser emitido pelo 

indivíduo, tem efeito sobre outro indivíduo, e não sobre o mundo físico. 
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Skinner (1957/1978) deixa claro que, muitas vezes, o falante e ouvinte são um mesmo 

indivíduo. Isto ocorre, por exemplo, quando o indivíduo fala consigo próprio, lê 

silenciosamente, retoma uma poesia para si mesmo, etc., situações em que os operante verbais 

ocorrem de forma encoberta, e não pública. Também, é preciso salientar que as respostas 

verbais podem ser faladas, escritas, gestuais. 

Segundo Rubano (2000), 

 

... o operante verbal é tomado como unidade de análise do comportamento 
verbal. A ênfase, nessa análise, recai não sobre a topografia da resposta, mas 
sobre um tipo de relação de controle, ou seja, busca as variáveis das quais a 
resposta é função. É a partir dessa análise – e tendo em conta o episódio 
verbal total (comportamentos do falante e do ouvinte) – que Skinner 
distingue vários operantes verbais. (p.8) 
 
 

Skinner (1957/1978) identificou seis operantes, denominados primários – tato, mando, 

textual, ecóico, transcrição e intraverbal – e um, denominado secundário, o autoclítico. 

Desses, interessa-nos particularmente o textual e a transcrição, por serem relativos aos 

comportamentos de ler e escrever. 

No comportamento textual, o estímulo antecedente é escrito, o qual controla ponto a 

ponto a resposta vocal do falante, ou seja, o estímulo discriminativo verbal é um texto escrito 

(estímulo visual/tátil) e a resposta é vocal, isto é, o falante deve produzir sons que 

correspondam aos elementos componentes do texto escrito. Esse operante é instalado e 

mantido por reforço social, via de regra durante a educação formal. Por exemplo, diante da 

palavra escrita “CHUVA”, a oralização /chuva/ é reforçada. Segundo Barros (2003, p. 78) “... 

o comportamento textual, assim como o ecóico, gera repertórios de unidades 

comportamentais da fala e da leitura.” 

Vale destacar que o comportamento textual difere de leitura com compreensão. Barros 

(2003) destaca que leitura com compreensão não se limita à sonorização (a chamada 

decodificação) do texto escrito, mas ocorre quando o texto escrito – o texto sonorizado – e 

aquilo a que se faz referência são equivalentes. Como se verá adiante, promover relações de 

equivalência entre diferentes classes de estímulos é uma forma de promover leitura com 

compreensão. 

Copiar e registrar um ditado, por outro lado, são dois comportamentos que Skinner 

analisa sob o título de transcrição e que se referem à escrita. Em ambos a resposta é escrita, 

portanto a resposta produz estímulos visuais (ou táteis, para os cegos). Esses dois operantes 

são muito comuns nas atividades escolares realizadas pelas crianças. 
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O comportamento de cópia é aquele no qual um estímulo escrito (portanto, visual) 

controla ponto a ponto uma resposta escrita, ou seja, o estímulo verbal antecedente é visual e 

a resposta deve reproduzir, em seus elementos, o estímulo. Há similaridade física entre o 

estímulo antecedente e o produto da resposta. O relevante nesse operante é a produção de um 

mesmo texto, e não uma mesma caligrafia. Por exemplo, o professor escreve a palavra 

“CHUVA” na lousa e as crianças copiam a palavra; para copiar o aluno pode utilizar as letras 

minúsculas ou maiúsculas, cursiva ou bastão. 

No comportamento de registrar palavras ditadas, as relações entre os estímulos e as 

respostas se invertem, comparativamente ao comportamento textual, ou seja, os estímulos 

discriminativos  são sonorizados por alguém e as respostas produzem estímulos escritos. Por 

exemplo, o professor dita a palavra /CHUVA/ e os alunos (ao ouvirem) devem reproduzir, no 

caderno, cada elemento sonoro componente da palavra nas grafias correspondentes.  

Leitura e escrita são operantes diferentes, portanto ambos devem ser ensinados. Se 

num primeiro momento são independentes, passam a se integrar na medida em que são 

aprendidos. Em outras palavras, à medida que ambos são dominados, a ampliação do 

repertório de leitura pode ter efeito sobre a ampliação do repertório de escrita e vice-versa.  

De Rose (2005) ainda complementa que: 

 

Como todo comportamento operante, os comportamentos de ler e escrever 
precisam ser reforçados para serem aprendidos e mantidos. Depois que a 
pessoa aprendeu a ler e escrever, estes comportamentos podem ter muitas 
conseqüências reforçadoras automáticas ou “naturais”, que garantem sua 
manutenção e aperfeiçoamento. (p. 46) 
 
 
 

Tendo em vista que na sociedade contemporânea a leitura é exigida dia a dia, como 

para tomar ônibus, votar, localizar-se, etc., uma vez adquirida, pode ser mantida por seus 

reforçadores naturais; assim também com a escrita que, uma vez adquirida, tem alta 

probabilidade de ser mantida e aperfeiçoada mesmo fora do ambiente escolar. 

Segundo De Rose (2005), numa perspectiva da Análise do Comportamento, os 

comportamentos de ler e escrever devem ser abordados considerando-se o que eles têm em 

comum com outras formas de comportamento, e o que têm de peculiar. E ainda, o autor 

adverte: 

A perspectiva da Análise Comportamental leva a considerar que, em 
princípio, qualquer indivíduo é capaz de aprender, mesmo aqueles que 
apresentam limitações ou deficiência. Nenhum diagnóstico ou rótulo 
descreve adequadamente as capacidades ou dificuldades de uma pessoa. (p. 
31) 
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 Para que seja eficaz em sua tarefa de levar o aluno a aprender, cabe ao professor 

identificar as habilidades que os alunos já têm, além dos repertórios que eles não dominam, e, 

a partir disso, propor formas de ensiná-los, dando-lhes feedbacks constantes e sempre 

avaliando o efeito que o ensino produz no repertório alvo da intervenção do professor. Além 

disso, o professor deve sempre de respeitar o ritmo individual de cada aluno, já que as 

mesmas contingências têm efeitos diferentes para cada pessoa. 

Sobre o comportamento de ler De Rose (1993) considera que: 

 

Para que um indivíduo torne-se capaz de ler praticamente qualquer palavra da 
língua, é necessário apenas a aprendizagem de um pequeno conjunto de 
unidades mínimas, envolvendo relações entre grafemas e fonemas, e 
aprendizagem do desempenho de combinação e recombinação destas 
unidades mínimas (grafemas/fonemas) em unidades maiores (ao nível de 
palavras e sentenças). (p. 300) 
 
 

No texto, o autor destaca a importância de o aluno ficar sob controle das unidades 

mínimas, ou seja, as sílabas das palavras, pois é a partir da recombinação dessas, e de 

pequenas variações, que se formam outras; nesse sentido, não é necessário ensinar um vasto 

número de palavras. 

Além disso, alguns aspectos são fundamentais; por exemplo, o estudante deve ser 

ensinado “... a encadear as unidades em uma sequência espacial definida...” (De Rose, 2005, 

p. 37), que para nós tal sequência é da esquerda para a direita e de cima para baixo.  

Quanto à escrita, De Rose (2005), considera que “... ‘escrever’ compreende diversas 

habilidades, caracterizadas por diferentes relações.” (p. 41). Tais relações envolvem a 

correspondência entre unidades motoras e estímulos visuais ou auditivos; além disso, ressalta 

que todas as habilidades da escrita (copiar, escrever ditado e expressar-se através da escrita) 

têm sua importância, pois cada um desses comportamentos requer diferentes tipos de controle. 

No ambiente escolar, por exemplo, para o aluno reproduzir uma cópia ele deve ficar sob 

controle do texto; no ditado o controle é exercido pela verbalização de outra pessoa; e para 

expressar suas próprias ideias e pensamentos o aluno pode ditar para si mesmo e transcrever 

ou compor diretamente no papel, ou seja, nesse caso o aluno não reproduzirá verbalizações 

orais ou escritas, mas irá compor sua própria verbalização. 
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 Relações de equivalência 

 

Conforme destacado anteriormente, contingência tríplice é o instrumento básico de 

análise das interações entre organismo e ambiente. Embora essenciais as contingências 

tríplices, há que se considerar, conforme Sidman (1986), que “... o ambiente também coloca 

limites em contingências de três termos...” e que “... um termo adicional é necessário para 

descrever e explicar a habilidade do ambiente em selecionar em nossos repertórios as 

unidades particulares de controle de estímulos de três termos.” (p. 07) 

Assim, quando a contingência de três termos é colocada sob condição, ou sob controle 

condicional, tem-se a contingência de quatro termos. Sidman (1986) destaca que controle 

discriminativo e condicional são diferentes funções de estímulo, ou seja, um estímulo 

discriminativo relaciona-se com uma resposta; isto é, sinaliza que, se emitida, a resposta será 

reforçada. Estímulos condicionais não se relacionam com respostas diretamente, mas se 

relacionam com a tríplice contingência, indicando em que condição tal contingência vigora.   

As contingências de quatro termos explicam variações no controle que os estímulos 

discriminativos exercem sobre as relações resposta-consequência e torna flexível o controle 

do comportamento por estímulos. Conforme destacado por Sidman (1986) “... contingências 

de quatro termos explicam variações no controle que os estímulos discriminativos exercem 

sobre as relações resposta-conseqüência. (...) A unidade de quatro termos torna flexível o 

controle do comportamento por estímulos...” (p. 13). 

De acordo com Lopes Jr. e Matos (1995), um procedimento específico para o estudo 

do controle condicional é denominado de pareamento-de-acordo-com-o-modelo (matching-to-

sample - MTS). Neste procedimento, “... um estímulo modelo e um ou mais estímulos de 

escolha são apresentados ao sujeito, simultânea ou sucessivamente, sendo que o reforço será 

contingente à indicação de um determinado estímulo de escolha definido como correto.” (p. 

34). Por exemplo, quando se quer ensinar a palavra chuva, coloca-se como estímulo modelo a 

palavra “CHUVA” e como estímulos de escolha as palavras “GATO”, “CHUVA” e “SALA”; 

nesse caso, o aprendiz deverá escolher dentre as palavras de escolha, a palavra “CHUVA”. 
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Outro procedimento muito utilizado é o de escolha de acordo com o modelo com 

reposta construída (constructed-response-matching-to-sample - CRMTS), no qual se apresenta 

um estímulo modelo e letras como estímulos de comparação; diante do modelo, o sujeito 

escolhe as letras, na sequência, que formarão o estímulo modelo apresentado. No exemplo do 

ensino da palavra chuva, ao usar o CRMTS, têm-se como estímulo modelo a palavra 

“CHUVA” e como estímulos de comparação as letras “A, M, C, S, H, U, V, X e L”, dentre as 

quais o aprendiz deverá escolher as letras “C, H, U, V, e A”, nesta ordem.   

O estímulo de comparação – cuja escolha tem como consequência a apresentação de 

um estímulo reforçador – pode ser alterado, estando a mudança condicionada à presença e às 

propriedades ou características do estímulo modelo. As relações existentes entre o estímulo 

modelo e o estímulo de escolha podem ser de identidade física (igualdade) e funcional 

(arbitrária). 

Na identidade física, o estímulo modelo e o estímulo cuja escolha diante deste modelo 

será reforçada (S+) compartilham as mesmas propriedades físicas; já na identidade funcional, 

a identidade física não existe. Por exemplo, enquanto na relação de igualdade o estímulo 

modelo e os de escolha apresentam similaridade física (pareamento entre duas figuras iguais 

ou entre duas palavras iguais), na arbitrária, o estímulo modelo é de uma modalidade (uma 

palavra impressa ou ditada) e os de escolha são de outra modalidade (pode ser um desenho, 

gravura, fotografia). 

Segundo Lopes Jr. e Matos (1995, p. 34) “Através do procedimento de pareamento de 

acordo com o modelo podemos ensinar várias relações condicionais entre estímulos 

distintos.”; e complementam que, com a utilização desse tipo de procedimento, estão sendo 

geradas evidências empíricas que sugerem que, quando sujeitos aprendem relações 

condicionais, eles se tornam capazes de exibir não apenas as relações ensinadas, como 

também outras relações que não foram previamente treinadas. 

Sidman (1971) publicou os resultados de um experimento no qual, através de um 

procedimento de pareamento de acordo com o modelo, um adolescente de 17 anos com 

microcefalia e comprometimento intelectual severo demonstrou ter estabelecido mais relações 

entre os estímulos do que as diretamente ensinadas na fase de treino.  
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Conforme pode ser visto na Figura 3, o adolescente já dominava as relações A-B e B-

D, ou seja, quando se falava uma palavra para o adolescente, ele conseguia identificar a figura 

correspondente e diante da figura ele a nomeava. O adolescente, então, foi ensinado a 

reconhecer a palavra escrita (relação A-C), ou seja, ao ouvir a palavra, ele teria que identificar 

a palavra escrita. Desse ensino surgiram outros repertórios, como escolher a figura 

correspondente à palavra escrita (C-B) ou, a partir da figura, escolher a palavra escrita (B-C); 

conseguiu, também, diante da palavra escrita nomeá-la (C-D), ou seja, a partir do ensino de 

uma única relação (A-C) o adolescente leu com compreensão palavras. 

 

 
Figura 3 – Diagrama adaptado das relações usadas por Sidman (1971) 

 
 

No estudo de Sidman (1971), o sujeito exibiu não apenas o comportamento ensinado 

(relação A-C), mas também comportamentos novos (relações C-B, B-C, e C-D), que não 

foram alvo do ensino. As relações novas exibidas só foram possíveis porque, segundo o autor, 

os estímulos se tornaram equivalentes. 

Conforme destacado por Barros (1996), desde o estudo realizado por Sidman em 1971, 

outros estão sendo desenvolvidos para buscar não apenas a melhor compreensão da 

equivalência de estímulos, como também de aplicar esse conhecimento, pois desde então, o 

estudo da equivalência representa a possibilidade de a indução lógica, a criatividade, o 

significado, a linguagem começarem a ser submetidos a estudos empíricos, antes nunca 

realizados. 
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Segundo Barros (1996, p. 12) “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.”. Assim, de acordo com o autor, o fenômeno da equivalência 

consiste na substitutabilidade entre os estímulos e, portanto, no surgimento ou emergência de 

comportamento novo. Fala-se em comportamento novo, pois quando se tem a equivalência, o 

sujeito emite uma resposta não apenas diante do estímulo treinado, mas também frente a 

outros estímulos que se tornaram equivalentes ao primeiro. 

Na relação de equivalência, três propriedades precisam ser demonstradas: 

reflexividade, simetria e transitividade (Sidman e Tailby 1982); esse critério comportamental 

para equivalência foi obtido a partir de uma definição matemática de equivalência. 

Quanto à reflexividade, Lopes Jr. e Matos (1995) afirmam que “... reflexividade 

implica em que a relação de um estímulo consigo mesma seja verdadeira...” (p. 35), ou seja, 

qualquer elemento é igual a si mesmo; é a habilidade para igualar estímulos idênticos sem 

treinamento direto (AA, BB, CC). Estas são relações condicionais de identidade. 

Sobre a reflexividade, De Rose (1993) exemplifica 

 

A relação igual a é um exemplo de relação reflexiva: qualquer elemento é 
igual a si mesmo. As relações maior do que e menor do que, por sua vez, não 
são reflexivas, uma vez que nenhum elemento pode ser maior ou menor do 
que ele próprio. (p. 291) 

 

Em uma situação de aprendizagem, pode-se descrever o seguinte exemplo: uma 

criança diante da palavra impressa “gato” (apresentada como modelo) escolhe, diante de 

outras palavras impressas (apresentadas como estímulos de escolha), a palavra “gato”. 

Quanto à simetria, Lopes Jr. e Matos (1995) destacam que “Segundo Sidman e Tailby 

(1982), para constatarmos se uma determinada relação condicional entre dois elementos é 

simétrica, devemos verificar se a relação continua verdadeira independentemente da ordem 

de apresentação destes dois elementos.” (p. 35) 

Ou seja, é preciso verificar se há reversibilidade dos estímulos que foram relacionados 

de modo que se poderia dizer: se A1 controla a resposta B1 então B1 controla a resposta A1, 

ou seja, se for ensinada a relação A-B, deve emergir B-A, relação reversa indicativa da 

simetria entre A e B. 
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Por exemplo, uma vez aprendida à relação entre a figura de um gato – apresentada 

como modelo – e a palavra impressa “gato”, a criança, sem treino específico, deve, ao ser 

apresentada a palavra impressa “gato”, escolher a figura “gato”, dentre as outras figuras 

apresentadas como estímulo de escolha; diz-se, neste caso, que estímulos apresentam relação 

de simetria. 

Segundo Lopes Jr. e Matos (1995), diferentemente da simetria e da reflexividade, a 

transitividade requer a inclusão de uma segunda relação condicional. 

 

Dizemos que as relações ensinadas são transitivas se o sujeito, sem qualquer 
treino prévio, estabelece o pareamento do modelo da primeira relação 
condicional (A1) com o estímulo de escolha correto da segunda relação 
condicional (C1), pela mediação do estímulo B1. (p.36) 

 
 

Em outras palavras, a relação transitiva é a habilidade para responder a dois estímulos 

que nunca tenham sido diretamente relacionados um com o outro, e isso ocorre a partir de um 

elemento comum às duas relações aprendidas. Por exemplo, se ao aprender a parear a palavra 

falada /gato/ (A), com a figura de um gato (B), e ao parear essa figura (B) com a palavra 

impressa “gato” (C), a criança deve parear a palavra falada /gato/ (A) com a palavra impressa 

“gato” (C) sem que haja treino; diz-se, então, que há transitividade entre os estímulos A, B, C. 

Barros (1996) complementa que as relações de equivalência envolvem a propriedade 

da simetria da transitividade. Segundo o autor, quando é ensinada a um sujeito a relação 

entre um estímulo A e outro estímulo B e depois a relação entre o estímulo B e o estímulo C, 

será possível observar a equivalência entre os estímulos quando “... sem a necessidade de 

qualquer treino adicional, o sujeito demonstrar as seguintes relações AA, BB, CC – 

reflexividade; BA e CB – simetria; AC – transitividade e CA – simetria da transitividade ou 

equivalência.” (p. 12) 

Assim, a equivalência de estímulos será documentada quando, sem treino adicional, o 

sujeito demonstrar as relações de reflexividade, simetria e transitividade. Tal fenômeno 

obtém-se experimentalmente mediante o procedimento de pareamento de acordo com o 

modelo. Sidman (1986) afirma que quando as relações condicionais apresentam essas três 

propriedades definidoras de uma relação de equivalência, os estímulos relacionados se tornam 

membros equivalentes de uma classe. 
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O modelo de equivalência de estímulos tem sido usado em situações de ensino e 

demonstrado sua validade para a aprendizagem de leitura com compreensão. Algumas 

vantagens são levantadas, principalmente, no que diz respeito à educação; como aponta 

Silvente (2000)17:  

 

A utilização desse tipo de metodologia, de forma generalizada na educação, 
supõe que o rendimento dos profissionais e da educação se multiplicaria 
quanto ao tempo e a motivação, tanto dos alunos como dos responsáveis pelo 
seu ensino de forma muito importante ao maximizar o benefício com um 
mínimo custo. (p. 3, tradução nossa) 

 
 

Muitos estudos pautados na relação de equivalência de estímulos e suas contribuições 

ao desenvolvimento de repertórios acadêmicos estão sendo realizados. No presente estudo, 

foram destacados alguns que trataram do ensino de leitura e escrita. 

 

 

 Leitura e escrita pautadas na relação de equivalência de estímulos 

 

 A partir dos estudos de Sidman (1971), muitas outras pesquisas pautadas na relação de 

equivalência de estímulos foram desenvolvidas tanto no âmbito internacional como nacional. 

Uma visão mais detalhada sobre os estudos realizados no Brasil pode ser vista no trabalho de 

Pereira (2009). 

 A aplicação do modelo de equivalência de estímulos tem sido feita em diferentes 

contextos, para o ensino de diferentes tipos de competências, ampliando cada vez mais sua 

aplicabilidade. Com o advento da tecnologia muitos estudos têm associado o ensino ao uso de 

recursos tecnológicos (computadores e softwares). Alguns desses recursos são o software 

Mestre® elaborado por Goyos e Almeida (1996) e o software JClic. 

 

 

 

 

                                                           
17 La utilización de este tipo de metodologia de forma generalizada em la educación supondría que el 
rendimiento de los profesionales de la educación se veria multiplicado al tiempo que la motivación, tanto de los 
ninõs como de los responsables de su ensenãnza se veria afectada de forma importante al maximizar el beneficio 
com um mínimo coste. 
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 O software JClic foi utilizado por Silva (2010), com o objetivo de implementar uma 

proposta de ensino de arte pautada na equivalência de estímulos, focalizando especificamente 

a leitura de imagem. Foi realizado um pré-teste com seis estudantes universitários de um 

curso de Licenciatura em Artes Visuais, com objetivo de verificar o desempenho no 

reconhecimento de nomes dos movimentos artísticos (Futurismo, Expressionismo, Fauvismo 

e Abstracionismo) em imagens. Dos seis, três participaram da programação de ensino 

completa, ou seja, ensino das relações AB, AC, AD (relação entre duas imagens do mesmo 

movimento), teste de emergência de novas relações simétricas e transitivas (BA, CA, DA, 

BC, CD e BD), ensino da relação AE, teste de emergência de novas relações transitivas (BE, 

CE e DE), pós-teste (reaplicação das relações EA, EB, EC e ED do pré-teste) e teste de 

generalização, focando as relações EA, EB, EC e ED com imagens não trabalhadas. Os 

resultados mostraram que para todos houve emergência de novas relações em nível máximo. 

Quanto ao teste de generalização, apenas um participante não atingiu desempenho ao nível 

esperado (80% de acertos, no mínimo) ficando com índice de 75% de acertos. Neste estudo, o 

JClic foi um recurso indispensável, já que permitiu a utilização de uma programação de 

ensino de arte baseado na equivalência de estímulos.   

 Quanto ao software Mestre®, dentre vários estudos têm-se o de Medeiros, Fernandes, 

Pimentel e Simone (2004); Silva e Medeiros (2004); Peres e Carrara (2004); Medeiros e 

Nogueira (2005); Moroz, Yasumaru e Llausas (2007); estes trabalhos têm como base o 

modelo de equivalência de estímulos com o uso do software Mestre®, principalmente para o 

ensino ou aperfeiçoamento do repertório da leitura com palavras.   

 Como o objetivo da presente pesquisa era ampliar os estudos com o ensino de 

unidades maiores do que palavras, no caso, orações, serão detalhados os estudos de Llausas 

(2008), Fernandes (2008), César (2009), pois estes, apesar de proporem o ensino a partir de 

palavras, também utilizaram frases, no caso para avaliar a generalização de leitura. Por fim, 

destaca-se o trabalho de Ponciano (2006) por servir de base para o presente estudo, uma vez 

que propõe o ensino através de frases. 
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 Llausas (2008), com o objetivo de avaliar um procedimento de ensino para aperfeiçoar 

o repertório de leitura de adultos que frequentavam o curso de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), programou o ensino de 46 palavras formadas por sílabas simples e complexas. Tal 

programação foi realizada com cinco alunos em contexto individual, porém em espaço 

coletivo, com idade entre 18 e 36 anos. O procedimento envolveu treino das relações AB, AC, 

CE e AE, e teste de emergência das relações BC, CB, BE e CD, para as 21 palavras de sílabas 

simples. Cada relação continha 12 tentativas e o critério para passar de um conjunto para 

outro era de 91% de acertos; se o critério não fosse atingido, o participante deveria refazer o 

conjunto com todas as relações novamente.  

 O ensino para as palavras com sílabas complexas foi diferente; o treino de 25 palavras 

foi através das relações AC, CE e AE e sendo testada apenas a relação CD; cada relação dessa 

etapa possuía 18 tentativas, com critério de 94% de acertos. O teste de leitura generalizada foi 

dividido em três partes: 1 – o teste consistia em palavras formadas com sílabas já treinadas e 

com até duas sílabas não treinadas; 2 – construção de palavras ditadas com as palavras da 

Parte 1; 3 – leitura de seis frases compostas pelas palavras usadas nas duas primeiras partes; 

isso foi usado tanto para o teste de palavras com sílabas simples, quanto para o de sílabas 

complexas. 

 Após 20 dias do procedimento de ensino foi realizado o teste de manutenção e este 

consistia na reaplicação do teste de leitura generalizada; cabe observar que esse teste foi 

realizado com apenas três participantes. Os resultados ocorreram conforme preconizado pelo 

modelo de equivalência de estímulos, pois emergiram relações não treinadas. O procedimento 

contribuiu para o aperfeiçoamento da leitura com compreensão, em um curto espaço de 

tempo, pois, em apenas seis horas de procedimento a maioria dos participantes demonstrou 

leitura expressiva e escrita, com compreensão, e leitura generalizada de palavras, atingindo o 

patamar esperado (mínimo de 80% de acertos). No caso da leitura generalizada de frases 

compostas por sílabas simples, esta não atingiu o nível esperado (mínimo de 80% de acertos), 

porém, das seis frases avaliadas dois participantes leram uma frase (16,6% de acertos), um leu 

duas frases (33,3% de acertos) e dois leram quatro frases (66,6% de acertos). Quanto à leitura 

generalizada de frases com sílabas complexas o participante atingiu 83% de acertos, o que 

corresponde à leitura correta de cinco frases (esta etapa ocorreu com um participante, pois foi 

o único a concluir o ensino de palavras com sílabas complexas). 
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 Fernandes (2008), com o objetivo de implementar uma proposta de ensino de leitura 

de palavras, trabalhou em espaço coletivo, com oito alunos da 2ª série do Ensino 

Fundamental, que apresentavam dificuldades em leitura. Neste estudo foram utilizadas nove 

palavras compostas por sílabas simples e 15 com sílabas complexas, divididas em oito 

conjuntos com três palavras cada. Para cada conjunto treinavam-se, individualmente, as 

relações AB, AC, CE e AE e testavam-se as relações emergentes BC, CB e CD; cada relação 

tinha 12 tentativas e o critério para passar de um conjunto para outro era de 100% de acertos.  

 Após trabalharem todos os conjuntos, realizou-se o teste de leitura generalizada, que 

foi dividido em duas fases, uma com dois conjuntos de palavras novas compostas com sílabas 

já ensinadas (um de sílabas simples e outro com sílabas complexas), sendo a outra fase 

composta por cinco frases construídas com duas palavras treinadas; o critério de acerto era de 

80% para a primeira fase, sendo que para a leitura de frases não se estabeleceu critério 

específico, pois o objetivo era verificar até que ponto o ensino de leitura, a partir de palavras, 

possibilitaria a leitura de frases.  

 Após todas as 24 palavras serem ensinadas e realizados os testes; começou uma 2ª 

etapa denominada de “retomada”; seis dos oito participantes passaram por essa etapa, que foi 

realizada em função desses participantes não terem atingido o patamar esperado na 

generalização de leitura de palavras. A retomada foi feita com oito conjuntos, com treino das 

relações AC, CE, AE e BE e teste de CD; houve a substituição da relação AB (da etapa 

anterior) pela relação BE. Cada relação também continha 12 tentativas e o critério para a 

passagem de um conjunto de palavras para outro era de 100% de acerto. Em seguida, foi 

reaplicado o teste de generalização de leitura.  

 Os resultados mostraram que os participantes que finalizaram o procedimento, 

obtiveram índices no patamar esperado (80% de acertos, no mínimo) no teste de leitura de 

palavras. Quanto ao teste de leitura de frases, apenas um obteve desempenho nulo; os demais 

leram uma ou mais frases. Esse resultado indica que a partir do ensino de palavras, os 

participantes iniciaram a leitura de alguma frase.  
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 César (2009) trabalhou com alunos do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

elaborar uma programação de ensino a fim de aperfeiçoar o repertório de leitura dessas 

crianças. O autor aplicou proposta de ensino com sílabas simples, num total de 32 palavras. 

Para a leitura, foi usado o treino das relações CC, AB, AC, BC e CB, sob o critério de 91% de 

acertos; para a escrita houve treino das relações CE, com critério de 100%, AE e BE com 

critério de 80% de acertos. Por fim, verificou-se a emergência da relação CD; caso o 

participante não atingisse o critério, refazia no máximo duas vezes a relação na qual não 

tivesse atingido o patamar estipulado.  

 Quanto ao teste de generalização de leitura, este foi realizado com a formação de 20 

palavras novas compostas por sílabas treinadas e seis frases.  

 Quanto aos resultados, observou-se, que houve aperfeiçoamento do repertório de 

leitura (de palavras com sílabas simples), sendo que para metade dos participantes, houve 

generalização de leitura para frases, em níveis diferenciados (entre 60% e 100% de acertos). 

Destaca-se o fato de que o diferencial deste trabalho foi no contexto da aplicação (nove alunos 

dispostos em um mesmo espaço coletivo) e na presença da professora de reforço, durante todo 

o procedimento. 

 Com 180 dias de intervalo houve o teste de manutenção, este realizado com a 

reaplicação do teste de generalização; os resultados mostraram que não houve deterioração do 

que foi aprendido. 

 O trabalho de Ponciano (2006), objetivou implementar uma proposta de ensino uqe 

utilizava-se segmento mais amplo do que as palavras, ou seja, usou frases; este trabalho serviu 

de base para o presente estudo. 

 A autora trabalhou com alunos de 5ª a 8ª série do EF encaminhados para reforço 

escolar com o objetivo de diagnosticar o desempenho dos alunos no que se referia à leitura de 

frases, para tanto, a autora elaborou um instrumento de avaliação de leitura, denominado 

‘Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Intermediário (IAL-In)’, que permitiu 

diferenciar os repertórios dos alunos, ou seja, permitiu identificar aqueles que dominavam as 

relações avaliadas e aqueles que apresentavam repertório aquém da leitura de frases. 

 Dos dez alunos que realizaram o IAL-In, seis foram selecionados por fazerem parte do 

grupo de alunos com repertório aquém do avaliado; cada três foram alocados em dois 

experimentos: um com frases (grupo 1)  e outro com palavras (grupo 2), como unidades de 

ensino respectivamente. A proposta de ensino constou da utilização de palavras dissílabas, 

trissílabas e polissílabas (palavras com sílabas simples e/ou complexas), de acordo com três 

categorias: comestíveis, animais e outros.  
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 No Experimento 1, trabalhou-se com frases, como unidade de ensino, as frases foram 

compostas pelas palavras contidas nas referidas categorias, junto com artigo (o/a), verbo 

(estar, no singular) e complemento – preposição + artigo (no/na); por limitações do software, 

as frases não podiam passar de 22 caracteres. Foi aplicada uma unidade de ensino (das seis 

unidades programadas), composta por 12 conjuntos, dos quais seis foram utilizados no treino 

das relações A-B e A-C e testes de emergência das relações B-A’18, C-A’, B-C e C-B. Os 

outros seis conjuntos foram utilizados para teste de leitura generalizada, sendo o primeiro 

composto por três conjuntos de frases novas com palavras de treino, o segundo contendo seis 

frases novas com, no máximo, duas palavras novas, compostas por sílabas de treino, o terceiro 

com 18 frases novas com, no máximo, três palavras novas, compostas por sílabas de treino e 

com variações destas e, por fim, o ultimo composto por três frases, explicitando instrução a 

ser seguida, formadas por uma palavra nova, composta por sílabas de palavras já treinadas; 

este último foi incluído apenas no teste de manutenção. 

 Ainda, no Experimento 1, foi realizada, em algumas sessões, a atividade similar de 

Anagrama (CRMTS)19 tanto no que se refere à composição/reprodução da frase a partir de 

palavras, quanto de composição/reprodução da frase a partir de sílabas. Alguns critérios foram 

adotados; nas relações de treino A-B e A-C só haveria avanço quando o participante atingisse 

100% de acertos; nas relações de teste da relação C-A’, caso o participante não atingisse 

100%, era reaplicada a relação A-C até que esse patamar fosse alcançado; nas relações de 

teste B-C e C-B, independente do resultado não haveria replicação.  

 Foi averiguada também a manutenção dos resultados obtidos pela programação de 

ensino, após 28 dias, com a reaplicação dos testes (2º 3º e 4º) de leitura generalizada. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 A’ corresponde à frase/palavra falada pelo participante. Assim, BA’ é a frase falada pelo participante a partir 
da imagem e CA’ leitura expressiva; atualmente utiliza-se representar essa relação por CD. 
19 Usualmente, utiliza-se o procedimento CRMTS para atividade de construção de Anagrama, ou seja, 
construção da palavra através da cópia, representada pela relação C-E (onde C é a palavra impressa e E 
corresponde às letras que formam a palavra) ou pela construção da palavra através do ditado, representado pela 
relação A-E (onde A é o som da palavra ditada e E as letras que formam a palavra). Ponciano (2006) utiliza o 
termo “atividade similar ao Anagrama (CRMTS)”, pois tal atividade em seu estudo envolve a 
reprodução/construção da frase a partir de palavras e a partir de sílabas, ou seja, o participante deveria construir a 
frase a partir das palavras e das sílabas. 
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 No Experimento 2, antes de introduzir a programação com frases, realizou-se 

inicialmente o treino com palavras. O procedimento foi semelhante ao do Experimento 1, ou 

seja, nas atividades com palavras até a 4ª etapa, manteve-se o treino de A-B e acrescentou-se 

A-C’ 20, C’-C’, C’-C, além das atividades de composição/reprodução de palavras a partir de 

letras (relação C-E e A-E) ; e nas atividades de teste manteve-se B-A, C-A’, B-C, C-B e 

acrescentou-se C-C’. Na 1ª e 2ª etapas deste experimento, trabalhou-se com seis palavras 

divididas em dois conjuntos e, em seguida, introduziu-se o teste de leitura generalizada 

composta por frases que continham as palavras de treino. Na 3ª etapa, trabalhou-se com mais 

três palavras e aplicou-se o teste de leitura generalizada composto por frases que continham as 

palavras de treino; repetiu-se a mesma sequência para a 4ª etapa. A partir da 5ª etapa, o 

procedimento seguiu a mesma sequência realizada no experimento 1. 

 Cabe salientar que um dos pontos críticos, destacado por Ponciano (2006), foi nas 

atividades de construção/reprodução das frases, especialmente a partir das sílabas; essa tarefa 

era difícil, demorada e se tornou aversiva para todos os participantes, por isso, foi excluída 

durante o procedimento de ensino. Conforme os dados dos demais estudos já apresentados, 

essa dificuldade não é verificada quando se tem a reprodução de palavras a partir de letras 

(relação C-E), e mesmo quando se trata da construção de palavras ditadas (relação A-E), 

embora nesta haja grau de dificuldade maior para o participante comparativamente à relação 

C-E.  

 Os dados demonstraram a possibilidade de efetivar a aprendizagem tanto de relações 

treinadas, quanto de emergentes, pois os desempenhos foram os esperados. Nos testes de 

generalização, dos quatro participantes que encerraram a programação, apenas um (que 

pertencia ao grupo 1, ensino a partir de frases) apresentou desempenho no patamar desejado. 

Para os outros três participantes, o desempenho foi satisfatório apenas no primeiro teste, que 

exigia a leitura de frases novas compostas pelas mesmas palavras treinadas; nos testes que 

envolviam palavras novas formadas por sílabas de treino, o desempenho não atingiu o 

patamar desejado, pois esses três participantes apenas reconheceram as palavras de treino. 

Ponciano (2006) destaca que os resultados podem ter relação com o fato de ter sido 

desenvolvida uma única unidade de ensino; levanta a hipótese de que ao se trabalhar com um 

maior número de unidades de ensino pudesse ocorrer a efetivação do bom desempenho na 

generalização de leitura de novas frases, compostas com sílabas de treino, para os demais 

sujeitos.   

                                                           
20 No estudo de Ponciano (2006), C refere-se à palavra impressa com letra minúscula e C’ palavra impressa com 
letra maiúscula.  
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 No caso do grupo 2, os resultados mostraram que o ensino de palavras (ocorrido nas 

quatro primeiras etapas do Experimento 2) não permitiu a leitura das frases de generalização, 

avaliadas imediatamente após cada uma das três fases iniciais do experimento, embora os 

participantes tivessem aprendido as palavras que compunham as frases. Este resultado se opõe 

ao encontrado por Fernandes (2008) e César (2009), já que em seus estudos houve leitura 

generalizada (no mínimo, para parte de alguns sujeitos), com diferentes níveis de acerto. 

Como o número de participantes dos estudos de Ponciano (2006) é muito restrito, torna-se 

temerário fazer comparações mais aprofundadas; para tanto, novos estudos são necessários. 

 Quanto aos testes de manutenção (realizado após 28 dias), com a reaplicação dos 

testes de generalização (2º, 3º e 4º), os percentuais de acerto, para todos os participantes, se 

mantiveram no nível em que foram adquiridos. 

 Os resultados do conjunto de trabalhos descritos mostram a ocorrência de 

generalização de leitura de palavras, com parte dos participantes apresentando algum nível de 

generalização para a leitura de frases. Apesar dos diferentes contextos de aplicação 

(individual e/ou coletivo), populações diferentes (adultos do EJA, alunos de reforço escolar), 

há possibilidade de, a partir do ensino de palavras, a leitura com compreensão emergir para 

um contexto mais amplo, no caso, frases, embora o patamar atingido seja inferior ao ocorrido 

com a leitura de palavras. Os resultados de Ponciano (2006), agregados aos demais, permitem 

questionar: quando o ensino é realizado diretamente com frases, há maior probabilidade de 

ocorrer generalização de leitura de outras frases? Quando o ensino é realizado diretamente 

com frases, ocorre generalização de leitura para textos? Ainda, é possível ensinar não apenas 

a leitura, mas também a escrita de frases? No caso da escrita, ocorre generalização para frases 

novas? 

 Assim como outros estudos, a presente pesquisa objetivou avaliar os efeitos de uma 

proposta de ensino de leitura e escrita baseada no modelo de equivalência de estímulos para 

alunos do Ensino Médio e com auxílio de software. No entanto, caminhando na direção do 

estudo realizado por Ponciano (2006), tem-se como unidade de ensino a oração. 
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 Entre o estudo realizado por Ponciano (2006) e a proposta do presente trabalho há 

semelhanças e diferenças. Dentre as semelhanças estão o uso dos mesmos instrumentos de 

avaliação do repertório inicial (IAL-In e IAL-I); o trabalho com unidades maiores, no caso, 

frases; o uso de frases com a mesma estrutura, ou seja, sujeito, verbo e predicado, apesar de 

serem compostas por palavras diferentes; as mesmas modalidades de estímulos (som: 

palavra/oração falada, imagem: figura/cena e texto: palavra/oração impressa); uso de 

software, apesar de serem softwares diferentes (Mestre®, no caso de e JClic, no presente 

trabalho) e, por fim, a avaliação da generalização de leitura e escrita de frases. 

 Dentre as diferenças, há a forma de utilização do CRMTS. Ponciano (2006) trabalhou 

com o procedimento CRMTS propôs a reprodução (cópia) e a construção da frase ditada a 

partir das palavras e das sílabas; essa atividade mostrou-se complicada para os alunos e foi 

retirada do procedimento. Na presente proposta trabalhou-se a reprodução (cópia) e 

construção apenas da palavra, seja a partir das letras seja a partir das sílabas que a compõem.  

 Ponciano (2006) ensinou relações de leitura e escrita e testou apenas a leitura. No 

presente trabalho houve treino e teste de leitura e escrita; também, houve aplicação de pré-

teste em cada Unidade, o mesmo usado como pós-teste da Unidade. Explicitando melhor, o 

teste de generalização de leitura e escrita de palavras novas e leitura e escrita de orações com 

palavras de treino e com palavras não treinadas, relativo a cada Unidade, foi aplicado antes e 

após o ensino da Unidade. Por fim, diferentemente de Ponciano (2006), houve reaplicação dos 

instrumentos de repertório inicial, a fim de verificar o repertório final. 

 Quanto às inovações do presente trabalho, pelo menos três aspectos o diferencia dos 

demais. O primeiro refere-se ao teste de emergência de escrita da oração através da cena 

(relação BF); o segundo refere-se ao teste de generalização, tanto de escrita da oração, 

realizado por duas relações, no caso, as relações BF (escrita da oração a partir da cena) e AF 

(escrita da oração a partir do ditado) quanto de leitura de textos, cuja compreensão foi 

avaliada. O terceiro refere-se aos participantes, ou seja, a maioria dos estudos que se 

desenvolve em escolas, trabalha com crianças de séries do Ensino Fundamental, ou ainda, 

alunos dos cursos de Educação de Jovens e Adultos; não se localizou na literatura o trabalho 

com adolescentes matriculados regularmente no Ensino Médio, como foi o caso do presente 

estudo. 

 Em suma, o Quadro 1 ilustra as semelhanças e diferenças entre o trabalho realizado 

por Ponciano (2006) e o da presente proposta de ensino, assim como alguns aspectos 

inovadores. 
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Quadro 1 – Semelhanças, diferenças e inovações entre o trabalho realizado por Ponciano (2006) e a proposta do 
presente trabalho. 

 
Semelhança • Mesmos instrumentos (IAL-In e IAL-I) de Avaliação do repertório 

inicial  
• Trabalho com frases/orações 
• Mesma estrutura da oração (sujeito-verbo-predicado) 
• Modalidades de estímulos: som (palavra/oração falada), imagem 

(figura/cena) e texto (palavra/oração impressa) 
• Trabalho com software 
• Generalização de leitura de frases 

Diferença • Contexto de aplicação do trabalho 
• Atividade de escrita através do CRMTS 
• Relações de treino e teste 
• Pré-teste da unidade 
• Reaplicação dos instrumentos IAL-I e IAL-In, no final do procedimento 

de ensino. 
Inovação • Emergência da escrita de oração através da relação BF 

• Generalização de escrita de frases (relações BF e AF) 
• Generalização de leitura de textos (com questões de compreensão) 

 
 
   

 Finalizando, um esclarecimento: optou-se, na presente pesquisa, por usar o termo 

‘oração’ em lugar de ‘frase’. Segundo Sacconi (2006) “Frase é a unidade de comunicação 

cuja característica fundamental, na língua falada, é a entonação.” (p. 240). A entonação é 

característica da frase nominal; por exemplo, quando se diz ‘fogo’, a palavra não tem função 

comunicativa, porém, ao se gritar ‘fogo!’, tem-se uma frase, pois transmite a ideia de que algo 

está queimando. Há também a frase verbal que indica uma visão dinâmica do mundo, por 

exemplo, ‘O Brasil venceu.’; portanto, frase é todo o enunciado de sentido completo, podendo 

ter, ou não, um verbo. Já “oração é todo e qualquer enunciado que contém verbo ou 

expressão verbal.” (Sacconi, 2006, p. 241); ou seja, a oração gira em torno do verbo (por 

exemplo, ‘Pedi sua ajuda’). Assim, para ser uma oração, a frase precisa conter sujeito, verbo e 

predicado. Por isso, como todas as ‘frases’ utilizadas na presente proposta serão compostas 

pela estrutura sujeito+verbo+predicado é que se optou pelo termo oração. 
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MÉTODO 

 

 

Participantes  

 

O presente estudo foi realizado com alunos do Ensino Médio de uma escola pública do 

estado de São Paulo, localizada no município de Embu das Artes. A escola surgiu em 1984 

num bairro periférico, cujo entorno é predominantemente residencial, conta com casas 

populares, pequenos comércios, sendo o nível socioeconômico da comunidade local de classe 

baixa. 

Em 2010, a escola funcionava com todas as 16 salas de aula nos três períodos diários, 

atendendo alunos do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries (atualmente 6º a 9º anos) no 

período diurno e alunos do Ensino Médio de 1º a 3º anos, no noturno. 

Para a seleção dos participantes, solicitou-se aos professores (da 8ª série do EF e do 1º 

ao 3º ano do EM) que indicassem alunos com dificuldades em leitura e escrita. A Tabela 6 

ilustra algumas características (como: sexo, idade, série cursada e retenção) dos 19 alunos 

encaminhados pelos professores. 

 

Tabela 6 – Caracterização dos alunos por sexo, idade, série/ano e retenção. 

Participante Sexo Idade Série/Ano Observação 
P1 F 16 2º  

P2 M 16 1º  Retido na 4ª série do EF 

P3 F 15 1º  

P4 M 15 2º  

P5 F 16 1º Retido no 1º ano do EM 

P6 F 17 2º  

P7 F 14 1º  

P8 M 15 1º  

P9 M 18 1º Retido na 7ª série do EF 

P10 M 20 1º Retido na 4ª e 8ª séries do EF 

P11 M 17 1º Retido no 1º ano do EM 

P12 M 15 8ª Retido na 4ª série do EF 

P13 F 15 8ª Retido na 4ª série do EF 

P14 M 17 8ª Retido na 8ª série do EF 

P15 M 15 8ª  
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Participante Sexo Idade Série Observação 
P16 M 14 8ª  

P17 F  18 1º Retido no 1º ano do EM 

P1821 M  18 1º Retido na 8ª série do EF 

P19 M  17 1º  

  

 Dos alunos encaminhados, 17 realizaram a 1ª parte de avaliação de repertório inicial 

(P18 e P19 recusaram-se a participar desta avaliação), através do Instrumento de Avaliação de 

leitura – Repertório Intermediário (IAL-In); os participantes tinham entre 14 e 20 anos, sendo 

três deles do 2º ano, 11 do 1º ano e cinco da 8ª série. 

 Todos foram autorizados pelos responsáveis a participarem do presente trabalho (o 

termo de consentimento22 pode ser observado no Anexo1). Como a programação de ensino foi 

realizada durante o 1º semestre de 2011, os alunos da 8ª série já estavam matriculados 

regularmente no 1º ano do EM23.  

 Cinco, dentre eles (P10, P12, P13, P14 e P17), juntamente com os dois alunos (P18 e 

P19) que haviam se recusado a realizar o IAL-In, concordaram em passar por outra avaliação 

do repertório inicial, por meio do Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial 

(IAL-I). 

 Em função do desempenho apresentado no IAL-I, os sete alunos foram convidados a 

participar do procedimento de ensino, porém por motivos pessoais dois não aceitaram (P10 e 

P19). Portanto, cinco alunos (P12, P13, P14, P17 e P18) participaram do procedimento 

experimental da presente pesquisa.  

 

 

 Local 

 

 As sessões de avaliação de repertório prévio dos alunos foram realizadas na sala de 

leitura da escola pesquisada, que continha estantes de livros distribuídas nas paredes e quatro 

mesas redondas com seis cadeiras cada uma; durante a avaliação não foi permitida a entrada 

de nenhum outro aluno na sala.  

                                                           
21 Dois participantes (no caso, P18 e P19) não quiseram se submeter ao IAL-In sob a justificativa de que não 
sabiam ler. 
22 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, 
protocolo de pesquisa nº 048/2011. 
23 Por isso, o título ‘Ensino de leitura e escrita a partir de discriminações condicionais para alunos do Ensino 
Médio’. 



48 

 

 A aplicação da programação de ensino e testes finais foi realizada na sala de 

informática, porém, como a escola ainda não possuía monitores de informática, a 

pesquisadora não pode fazer uso dos computadores que lá havia. Por isso, utilizaram-se dois 

computadores (notebooks), um pessoal e outro da própria escola, cedido pelo coordenador 

pedagógico. 

 As sessões de ensino ocorreram de acordo com a disponibilidade dos alunos no contra 

turno do horário de aula. Como as atividades ocorreram no mesmo espaço, foram 

disponibilizados fones de ouvido individuais; no entanto, um dos participantes (P12) preferiu 

não utilizá-lo. 

 

 

 Materiais 

 

 Software JClic.  

 No estudo de Ponciano (2006) foi utilizado o software Mestre®, porém esse recurso 

apresenta algumas limitações tanto no que se refere ao número reduzido de caracteres para as 

orações, quanto na dificuldade em inserir sons e imagens de diversos tamanhos, assim optou-

se pelo uso do software JClic24. 

 O JClic é uma nova versão do Clic, com mais de 10 anos de história. É um software de 

autoria de uso livre, criado por Francesc Busquest em espanhol e catalão, destinado a criar 

recursos de aplicações didáticas e interativas.  

É uma ferramenta criada na plataforma Java, que permite a criação de atividades de 

ensino e avaliação que podem ser de diferentes formas, como quebra-cabeças, associações, 

enigmas, estudo de texto, palavras cruzadas, entre outros. Portanto, para utilização do JClic é 

necessário ter instalado no computador a versão 1.3.1 ou superior da máquina virtual Java; 

além disso, é preciso que o usuário esteja familiarizado com operações básicas como criar 

pastas, copiar arquivos, recortar, colar, instalar programas, entre outros.  

Uma das grandes vantagens é que o software pode ser utilizado com os programas 

Windows, Linux, Solaris ou Mac OS X (Macintosh). Outro aspecto importante é que ele 

permite a inserção de diversos recursos como sons, imagens, vídeos, etc. 

                                                           
24 O JClic está disponível no zonaClic em espanhol, pode ser encontrado também nos idiomas Inglês e Catalão, 
através do site: http://clic.xtec.cat/es/index.htm, além de outras informações. 
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 Em Curitiba, Paraná, a Secretaria de Estado da Educação tem feito uso do JClic e 

publicou um manual25 para utilização deste recurso. Grande parte do conteúdo foi tradução do 

zonaClic, que será referência também para a criação das atividades deste estudo. Segundo o 

manual com o JClic é possível programar atividades educativas em praticamente todas as 

áreas e disciplinas, desde a Educação Infantil até o Nível Superior, assim como permite: 

 

• a aplicação de aplicações educativas multimídia online, diretamente da 
Internet; 

• a compatibilidade com as aplicações Clic 3.0 existentes; 
• a operabilidade em diversas plataformas e sistemas operacionais, como 

Windows, Linux, Solaris ou Mac OS-X; 
• um formato padrão e aberto para o armazenamento de dados, com a 

finalidade de torná-lo compatível com outras aplicações e facilitar sua 
integração na base de dados; 

• um espaço que estimule a cooperação e troca de materiais entre escolas e 
educadores de diferentes países e culturas, facilitando a tradução e 
adaptação de materiais relacionados ao software e de projetos já 
elaborados, além de tornar possível inúmeras melhorias no programa; 

• a sugestão de melhoria e modificações enviadas pelos usuários para a 
ZonaClic; 

• um ambiente para elaboração de atividades educativas, simples e 
intuitivas, que possam se adaptar às características dos ambientes 
gráficos atuais do usuário.(2008, p. 10) 

 
 

 A proposta de trabalho com relações condicionais é viável com o JClic já que ele 

possui três aplicativos: 

• JClic author, através do qual é possível criar, modificar e testar projetos. Permite a 

publicação das atividades para serem inseridas numa página da web ou ainda a criação 

automática de arquivos de instalação de projetos JClic. 

• JClic player, programa principal, que serve para executar as atividades.  

• JClic reports, permite gerenciar uma base de dados de onde se recolhem os resultados 

obtidos pelos alunos na realização das atividades; trabalha em rede e oferece também a 

possibilidade de gerar informações estatísticas dos resultados. 

 Esses aplicativos são baixados e instalados no computador (quando no site do 

programa), ao se clicar no primeiro ícone do zonaClic e em seguida istalación,  conforme 

Figura 4.  

 

                                                           
25 Manual para uso do JClic, em português disponível em: http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index. 
php?title=Categoria:JClic>. 
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Figura 4: Ícone para baixar os aplicativos do JClic. 

Fonte: http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm 
 

 

Esse processo levará à outra página, conforme Figura 5, onde será possível baixar os 

três aplicativos JClic Author, JClic Player e o JClic Reports; além disso, pode-se ter acesso 

também ao Actividades de demonstración, onde se encontram exemplos de atividades 

possíveis de serem realizadas no espaço escolar em diferentes disciplinas. 

 

 
Figura 5: Exemplo da página do qual será possível baixar os aplicativos. 

Fonte: http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm 
  

 Após instalação dos aplicativos no computador eles aparecem automaticamente na 

área de trabalho, portanto não há mais necessidade do acesso à internet para programar ou 

realizar as atividades, basta abrir o JClic.  
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 É importante lembrar que todas as imagens, sons, vídeos com os quais se quiser 

trabalhar devem ser separados em uma pasta, no próprio computador, para posteriormente 

serem inseridos na biblioteca de recursos, conforme Figura 6; nela (biblioteca de recursos) 

ficarão guardados todos os itens que posteriormente serão úteis para a realização das 

atividades. 

 

 
Figura 6: Biblioteca de recursos 

 
 

 Outra observação importante diz respeito à própria programação das atividades no 

software, para posterior verificação dos relatórios de desempenho. Quando se programa a 

atividade no aplicativo JClic Author, deve-se deixar sempre duas tentativas, no ícone 

'contador de tentativas’, conforme indicado pelas as setas vermelhas da Figura 7, além de 

clicar no item ‘incluir no relatório’, conforme seta azul da Figura 7, caso contrário, o 

pesquisador não terá acesso ao desempenho do aluno.  

 

 
Figura 7: Exemplo de onde habilitar o relatório e o contador de tentativas. 
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 Com esse procedimento, o aluno passa a ter duas chances de realização da mesma 

atividade, ou seja, se na realização da atividade o aluno acerta, automaticamente ele passa 

para a nova atividade, mas se, na primeira tentativa o aluno erra, ele refaz a atividade. Porém, 

quando o aluno erra e tem mais uma chance de fazer a mesma atividade, o relatório apresenta 

apenas o erro, portanto o que é válido no relatório é a primeira realização da atividade, 

conforme (penúltima linha) exemplificado na Figura 8. 

 

 
Figura 8 – Indicação de erro no relatório do JClic.  

 
 

 No caso da Figura 8, o relatório registra as duas ‘ações’ do participante, mas, como a 

primeira ação foi incorreta, é essa que fica registrado no relatório.  

 Programou-se o software para que, nas atividades de treino, os participantes 

recebessem consequências diferentes para o erro e o acerto, ou seja, suas respostas eram 

consequenciadas por reforçadores programados aleatoriamente. No caso, para as respostas 

corretas a consequência era: a) uma mensagem de acerto (‘Muito bem!’, ‘Parabéns!’, ‘Muito 

bom!’, ‘Certinho!’, ‘É isso mesmo!’ ou ‘É isso aí!’), uma figura com animação26 e um 

estímulo sonoro27. A Figura 9 apresenta um exemplo de consequência de resposta correta. 

 

                                                           
26 Como os participantes eram adolescentes, procurou-se buscar figuras e sons que fizessem parte da realidade 
deles, para realmente serem reforçadores. As figuras da animação (gifs) podem ser observadas no Anexo 2. 
27 Os sons referem-se a cinco vinhetas (aplausos, gritos e aplausos, funk – batida, movemove e tambores) na 
extensão WAV. 
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Figura 9 – Janela do JClic com mensagem de resposta correta. 

 
 

Para as respostas incorretas, a consequência era uma mensagem de erro (‘Ah, que 

peninha!’, ‘Que pena, você errou!’, ‘Que pena!’, ‘Ah, você errou!’, ‘Que peninha!’ ou ‘Ah, 

que pena!’) e uma figura com animação; aqui não havia nenhum som (vinheta). A Figura 10 

ilustra um exemplo de consequência de reposta incorreta. 

 

 
Figura 10 – Janela do JClic com mensagem de resposta errada. 
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O próprio software apresentava uma outra consequência para o erro quando ocorrido 

na relação AE. Ou seja, quando se treinava a relação AE, na qual o aluno deveria clicar sobre 

o símbolo sonoro para ouvir a palavra e usar o teclado para escrevê-la, se o fizesse 

corretamente, aparecia uma mensagem de acerto (a mensagem escrita, a figura com animação 

e uma vinheta) e a tela mudava para a outra palavra; porém se tivesse errado, o software 

sinalizava com a cor vermelha o erro (conforme exemplificado pela Figura 11) e o aluno tinha 

uma segunda chance de escrever a palavra. Apesar do participante ter a oportunidade de 

escrever novamente a palavra, o relatório marcava apenas a 1ª realização, portanto, mesmo 

que o aluno acertasse na 2ª chance, era considerado o erro apresentado pelo relatório. 

 

 
Figura 11 – Janela do JClic com mensagem de resposta errada na relação AE. 

 

Tanto as consequências de erro, como as de acerto, ficavam na tela por dois segundos; 

após esse tempo a tela mudava automaticamente. Nas relações de teste, nas quais não havia 

nenhum tipo de mensagem de acerto ou erro, era a pesquisadora quem mudava a tela das 

atividades.  

No JClic, foi programado que o estímulo modelo, apresentado nas relações de treino e 

teste de leitura e escrita, ficasse na janela superior, e os estímulos de escolha ficassem sempre 

abaixo; também a instrução para realização da atividade ficava abaixo dos estímulos de 

escolha, conforme pode ser observado na Figura 12. Cabe ressaltar que a cada tentativa o 

próprio software apresentava os estímulos de escolha randomicamente. 
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Figura 12 – Exemplo da janela do JClic com a posição dos estímulos (modelo e escolha) e instrução da 

atividade. 
 
 
 
 

 Instrumentos de Avaliação de repertório.  

 

 Para levantamento do repertório prévio foram utilizados dois instrumentos de 

avaliação de leitura: o IAL-In e o IAL-I. 

 O Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Intermediário (IAL-In) 

desenvolvido por Ponciano (2006), permitiu diagnosticar o desempenho dos alunos no que se 

refere à leitura de orações.  

A pesquisadora inseriu algumas modificações, conforme sugeridas por Ponciano 

(2006), e o instrumento ficou com um total de 12 questões, das quais nove verificaram o 

desempenho em leitura, tanto no que se refere ao comportamento textual, bem como à 

compreensão, a partir das relações entre diferentes classes de estímulos nas modalidades: (A) 

som (oração ditada); (B) imagem (cenas); (C) texto impresso (frases). A outra parte (duas 

questões) verificou também o desempenho de leitura e compreensão, porém através do 

seguimento de instrução. Há ainda uma questão que averiguou a opinião do aluno sobre a 

dificuldade ou facilidade em realizar o instrumento.  

A aplicação foi realizada pela própria pesquisadora, em sessões individuais, para os 17 

alunos que aceitaram participar dessa etapa. Ela solicitava, inicialmente, que o aluno 

realizasse a leitura, de todo o instrumento, em voz alta; terminada a leitura a pesquisadora 

agradecia a participação.  
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O instrumento (Anexo 3) conta com instruções gerais, alocadas antes do início das 

questões, que deveriam ser lidas pelos alunos sem a ajuda da pesquisadora e que, 

supostamente, dariam as orientações a serem por eles seguidas durante a execução, além de 

orientações específicas referentes às 12 questões.  

Parte do instrumento pretendeu verificar o desempenho em leitura (comportamento 

textual e compreensão), evidenciando aspectos do desempenho frente a relações entre classes 

de estímulos nas modalidades: (A) som (frases faladas); (B) imagem (cenas); (C) texto 

impresso (frases). A outra parte pretendeu verificar também, o desempenho de leitura e 

compreensão, através do seguimento de instrução. 

 A Tabela 7 apresenta informações sobre as relações avaliadas e as questões 

correspondentes. 

 
Tabela 7 – Tipo de relação avaliada e questão correspondente. 

Relação  Questão  

A – A  1 

A – C  2 

B – C  3, 5, 7 

C – B  4, 6, 8 

C – C  11 
 

Algumas questões não aparecem na tabela 7 (no caso as questões 9, 10 e 12). As 

questões 9 e 10, não aparecem, porque são questões que, embora avaliem leitura com 

compreensão, não avaliam relações entre estímulos, ou seja, avaliam a leitura a partir do 

seguimento de instrução. A questão 12 refere-se a assinalar a opção que expressa a opinião do 

aluno sobre a facilidade/dificuldade das questões.   

 Parte dos participantes passou por nova etapa de avaliação, através do Instrumento de 

Avaliação de Leitura – Repertório Inicial (IAL–I) desenvolvido por Moroz e Rubano (2006), 

o qual permite levantar os conhecimentos e dificuldades dos alunos especialmente em leitura 

de palavras. As autoras apoiaram-se no modelo de equivalência de estímulos e utilizaram o 

software Mestre® para aplicar tal instrumento. 

O IAL-I é composto de três partes: a primeira consta de perguntas para conhecer os 

aspectos pessoais e de escolaridade de cada aluno; essa parte é realizada com uma entrevista e 

as respostas são anotadas pela pesquisadora em uma folha.  
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A segunda parte é realizada com o software Mestre®; são 14 atividades, com as quais 

se verifica o conhecimento das letras do alfabeto, além de testar a leitura de palavras por 

diferentes relações: palavra impressa/palavra impressa (CC), figura/palavra impressa (BC), 

palavra impressa/figura (CB), palavra impressa/som (CD), palavra ditada/palavra impressa 

(AC) e construção de palavras (CE e AE), conforme detalhado pelo Anexo 4. 

A terceira parte avalia a leitura de textos, sendo eles uma carta manuscrita e um 

anúncio de jornal, havendo também um questionário sobre a leitura. Somente realizam essa 

etapa os participantes que atingem, no mínimo, 75% de acertos nas atividades anteriores. Essa 

parte não foi utilizada para os participantes do presente estudo.  

 

 

 Conjuntos de estímulos da programação de ensino.  

 

 Os conjuntos de estímulos utilizados no procedimento de ensino foram planejados de 

acordo com o seguinte critério - construção de orações formadas apenas por sílabas simples e 

de orações que apresentam algumas das complexidades da Língua Portuguesa. 

 Os estímulos foram apresentados nas modalidades som (palavra/oração ditada), 

imagem (figura/cena) e texto (palavra/oração impressa). Todas as orações são apresentadas 

em letra impressa; o início é marcado por letra maiúscula e o fim por ponto final. Quanto às 

imagens, foram ilustradas (no formato JPEG) especialmente para o presente estudo. Os sons 

(orações ditadas) foram gravados (na extensão WAV) sem pausas entre as palavras que 

compunham as orações. 

Tais orações, utilizadas durante o procedimento de ensino, foram elaboradas de acordo 

com as palavras pertencentes a oito categorias - animal, fruta, objeto, lugar, verbo, nome de 

pessoas, estado, além da categoria outros, totalizando 75 palavras. Essas palavras foram 

escolhidas de acordo com a possibilidade de criação das cenas (imagens) representativas das 

orações. 
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Do total das 75; 22 palavras são formadas apenas por sílabas simples (palavras 

formadas por uma vogal e uma consoante), sendo 12 dissílabas, oito trissílabas e duas 

polissílabas; e 53 palavras contêm sílabas complexas28, ou seja, são palavras que possuem 

alguma complexidade da Língua Portuguesa. No caso, optou-se por trabalhar com palavras 

contendo dígrafo29 (exemplos: lh [folha], nh [ganha], ch [chefe] e as combinações de letras 

[sentado]) e encontro consonantal (por exemplo, a palavra alegre). Das palavras com sílabas 

complexas 25 são dissílabas, 26 trissílabas e duas polissílabas.  

A seguir, a Tabela 8, apresenta todas as palavras utilizadas na programação de ensino. 

                                                           
28  Silvestre (2001) denomina sílabas complexas aquelas formadas por “ça / ço / çu / ce / ci / ge / gi / gue / gui / 
lh / ch / nh / h inicial / duplo – r / r brando / r após vogal / duplo s / s com som de z / s após vogal / que / qui / qua 
/ quo / l após vogal / m antes de p e b / n antes de c, d, f, g, etc. / br, cr, dr, etc. / bl, cl, pl, etc.” (p. 32 – 33).  
29 Segundo Cunha (2001), aos “... grupos de letras que simbolizam apenas um som dá-se o nome de dígrafos.” 
(p.51). Esse autor, ainda, traz as diferenças entre encontro consonantal e combinações de letras (representadas 
entre os dígrafos); é o caso do m e o n que funcionam “... como sinal de nasalidade da vogal anterior ...” (p. 
51), como na palavra: “banda”. Assim, “dá-se o nome de encontro consonantal ao agrupamento de consoantes 
num vocábulo.” (p. 50); entre eles, destacam-se pela frequência os inseparáveis, isto é aqueles cuja a segunda 
consoante é “l” ou “r”. 
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Com estas palavras (Tabela 8) e um conjunto de preposições e artigos (no caso a, o, 

de, na, no), foram organizadas cinco Unidades de Ensino (conforme Anexo 5) 30 contendo as 

orações de treino, que foram utilizadas também para o teste de emergência de relações.  

Quanto às Unidades de Ensino, a 1ª Unidade é formada por orações compostas por 

palavras de sílabas simples; a 2ª é formada por orações compostas por palavras com a 

complexidade ‘n’; a 3ª é formada por orações compostas por palavras com a complexidade 

‘r’; a 4ª é formada por orações compostas por palavras com a complexidade ‘nh’ e ‘ch’31 e a 

5ª é formada por orações compostas por palavras com a complexidade ‘lh’. Cada Unidade é 

formada por 18 orações de treino, agrupadas em seis conjuntos de estímulos com três orações 

cada.  

As orações são sempre compostas por palavras (das categorias descritas), juntamente 

com o artigo (o/a), verbo (presente/singular) e complemento (no/na/de)32. Essa estrutura segue 

o padrão utilizado em Língua Portuguesa, ou seja: sujeito + verbo + complemento. Têm-se 

como exemplo de oração ‘O pato come banana’, na qual ‘O pato’ é sujeito, ‘come’ verbo e 

‘banana’ complemento. 

 

 

 

Conjuntos de estímulos para os testes de generalização. 

  

Teste de generalização após cada Unidade de Ensino 

As palavras e orações de generalização (conforme Anexo 5) foram elaboradas a partir 

das palavras de ensino. Em cada Unidade de Ensino, o teste de generalização de leitura e 

escrita (aplicado após cada Unidade, e também utilizado para avaliar o desempenho prévio do 

participante, assim tendo a função de pré-teste e pós-teste), constituiu-se de três partes: 

1) Palavras não ensinadas. Leitura e escrita de nove palavras novas compostas pelas sílabas 

de treino e por até três sílabas não treinadas, porém compostas por suas variações. 

                                                           
30 No Anexo 5 encontra-se as cinco unidades de ensino com as orações de treino e de teste de relações; além das 
palavras e orações usadas no teste de generalização de leitura e escrita (pré e pós-teste); e no Anexo 6, encontra-
se uma relação de todas as sílabas ensinadas nas cinco unidades de ensino. 
31 O foco de ensino da Unidade 4 foi as complexidades ‘nh’ e ‘ch’, porém só depois da programação pronta é 
que se percebeu que havia uma palavra com ‘lh’ (‘atrapalhado’). Como era apenas uma palavra, optou-se por 
deixá-la; assim, nos pré e pós-testes de generalização utilizou-se de uma palavra nova com a mesma sílaba 
trabalhada, no caso, a sílaba ‘lha’. 
32 A estrutura segue o sugerido por Ponciano (2006); acrescentou-se apenas o complemento ‘de’ para este 
trabalho. 
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2) Orações novas compostas pelas palavras treinadas. Leitura de nove orações e escrita de 

três orações. 

3) Orações novas compostas por palavras de treino e até cinco palavras não treinadas, 

compostas por sílabas, ou por algumas de suas variações, constantes das palavras treinadas. 

Leitura de 10 orações e escrita de seis orações. 

 

Teste de generalização após a finalização das Unidades de Ensino 

Teste constituído de leitura de textos. Para o teste de generalização após a finalização 

das Unidades de Ensino, foram elaborados textos compostos por orações formadas por 

palavras ou sílabas treinadas e por até seis sílabas totalmente novas e duas questões de 

compreensão. As questões para cada texto têm como objetivo saber se o aluno consegue 

entender e compreender o que foi lido. Espera-se no 1º e no 2º textos, que o participante 

identifique informações explícitas; e no 3º texto que o participante consiga inferir algo que 

não está explícito, neste caso, que o casal (Maria e Felipe) mora em um lugar como um sítio 

ou fazenda. 

 Como se esperava que ocorressem ritmos diferenciados construiu-se quatro diferentes 

textos. Assim, para o participante que terminasse as Unidades 1 e 2, foi solicitada a leitura de 

dois textos (texto 1 e texto 2 a), pois os textos foram compostos por palavras com sílabas 

simples e a complexidade ‘n’; para o participante que terminasse as Unidades 1, 2 e 3, foi 

solicitada a leitura de dois textos (texto 1 e texto 2 b) os textos foram compostos por palavras 

com sílabas simples e as complexidades ‘n’ e ‘r’; por fim, para o participante que fizesse até a 

4ª e/ou 5ª Unidades, foi solicitada a leitura de três textos (texto 1, texto 2 b e texto 3) os textos 

foram compostos por palavras com sílabas simples e as complexidades ‘n’, ‘r’, ‘nh’, ‘ch’ e 

‘lh’. Todos os textos e suas respectivas questões de compreensão podem ser observados no 

Anexo 7. 

 

 

 Procedimentos 

 

 Todas as etapas desse estudo foram aplicadas pela pesquisadora responsável pelo 

trabalho, no contra turno do horário de aula, respeitando o horário disponível dos alunos 

durante o dia, já que os mesmos estudavam no período noturno e alguns trabalhavam. 
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 As atividades foram aplicadas com a utilização do software JClic, conforme descrito, 

que permite autoria na programação de ensino e individualização do aprendizado. Foram 

realizadas as seguintes etapas: avaliação do repertório inicial, ensino e teste de relações, teste 

de generalização de leitura e escrita e avaliação do repertório final. 

 

 Avaliação do Repertório Inicial 

 A avaliação do repertório inicial, contou com a utilização de dois instrumentos e foram 

realizados em sessões individuais. 

a) Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Intermediário (IAL-In)33, utilizado para 

verificar o desempenho dos alunos na leitura de orações. 

 Disponibilizou-se sobre a mesa lápis, borracha, caneta e uma caixa de lápis de cor. 

Quando o aluno chegava, recebia as folhas do Instrumento, e a instrução dada pela 

pesquisadora: ‘Você irá realizar um teste, porém ele não implica em suas notas; pretendemos 

apenas saber como os alunos estão na leitura. Você fará a leitura em voz alta para que eu 

possa acompanhar. Aqui você tem uma série de materiais e poderá usá-lo, quando necessário. 

Quando estiver pronto pode iniciar’. 

 Quando o aluno iniciava a leitura em voz alta, a pesquisadora iniciava o cronometro 

para anotar o tempo utilizado pelo aluno para realizar o instrumento e fazia, quando 

necessário, em uma folha à parte, anotações sobre o desenvolvimento da leitura, além das 

palavras lidas incorretamente. 

 Após o início da leitura o aluno não recebia mais nenhuma orientação. Quando 

terminava a pesquisadora agradecia a participação.  

 Para essa avaliação foram convidados 19 alunos; destes, 17 aceitaram e dois disseram 

que não queriam realizar, pois não sabiam ler. Dos 17 que aceitaram, cinco apresentaram 

dificuldades na leitura de frases, por isso, passaram pelo IAL-I.  

 

b) Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial (IAL-I), utilizado para verificar o 

desempenho dos alunos na leitura de palavras. 

 Participaram dessa etapa sete alunos, os cinco que apresentaram repertório aquém do 

esperado no IAL-In e os outros dois que não quiseram participar na ocasião da aplicação do 

instrumento. 

                                                           
33 Lembrando, o IAL-In encontra-se no Anexo 3. 
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Conforme, já descrito, o IAL-I é composto por três partes (entrevista/avaliação com o 

software Mestre®/leitura de textos), porém, no presente estudo, foi utilizada apenas a 2ª parte 

do IAL-I, pois os dados dos participantes foram retirados da ficha individual do aluno, 

conseguido através da secretaria da escola, e a 3ª parte não foi realizada, pois não houve o 

índice de acertos esperado (75% de acertos).  

Para essa avaliação (2ª parte do IAL-I), foi utilizado um computador (notebook HP) e 

o software Mestre®. Os estímulos das 14 atividades eram apresentados na tela (de 14”) do 

computador uma única vez cada. Ressalta-se que nas atividades, as repostas não foram 

reforçadas, ou seja, o participante não soube se acertou ou errou a resposta.  

Apesar dos alunos terem acesso a computadores, optou-se pela pesquisadora marcar as 

respostas dos mesmos, ou seja, solicitava-se que o aluno apontasse a resposta, considerada 

correta e a pesquisadora utilizava o mouse para marcá-la. 

 

 Ensino e teste de relações  

 A sequência de ensino de leitura e escrita de orações combinou os procedimentos de 

discriminação condicional por escolha de acordo com o modelo (MTS) e de escolha de acordo 

com o modelo com resposta construída (CRMTS), aplicadas por meio do software JClic34. 

 Quanto à leitura foi utilizado o MTS para o treino das relações entre as modalidades 

de estímulos: som (A), no caso, as orações ditadas; figura (B), no caso, a cena representativa 

da oração; e texto (C), no caso, a oração impressa. Em suma, houve treino das relações AB, 

BC, CC e AC. Quanto aos testes de emergência, o MTS foi utilizado para o teste de leitura 

compreensiva (relação CB) e de leitura expressiva/comportamento textual (relação CD).  

 Quanto à escrita foi utilizado o CRMTS para o treino das relações AE (construção da 

palavra ditada a partir de letras), CE (reprodução da palavra escrita a partir de letras), C-E* 

(reprodução da palavra escrita a partir de sílabas) e teste da relação BE (construção 

compreensiva da palavra a partir da figura), AF (escrita manuscrita da palavra ditada) e BF 

(escrita manuscrita da oração a partir da cena), conforme exemplificado na Tabela 9. 

 

 

 

 

                                                           
34 Há, no Anexo 8, uma sequência de telas do JClic com exemplos das atividades realizadas na presente 
programação de ensino. 
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Tabela 9 – Conjunto de orações, tipo de tarefa, atividade, quantidade de tentativas e relação envolvida por 
atividade. 

 
Orações 

 
Tarefa  Atividade Quantidade  

de tentativas 
Relação  

 
 
 
 
 
O pato come banana. 
  
O pato come na sala. 
 
O pato come de bota. 
 

 
 

MTS 

 
Treino 

12 AB 
12 BC 
12 CC 
12 
 

AC 

Teste 09 CB 
09 CD 

    
 
 

CRMTS 

 
Treino 

08 CE 
08 AE 
08 
 

CE* 

 
Teste 

08 BE 
08 AF 
09 BF 

 

No que se refere à leitura, a proposta foi iniciar a programação de ensino pela relação 

AB, que com alta probabilidade fazia parte do repertório do aluno e, portanto, seria provável 

que ele tivesse sucesso nesta relação. Em seguida, treinou-se a relação BC e avaliou-se a 

emergência da relação simétrica CB; tais relações visavam garantir a leitura com 

compreensão. Na sequência, treinaram-se as relações CC e AC, esta última evidencia a leitura 

receptiva; e a partir das relações treinadas, testou-se a emergência da leitura expressiva 

(relação CD). Foram 66 tentativas, sendo 48 tentativas de treino nas quais as escolhas foram 

consequenciadas, e 18 de teste, nas quais as escolhas não foram consequenciadas. 

Quanto à escrita, essa foi ensinada por meio da reprodução da palavra (semelhante a 

cópia), atividade na qual o aluno tinha como modelo a palavra impressa e devia produzi-la a 

partir da escolha das respectivas letras (relação CE); através da reprodução da palavra usando 

sílabas impressas (relação CE*) e através da construção de palavras ditadas (relação AE), 

atividade na qual o aluno ouvia a palavra e devia construí-la utilizando as letras do teclado. 

Posteriormente, testaram-se as relações BE, AF e BF, das quais BE era a construção da 

palavra representativa da imagem e o aluno utilizava o teclado para construí-la, AF era a 

escrita manuscrita da palavra ditada e BF a escrita manuscrita da oração a partir da cena. 

Foram 49 tentativas, sendo 24 tentativas de treino e 25 tentativas de teste.  
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Foi menor a quantidade de tentativas nas atividades de treino e teste das relações de 

escrita, do que nas relações de leitura, já que nas relações de escrita trabalhou-se apenas com 

os substantivos das orações; por exemplo, das orações da Tabela 9, que representam o 1º 

conjunto da Unidade 1, as relações de treino foram CE, CE*, AE e de teste BE e AF e nelas 

foram apresentadas as palavras ‘pato’, ‘banana’, ‘sala’ e ‘bota’. Optou-se por essa menor 

quantidade, pois essas mesmas palavras são novamente retomadas no conjunto seguinte. Ou 

seja, a cada dois conjuntos da unidade trabalhou-se os mesmos substantivos, por isso, cada 

palavra (substantivo) foi treinada por pelo menos quatro vezes.  

É preciso destacar que, durante o ensino, havia a possibilidade de realizar, caso o 

aluno necessitasse, dois passos de escrita. No primeiro passo, somente os substantivos 

componentes das orações eram utilizados nas relações CE, CE* e AE. No segundo passo, 

essas mesmas relações foram trabalhadas, porém, com todas as palavras componentes das 

orações, inclusive artigo, verbo e preposição. 

Ao realizar o procedimento de ensino de um dado conjunto de orações, a atividade de 

escrita era trabalhada conforme especificado no primeiro passo. Quando o aluno, em qualquer 

relação de ensino (AB, BC, CC, AC, CE, CE* e AE) não atingisse o critério de desempenho 

(no máximo um erro que corresponde a 90% de acertos) ele refazia todas as relações, sendo 

que as referentes à escrita eram conforme o segundo passo, que foi denominada como 

Atividade Complementar. Quando o aluno necessitava realizar a Atividade Complementar e 

ainda assim não conseguia atingir o critério de desempenho estabelecido, ele refazia tal 

atividade até atingir o critério. Cabe ressaltar que quando atingia o critério (mínimo de 90% 

de acertos) na Atividade Complementar, o aluno passava para os testes de emergência 

(relações CB, CD, BE, AF e BF), sendo que na relação AF, também avaliava-se todas as 

palavras componentes da oração (sujeito, verbo, preposição e artigo). 

No treino de cópia de palavras, através de letras e de sílabas (relações CE e CE*), 

inciou-se pelo número de letras/sílabas justas, ou seja, a quantidade que teria a palavra (por 

exemplo, na palavra sala, utilizaram-se as quatro letras na relação CE e as duas sílabas na 

relação CE*); e a cada dois conjuntos aumentavam-se duas letras/sílabas; o aumento ocorreu 

até seis letras/sílabas além da quantidade que havia na palavra (por exemplo, na palavra 

banda, utilizaram-se as cinco letras componentes da palavra juntamente com outras seis letras 

na relação CE e as duas sílabas da palavra juntamente com outras seis sílabas na relação 

CE*).  
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Nessas relações também, o estímulo modelo ficava em cima e o de escolha embaixo, e 

a cada tentativa o próprio software apresentava randomicamente os estímulos de escolha. 

Porém para a realização dessas duas atividades, o participante tinha que clicar sobre a 

letra/sílaba e arrastá-la até a letra/sílaba correspondente35.  

Em suma, os participantes passaram por pelo menos 72 tentativas de treino e 43 

tentativas de teste de emergência, em cada conjunto de oração. Cada Unidade é constituída de 

seis conjuntos, com três orações cada. Então, em cada Unidade de Ensino foram realizadas no 

mínimo 432 tentativas de treino e 258 de teste. É preciso destacar que, embora tivessem sido 

planejadas cinco Unidades de Ensino, apenas as quatro primeiras foram utilizadas, em função 

do prazo disponível para realizar a pesquisa. 

 

 

 Teste de generalização de leitura e escrita 

 Foram utilizados dois testes de generalização: teste de generalização de leitura e 

escrita de cada Unidade de Ensino e teste de generalização de leitura de texto. 

 

Teste de generalização da Unidade de Ensino 

 O teste de generalização de leitura e escrita da Unidade ocorreu no início e no final de 

cada Unidade de Ensino (pré e pós-testes de cada Unidade)36, cujo teste era dividido em três 

partes:  

 1ª) Nove palavras novas, compostas pelas sílabas de treino e até três sílabas não 

treinadas (compostas por algumas de suas variações). Essas palavras eram avaliadas tanto na 

leitura (relação CD), na qual a oração era apresentada na tela do computador, quanto na 

escrita (relação BF), na qual a figura era disponibilizada na tela do computador e o 

participante escrevia em um caderno a palavra correspondente à figura. 

 2ª) Nove orações novas, compostas pelas palavras treinadas. As palavras treinadas 

foram reorganizadas e formaram três novos conjuntos de orações que foram utilizados na 

leitura (relação CD); dessas nove orações, três eram também utilizadas na avaliação da escrita 

(relação BF). 

 

                                                           
35 A tela 3, no Anexo 8, exemplifica tal atividade. 
36 Relembrando que as palavras e as orações utilizadas no pré e pós-teste podem ser observadas junto com as 
Unidades de Ensino no Anexo 5. 
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 3ª) Dez orações novas, compostas por palavras de treino e até cinco palavras não 

treinadas (compostas por sílabas, ou por algumas de suas variações, constantes das palavras 

treinadas). Essas dez novas orações foram avaliadas na relação CD; destas, seis foram 

utilizadas na escrita do ditado (relação AF), ou seja, o aluno ouvia a oração ditada pelo 

computador e a escrevia em uma folha à parte.  

 

 

Teste de generalização de leitura de texto 

 O Teste de generalização de leitura de texto foi realizado individualmente e de acordo 

com a última Unidade de Ensino de cada participante.  

 O participante recebia em uma folha impressa os textos e as questões de compreensão, 

sob a orientação de que realizasse a leitura em voz alta e respondesse as questões sobre o 

texto. Além disso, ficava disponibilizado, sobre a mesa lápis e borracha.  

 Novamente a leitura em voz alta foi solicitada para que a pesquisadora pudesse 

cronometrar o tempo gasto (na leitura e realização do teste), assim como, registrar o 

desempenho dos participantes (incorreções na leitura). 

 

Avaliação do Repertório Final 

 Essa etapa constituiu-se da reavaliação do desempenho dos participantes através do 

instrumento utilizado para avaliação do repertório inicial, no caso, o IAL-I.            

 A seguir, a Figura 13 apresenta um diagrama das condições experimentais utilizadas no 

presente trabalho, da avaliação do repertório inicial até a avaliação do repertório final.               
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                              Unidade 1 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  

                                                                                                         

 

Unidade 2 até a Unidade 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 13 - Sequência do procedimento realizado no presente trabalho. 

Conjunto 1 
Treino das relações AB, BC, CC, 
AC, CE, CE* e AE. 

Conjunto 1 
Teste de emergência. 
Relações CB, CD, BE, 
AF e BF. 

Atingiu o critério de 
aprendizagem (≥ 90% 
de acertos/um erro) 

Não atingiu o critério de 
aprendizagem (< 90% 

de acertos) 

IAL – In 

IAL – I 

O conjunto 2 segue as 
mesmas etapas do 
conjunto 1; até o 

conjunto 6 

Pré-teste 
(Unidade 1) 

Conjunto 1 (atividade 
complementar) 

Treino das mesmas relações 
(AB, BC, CC, AC, CE, CE* e 
AE), até atingir o critério de 

aprendizagem. 

Atingiu o critério de 
aprendizagem (≥ 90% 

de acertos). 

Reaplicação 
do IAL – I 

Não atingiu o critério 
de aprendizagem 
(<90% de acertos) 

Pós-teste 
(Unidade 1) 

Segue as mesmas etapas 
da Unidade 1 

Pós-teste 
Unidade 4 

Testes de generalização 
de leitura com textos. 
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 Retomando, cada unidade foi composta por 18 orações (utilizadas no ensino e teste de 

emergência). Essas orações foram divididas em seis conjuntos, formados por três orações 

cada.  

 Antes de iniciar as atividades de ensino o participante realizou o pré-teste da Unidade, 

composto pelos testes de generalização de leitura e escrita (de palavras e orações/relações CD, 

BF e AF), com o objetivo de identificar o repertório prévio. Em seguida, foi submetido às 

relações de ensino (no caso, treino das relações AB, BC, CC, AC, AE, CE e CE*). Terminado 

o ensino verificava-se o desempenho do participante; se atingisse entre 90% e 100% de 

acertos (ou seja, era esperado no máximo um erro por relação, com exceção das relações CE, 

CE* e AE, nas quais um erro correspondeu a 87,5% de acertos) passava-se para o teste de 

emergência. Se, no treino, o critério não fosse atingido, o participante realizava a Atividade 

Complementar, se ainda assim o critério não fosse alcançado, o participante refazia 

novamente a Atividade Complementar até atingir o critério.  

 Atingido o critério no treino, o participante passou para o teste de relações emergentes 

(no caso, as relações CB, CD, BE, AF e BF) novamente era verificado o desempenho e, se 

atingisse entre 90% e 100% de acertos (com exceção das relações BE e AF, nas quais um erro 

corresponde a 87,5% de acertos), o participante passava para o novo conjunto de orações. 

 Após treino e teste dos seis conjuntos (da Unidade), e tendo o participante atingido os 

critérios de aprendizagem, realizou-se o teste de generalização de leitura e escrita de palavras 

e orações (pós-teste da Unidade). Para as avaliações de generalização de leitura e escrita (pré 

e pós-teste), considerou-se de 80% a 100% de acertos como desempenho satisfatório; de 60% 

a 79% de acertos, como desempenho insatisfatório; e abaixo de 59% de acertos, como 

desempenho deficitário. 

 Realizados os treinos e testes (de emergência e generalização) das Unidades de 

Ensino, o participante passou por um novo teste de generalização composto por três textos e 

algumas de compreensão.  

 Finalmente, os participantes foram submetidos, novamente, à avaliação do repertório, 

neste momento, o repertório final; para tanto, foi reaplicado o instrumento IAL–I, para 

verificar possíveis diferenças, no desempenho dos alunos, antes e depois do procedimento de 

ensino. Também na avaliação dos repertórios inicial e final, de 80% a 100% de acertos foi 

considerado desempenho satisfatório; de 60% a 79% de acertos, desempenho insatisfatório; e 

abaixo de 59% de acertos, desempenho deficitário. 
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RESULTADOS 

 

 

 Desempenho dos participantes no Instrumento de Avaliação de Leitura – 

Repertório Intermediário (IAL-In) 

 

 

 No presente trabalho, utilizou-se o IAL-In para diagnosticar o desempenho de leitura 

de orações de alunos do Ensino Médio (EM) e de concluintes da 8ª série do Ensino 

Fundamental (EF). Para tanto, verificou-se o domínio do comportamento textual pelo aluno, 

bem como a compreensão da leitura, a partir de relações entre diferentes classes de estímulos 

compostas por orações escritas, orações ditadas e figuras representativas das orações. 

 Foram convidados a participar da avaliação do repertório inicial através do IAL-In 19 

alunos, porém somente 17 aceitaram e realizaram as atividades. 

Foi solicitada a leitura em voz alta com o objetivo de verificar a fluência. Para 

determinar o que seria considerado leitura com fluência, avaliou-se o tempo de leitura de 

alunos das mesmas séries que, segundo indicação dos professores, liam fluentemente. Foram 

testados oito alunos para verificar o tempo de leitura e obter parâmetros para comparação. 

Aplicando-se o instrumento (IAL-In) a tais alunos, verificou-se que o tempo médio de leitura 

e realização das atividades constantes do instrumento foi de 4 minutos, tendo-se por tempo 

mínimo 2.21 minutos e tempo máximo 6.12 minutos. Assim, os alunos deste grupo fizeram 

em média a leitura em 4 minutos, e a partir desse dado decidiu-se que o dobro seria 

considerado como demora, portanto a leitura seria não fluente.  

A seguir, a Figura 14 apresenta o tempo gasto, para cada participante, na leitura e 

realização do instrumento. 
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Figura 14 – Tempo de leitura e realização do instrumento, em minutos, utilizado pelos participantes. 

 
 

Em relação ao tempo gasto na leitura, verificou-se que apenas três participantes (P5, 

P9 e P11) apresentaram menor tempo do que 8 minutos; três (P10, P12 e P14) não 

conseguiram realizar a leitura; e, todos os outros demonstraram que não tinham domínio 

pleno do comportamento textual, pois gastaram na leitura do instrumento, tempo maior que 8 

minutos, parâmetro indicador de não fluência. A maioria também apresentou incorreções e 

omissões de sílabas e até mesmo de palavras. A título de exemplificação, a Tabela 10 

apresenta as palavras e os tipos de incorreções ocorridas. 

 
Tabela 10 – Palavras lidas com incorreções, com especificação da quantidade de alunos e respectivos erros. 

Palavras   Quantidade de alunos e erros cometidos 

DIAGNÓSTICO P4 leu “dianóstico” 
P6 leu “dianótico” 
P17 leu “dinâmica” 

EXECUTE 3 (P1, P2 e P5) leram escute 
ASSINALE P4 leu “assine” 

P6 leu “assinele” depois “assine” 
P7 leu “analise” depois “assine” 
P13 leu “assinalise” e depois “assini” 

ÁGATA P2 leu “aga” 
1 leu “gata” 

CABRA-CEGA 6 (P1, P5, P6, P7, P8 e P16)  leram “cobra-cega” 
3 (P2, P9 e P15)  leram “quebra-cega” 
P3 omitiu a palavra na leitura 
P17 leu “cara-ciga” 
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Palavras   Quantidade de alunos e erros cometidos 

CAÇAMBA 3 (P2, P4 e P6) leram “caçaba” 
P7 leu “cabança” 
P15 leu “cazabanca”  
P17 omitiu a palavra na leitura 

CAMISA 4 (P2, P4, P7 e P8)  leram “camiseta” 
P17 leu “camina” 

FIGURINHAS P1 leu “figuras” 
P4 leu “fuguerinha” 
P17 omitiu a palavra na leitura 

CINTROPUÁ 2 (P3 e P9) leram “cintropuam” 
1 leu “cintropaua” 
P7 leu “cingrupo” 
P15 leu “citropuá” 
P17 leu “citempo” 

XITRERIM P2 leu “xitrem” 
P5 leu “sitreim” 
1 leu “estrim” 
P11 leu “xiterim” 
1 leu “gitrelia” 
P16 leu “istrem” 
2 (P15 e P17) omitiram a palavra na leitura 

COCHICHOU 2 (P5 e P7)leram “chicou” 
P6 leu “cochicou” 
P13 leu “conchicou” 
P15 leu “chochicou” 
P17 omitiu a palavra na leitura 

GENIVAL P2 leu “general” 
P11 leu “genial” 
P13 leu “genevil” 
P15 leu “jenifer” 
P17 leu “Geniva” 

 

 

Na questão 12, que solicitava o posicionamento do participante sobre a 

facilidade/dificuldade em realizar as tarefas de avaliação do instrumento, 11 participantes 

assinalaram a opção ‘não’ que indica a não dificuldade, três (P10, P12 e P14) assinalaram que 

acharam difícil, um (P4) escreveu ‘mais ou menos’ e dois (P11 e P16) apesar de terem lido 

todo o instrumento não assinalaram nenhuma opção. Assim, apesar das incorreções 

cometidas, a grande maioria declarou não ter tido dificuldade em realizar as atividades. 
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As questões 9 e 10 avaliam a leitura sem focar as relações entre diferentes 

modalidades de estímulos. Neste tipo de questão, o aluno se depara apenas com texto escrito, 

diferentemente das relações, nas quais ou a frase ditada ou as figuras podem ser ‘dicas’ para a 

escolha correta das alternativas.  

Nestas duas questões, que não tiveram como foco as relações entre estímulos, mas que 

avaliaram a leitura através do seguimento de instrução, seis alunos acertaram ambas (P1, P2, 

P4, P6, P8, e P13), outros quatro (P3, P5, P9 e P15) acertaram apenas uma e os demais (P7, 

P10, P11, P12, P14, P16 e P17) ou não acertaram nenhuma ou não responderam. Por 

exemplo, P17 não circulou nenhuma palavra na questão 9, que solicitava do participante 

assinalar as palavras desconhecidas; no mínimo, o participante deveria ter circulado as 

palavras ‘cintropuá’ e ‘xitrerim’. Quanto à questão 10, o participante assinalou a alternativa 

‘C’, quando a questão solicitava que fosse assinalada a alternativa ‘B’.  

A Figura 15 apresenta o desempenho dos 17 participantes nas questões 9 e 10.  
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Figura 15 – Número de acertos dos participantes nas questões 9 e 1037. 
 

 

A seguir, a Figura 16 apresenta o desempenho dos participantes nas nove questões que 

avaliaram a leitura, a partir das relações entre diferentes modalidades de estímulos.  

                                                           
37 Legenda: NL – não leu (o participante não fez a leitura do instrumento) 
                     NR – não realizou (o participante fez a leitura, porém não respondeu a nenhuma questão do 
instrumento). 
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Figura 16 – Número de acertos dos participantes nas questões que avaliavam relações entre as diferentes classes 

de estímulos38. 
 
 

Os resultados mostram que seis participantes (P4, P6, P7, P8, P9, e P15) acertaram 

nove ou oito questões e outros quatro (P1, P2, P3 e P5) acertaram sete questões; portanto 

foram 10 os participantes que conseguiram ler e entender frases. Os demais apresentaram 

baixo número de acertos (P13 e P17) ou sequer tiveram acertos (P11 e P16); esses últimos 

apenas leram o instrumento, não assinalando nenhuma opção, portanto não realizaram o 

solicitado, fato que permite levantar a hipótese de que esses alunos possuem apenas o 

comportamento textual sem compreensão. Lembrando que três (P10, P12 e P14) não 

conseguiram realizar a leitura, ou seja, demonstraram não possuir comportamento textual. 

Para os três participantes que não conseguiram realizar a leitura, a pesquisadora optou 

por ler o instrumento solicitando que eles apontassem o que achava correto; esse 

procedimento foi tomado para não criar situação de constrangimento. Com este tipo de 

aplicação, P10 acertou seis questões e errou as três primeiras; P12 acertou cinco questões e 

errou quatro; e P14 errou apenas as duas primeiras questões e acertou as outras sete.  

Em suma, observou-se que mesmo no Ensino Médio há alunos que ainda não 

adquiriram o repertório de leitura (caso de P10, P12 e P14) e alunos que apresentam leitura 

sem fluência (a maioria) e com incorreções, seja na oralização, seja na compreensão. 

                                                           
38 Legenda: NL – não leu (o participante não fez a leitura do instrumento) 
                     NR – não realizou (o participante fez a leitura, porém não respondeu a nenhuma questão do 
instrumento). 



75 

 

Os resultados encontrados não diferem muito dos resultados apontados por Ponciano 

(2006), que trabalhou com alunos da 5ª série, apesar dos participantes do presente estudo 

serem de séries muito mais avançadas. A autora salientou, ainda, que o IAL-In permitiu 

diferenciar alunos que conseguiram entender as frases que lia de alunos que, ou não 

compreendiam o que liam ou sequer conseguiram apresentar comportamento textual. Também 

no presente trabalho pela aplicação do IAL-In foi possível identificar que, dos 17 

participantes, 10 deles (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P15) dominavam a leitura de 

frases, compreendendo-as; e os outros sete (P10, P11, P12, P13, P14, P16 e P17) não 

apresentaram tal repertório.  

  

 

 Desempenho dos participantes no Instrumento de Avaliação de Leitura – 

Repertório Inicial (IAL-I) 

 

 Cinco alunos (P10, P12, P13, P14 e P17), dentre os sete39 que apresentaram baixo 

rendimento no IAL-In, e os outros dois (P18 e P19), que não quiseram realizar o IAL-In pois 

disseram que não sabiam ler, foram novamente convidados a passar por outra etapa de 

avaliação de repertório, no caso, pelo Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório 

Inicial (IAL-I); esse instrumento permite levantar o desempenho dos alunos no que se refere à 

leitura e escrita de palavras, mais especificamente em quais relações os acertos ou erros são 

cometidos. 

 Apresentar-se-á a seguir, as figuras referentes ao desempenho dos sete participantes 

(P10, P12, P14, P13, P17, P18 e P19), contendo o índice de acertos nas atividades de 

avaliação do IAL-I40. Para análise dos resultados foi considerado de 80% a 100% de acertos 

como desempenho satisfatório; de 60% a 79% de acertos como desempenho insatisfatório e 

abaixo de 60% de acertos como desempenho deficitário. 

 A Figura 17 mostra a porcentagem de acertos dos participantes no que se refere à 

nomeação das letras do alfabeto. 

 

                                                           
39 P11 e P16 foram transferidos de escola e por isso não deram continuidade ao procedimento de ensino. 
40 Relembrando, a descrição das atividades avaliadas pelo IAL-I encontra-se no Anexo 4. 
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Figura 17 - Porcentagem de acertos na nomeação das letras do alfabeto. 

 

 

 Conforme Figura 17, verifica-se que P12 apresentou desempenho deficitário, já que 

reconheceu apenas a letra ‘o’; provavelmente o reconhecimento dessa letra se deve por ela 

fazer parte de seu nome. Os demais apresentaram desempenho satisfatório, sendo que dois 

deles (P18 e P19) apresentaram 100% de acertos. P10 cometeu quatro erros, na letra ‘s’, a 

qual nomeou ‘c’, na ‘v’ nomeada como ‘x’ e na nomeação inversa das letras ‘m’ e ‘n’, sendo 

que a dificuldade aqui se deve provavelmente à semelhança gráfica dessas letras. P13 nomeou 

‘h’ em vez de ’k’. P14 nomeou ‘z’ em vez de ‘v’ e P17 ‘g’ por ‘j’. Nessa atividade esperava-

se desempenho satisfatório de todos os participantes já que se trata de alunos do Ensino 

Médio. 

 O desempenho na relação de reflexividade (CC), ou seja, identidade entre palavra 

impressa - palavra impressa, apresentado pela Figura 18, foi satisfatório para a maioria dos 

participantes, o que já era esperado, porque esses alunos há muitos anos estão inseridos na 

educação formal; P12, porém, errou duas das seis tentativas propostas para essa relação. 
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Figura 18 - Porcentagem de acertos na relação CC. 

 

 

 A Figura 19 apresenta o desempenho, na relação imagem-texto (BC), tanto de palavras 

compostas apenas por sílabas simples quanto de palavras compostas também por sílabas 

complexas. 
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Figura 19 - Porcentagem de acertos na relação BC com palavras compostas por sílabas simples e complexas. 
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 Observa-se que seis participantes (P10, P13, P14, P17, P18 e P19) tiveram rendimento 

satisfatório nos dois tipos de atividade da relação BC, variando o desempenho entre 88% e 

100% de acertos; apenas P12 apresentou rendimento deficitário com índice de 17% de acertos 

nas tentativas com palavras de sílabas simples e 33% de acertos, nas tentativas com palavras 

que continham sílabas complexas. 

 Na relação texto-imagem (CB), o índice de acertos, conforme apresentado na Figura 

20, continuou satisfatório para seis participantes (P10, P13, P14 P17, P18 e P19); já P12 

apresentou índice de 17% de acertos para as palavras com sílabas simples e 44% de acertos 

para as palavras que continham sílabas complexas, o que caracteriza desempenho deficitário.  
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Figura 20 - Porcentagem de acertos na relação CB com palavras compostas por sílabas simples e complexas. 

 

   

  A Figura 21, a seguir, apresenta a porcentagem de acertos na relação AC, ou seja, 

entre a palavra ditada para o aluno (som) e a palavra escrita (texto). 
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Figura 21 - Porcentagem de acertos na relação AC com palavras compostas por sílabas simples e complexas. 

 
  

 Novamente, apenas P12 apresentou desempenho deficitário no que se refere aos dois 

tipos de palavras usados nessa relação, com índices de 42% e 38% de acertos. Dois 

participantes (P10 e P14) apesar do desempenho satisfatório nas com palavras de sílabas 

simples, apresentaram desempenho insatisfatório, de 76% de acertos, nas palavras de sílabas 

complexas. Quatro participantes (P18, P13, P17 e P19) apresentaram entre 90% a 100% de 

acertos, ou seja, desempenho satisfatório nos dois tipos de palavras utilizados nessa relação. 

 A seguir, a Figura 22 apresenta a porcentagem de acertos dos participantes quanto à 

leitura expressiva (relação CD), tanto de palavras com sílabas simples quanto de palavras com 

sílabas complexas. A partir da Figura 22, os resultados de P12 são nulos, o que demonstra que 

tal participante não possui repertório mínimo de leitura e escrita. 
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Figura 22 - Porcentagem de acertos na relação CD com palavras compostas por sílabas simples e complexas. 

 
 

 De acordo com a Figura 22, no que se refere à leitura de palavras com sílabas simples, 

apenas quatro participantes (P10, P13, P17 e P18) apresentaram desempenho satisfatório 

(entre 89% e 100% de acertos), sendo que P19 se aproxima de tal nível de desempenho (78% 

de acertos). P14 por sua vez, apresentou desempenho insatisfatório (67% de acertos) e P12 

desempenho nulo (0% de acertos). Os resultados pioram quando analisada a leitura de 

palavras com sílabas complexas, na qual apenas dois dos participantes (P13 e P19) tiveram 

desempenho insatisfatório (com 67% e 72% de acertos, respectivamente), sendo que os outros 

cinco (P10, P12, P14, P17 e P18) tiveram desempenho deficitário (variando entre 0% e 50% 

de acertos). 

 A seguir, a Figura 23 apresenta o desempenho dos participantes na relação que avalia 

a escrita de palavras, ou seja, na reprodução da palavra impressa a partir das letras (relação 

CE).  

 



81 

 

100%

0%

100%

83%

50%

100% 100%100%

0%

100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P10 P12 P13 P14 P17 P18 P19

Simples

Complexa 

 
Figura 23 - Porcentagem de acertos na relação CE com palavras compostas por sílabas simples e complexas. 

 
 

 Com exceção de P12, que errou todas as tentativas, apenas P17 apresentou 

desempenho insatisfatório (com 50% de acertos), na reprodução de palavra de sílabas simples, 

na modalidade impressa, a partir das letras; todos os outros participantes apresentam 

desempenho satisfatório nessa relação, assim como, todos (com exceção de P12, novamente) 

apresentaram desempenho satisfatório na reprodução de palavra com sílabas complexas. É 

provável que esse bom desempenho tenha relação com as atividades de cópia frequentemente 

realizadas em sala de aula. 

 A Figura 24, diferentemente da anterior, apresenta desempenhos não favoráveis no 

que se refere à relação AE, ou seja, na construção da palavra a partir de sua sonorização, 

(atividade próxima à denominada ‘ditado’). 
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Figura 24 - Porcentagem de acertos na relação AE com palavras compostas por sílabas simples e complexas. 

 

 

 No que se refere à construção de palavras com sílabas simples, a partir do seu ditado, 

apenas dois participantes (P10 e P13) apresentaram desempenho satisfatório (de 83% de 

acertos), três (P14, P17 e P18) desempenho insatisfatório (com 67% de acertos) e P19 

desempenho deficitário (com 50% de acertos). Quanto à construção de palavras com sílabas 

complexas, o melhor desempenho foi o de P13, com 67% de acertos (desempenho 

insatisfatório); os demais participantes apresentaram desempenho deficitário, com índices 

entre 0% e 17% de acertos (P10, P12, P14, P17 e P19). Novamente, tanto na construção de 

palavras com sílabas simples como complexas P12 apresentou desempenho nulo. 

 Em suma, os resultados, no que se referem à leitura expressiva, mostraram que dois 

(P12 e P14) não dominavam essa habilidade e os outros cinco (P10, P13, P17, P18 e P19) 

dominavam a leitura de palavras quando essas eram compostas por sílabas simples, porém, 

não dominavam essa habilidade, quando as palavras eram compostas por sílabas complexas. 

No que se refere à escrita, apenas dois (P10 e P13) demonstraram domínio na escrita de 

palavras compostas por sílabas simples, enquanto que os outros cinco (P12, P14, P17, P18 e 

P19) não dominavam esse repertório; já na escrita de palavras compostas por sílabas 

complexas os resultados são ainda piores, pois nenhum dos participantes dominava essa 

habilidade.  
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 Assim, os participantes foram subdivididos em três grupos: 1- com os dois 

participantes (P12 e P14) que não dominavam leitura e escrita de palavras sequer com sílabas 

simples; 2- com três participantes (P17, P18 e P19) que apresentavam desempenho 

insuficiente ou deficitário na leitura de palavras compostas por sílabas complexas e na escrita 

de palavras compostas tanto por sílabas simples quanto por complexas); 3- com dois 

participantes (P10 e P13) que apresentavam baixo desempenho na leitura e escrita apenas de 

palavras compostas por sílabas complexas.  

 Portanto, fica evidente o baixo desempenho desses participantes, já que são alunos 

matriculados regularmente no Ensino Médio, e o IAL-I avalia o repertório inicial de leitura, 

focalizando apenas palavras através das diferentes relações.  

 Assim, os sete alunos (P10, P12, P13, P14, P17, P18 e P19) foram convidados a 

participar da programação de ensino de leitura e escrita, no entanto, apenas cinco (P12 e P14 

do 1º grupo; P17 e P18 do 2º grupo de P13 do 3º grupo) aceitaram. 

 

 

 Desempenho dos participantes no procedimento de ensino. 

 

I – Desempenho dos participantes na 1ª Unidade de ensino referente às orações formadas 

com palavras compostas por sílabas simples. 

 A seguir, serão apresentados os dados individuais referentes à 1ª Unidade de Ensino 

proposta para a presente pesquisa. Os dados apresentados estão na seguinte ordem: o pré-

teste; o ensino das relações (AB, BC, CC, AC, CE, CE* e AE)41, o teste das relações 

emergentes (CB, CD, BE, AF e BF)42, e o pós-teste da Unidade. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Retomando, as relações de treino são: AB (oração ditada-cena), BC (cena-oração impressa), CC (oração 
impressa-oração impressa), AC (oração ditada-oração impressa), CE (reprodução da palavra impressa-letras), 
CE*(reprodução palavra impressa-sílabas) e AE (construção da palavra ditada a partir das letras). 
42 Retomando, as relações de teste são: CB (oração impressa-cena), CD (leitura expressiva da oração), BE 
(construção da palavra a partir da figura), AF (escrita manuscrita da palavra a partir do ditado), e BF (escrita 
manuscrita da oração a partir da cena). 
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 Retomando, são seis atividades de leitura e escrita, que compõem o pré e pós-teste; são 

três referentes à leitura expressiva: relação CD (1- leitura de nove palavras novas compostas 

por sílabas de treino e/ou variações, 2- leitura de nove orações novas formadas por palavras 

de treino; 3- leitura de 10 orações novas formadas por palavras compostas por sílabas de 

treino e/ou variações). São três, também, as atividades referentes à escrita (1- relação BF 

escrita manuscrita de nove palavras novas compostas por sílabas de treino e/ou variações a 

partir da imagem, 2- relação BF, escrita manuscrita de três orações novas formadas por 

palavras de treino a partir da imagem; 3- relação AF, escrita manuscrita a partir do ditado, de 

seis orações novas formadas por palavras compostas por sílabas de treino e/ou variações). As 

palavras e/ou orações são as mesmas usadas tanto na leitura quanto na escrita. 

 Todos os participantes (P12, P14, P13, P17 e P18) iniciaram o procedimento de ensino 

de orações formadas com palavras compostas por sílabas simples. Desta forma, mesmo para 

aqueles que apresentaram bom desempenho na leitura (no caso P13, P17 e P18) e escrita de 

palavras compostas por sílabas simples (no caso de P13), as atividades dessa 1ª Unidade 

serviriam para solidificar o desempenho, preparando-os melhor para as outras quatro unidades 

que contêm orações formadas com palavras compostas por sílabas complexas. 

 Desempenho de P13 

 Os dados começam a ser apresentado por P13, participante que demonstrou melhor 

desempenho no IAL-I, no que se refere à leitura e escrita de palavras compostas por sílabas 

simples. 

 A Figura 25 apresenta o desempenho de P13 antes do procedimento de ensino. 

 
 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
 

 
 
 

Figura 25 – Porcentagem de acertos de P13 no pré-teste (Unidade 1). 
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 O pré-teste de P13 vem reafirmar o desempenho demonstrado no IAL-I, ou seja, o 

domínio satisfatório43 no que se refere à leitura e escrita de palavras com sílabas simples. 

Apesar desse domínio, o mesmo não ocorre quando essas palavras formam orações. A Tabela 

11 ajuda a exemplificar tal desempenho não satisfatório. 

 
Tabela 11 – Erros44 cometidos por P13 nas atividades de pré-teste (Unidade 1). 

 
Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 

Relações CD e BF 
(PG) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

mapa correta correta 
cavalo correta correta 
goleiro correta correta 
violino correta correta 
copo correta correta 
avenida correta correta 
gato correta correta 
menina correta correta 
salame correta correta 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 

A vaca come a banana. correta A vaca come (a) 
Banana 

O pato pisa no abacate. correta O pato pesa (no) 
abacate 

O galo pega no abacaxi. correta O galo pega (no) 
abacaxi 

O pato pisa na parede. correta  
O galo pega no mato. correta 
A vaca come na sala. correta 
O galo pega no sapato. correta 
A vaca come de bota. correta 
O pato pisa no tapete. correta 

 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

O gato some como cometa. O galo some como copeta. O gato sumir como 
cometa 

Cole o mapa na parede. Cola o mapa na paredi. correta 
O cavalo come mato. correta O cavalo come o mato 
Ana come salame. correta correta 
O sapo sai da toca. correta correta 
Beto é bonito e Gabi é 
sapeca. 

Beto é bunito e a Gabi 
sapeca. 

O Beto e Bonito (e) a 
gabi e sabeca 

O goleiro some da cabine. O golero some da gapini.  
O macaco bate no pato. correta 
O gato sobe na parede. O gato sobi na paredi. 
Pega a bola do tapete. correta 

 

                                                           
43 Relembrando, foi considerado desempenho satisfatório de 80% e 100% de acertos, insatisfatório de 60% e 
79% de acertos e deficitário abaixo de 59% de acertos.  
44 Em destaque (negrito) está a palavra lida ou escrita errada pelo aluno, assim como a omissão ou acréscimo de 
letras/palavras está entre parênteses. A barra inclinada (/) indica as orações que não foram utilizadas nos testes 
de escrita. 
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 Observa-se que os erros cometidos por P13 ocorreram nas orações e se referem 

principalmente à omissão e/ou acréscimo dos artigos ‘o’, ‘a’, além da sonorização da letra ‘e’, 

no final de palavras, como ‘i’; por exemplo, ‘parede’ lida como ‘paredi’, ‘sobe’ lida como 

‘sobi’. Essa sonorização pode estar relacionada à que ocorre durante a fala cotidiana. 

 A seguir, a Figura 26 apresenta a média45 do desempenho de P13 nas relações de 

treino e teste de emergência de relações da Unidade 1. 

 

Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 
 
 

Figura 26 - Porcentagem média de acertos de P13 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 1). 
 

 

 A Figura 26 mostra o desempenho satisfatório de P13 nas relações de treino e teste de 

emergência de relações. A dificuldade de P13 ocorreu no 2º conjunto no teste das relações CD 

(11% de acertos) e BF (22% de acertos), não atingindo o critério estabelecido (mínimo de 

90% de acertos). A dificuldade ocorreu na leitura e escrita particularmente do verbo 

(lembrando-se que a escrita do verbo assim como das preposições e artigos não foi 

diretamente ensinada, já que não apareciam como modelo nas relações CE, CE* e AE). Neste 

conjunto, o verbo ‘bica’, na relação CD, foi lido pelo participante por oito vezes como ‘pica’ 

e escrito por seis vezes, na relação BF, como ‘fica’.  

                                                           
45 O cálculo (média) foi realizado somando-se as porcentagens de acertos de cada um dos passos, de cada relação 
e dividindo-se o total obtido pelo número de passos realizados. Estabeleceu-se como critério de desempenho nas 
relações de treino e teste de emergência, apenas um erro, o que equivale a no mínimo 90% de acertos, exceto 
para as relações CE, CE, AE, BE e AF, que um erro, corresponde a 87,5% de acertos.  
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 Portanto, foi necessário realizar Atividade Complementar46, agora com o acréscimo do 

verbo (bica), da preposição (na/de) e do artigo (o/a), no ensino das relações CE, CE* e AE. 

Após esse procedimento, o desempenho atingiu o patamar máximo (100% de acertos), e o 

participante iniciou as atividades com o 3º conjunto de orações, a partir daí não houve mais 

nenhum desempenho insatisfatório. 

 Durante as sessões de ensino P13 foi o participante que mais vibrou com o reforço 

‘aplauso’, ou seja, a cada tentativa correta na qual o reforço era o aplauso o participante dizia: 

‘obrigado, obrigado’. O comportamento de P13 mostra, claramente, a importância do reforço 

imediato para o ensino. 

 A Figura 27 apresenta a comparação47 do desempenho de P13 antes e depois do ensino 

e teste de relações emergentes dos conjuntos propostos para a Unidade 1. 

 

 
 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 
 

Figura 27 – Porcentagem de acertos de P13 nos pré e pós-testes (Unidade1). 
 
 

 Pode-se observar que após o procedimento de ensino o desempenho de P13 tornou-se 

excelente (100% de acertos) na leitura e escrita de orações formadas por palavras com sílabas 

simples, superando o desempenho insatisfatório apresentado no pré-teste; isso mostra que o 

procedimento de ensino foi eficiente para P13. 

                                                           
46 Retomando, para alguns participantes foi necessária uma Atividade Complementar. Tal Atividade tem o 
acréscimo do ensino do verbo, dos artigos e das preposições do conjunto, nas relações CE, CE*, AE e no teste da 
relação AF.  
47 No Anexo 9 pode ser observado o registro escrito dos participantes nas relações de escrita (no caso BF (PG), 
BF (OGT) e AF (OGN), utilizadas nos pré e pós-testes das Unidades de Ensino. 
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 A seguir, serão apresentados os dados referentes aos dois participantes (P17 e P18) 

que, no IAL-I, apresentaram dificuldades especialmente na leitura de palavras compostas por 

sílabas complexas e na escrita (de palavras tanto compostas por sílabas simples, quanto de 

palavras com sílabas complexas). 

 Desempenho de P17 

 A Figura 28 apresenta a porcentagem de acertos de P17 nas diferentes relações 

avaliadas no pré-teste. 

 
 

 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
 
 
 
 

Figura 28 – Porcentagem de acertos de P17 no pré-teste (Unidade 1). 
 
 

 Os resultados de P17, apresentados na Figura 28, comprovam o desempenho 

mostrado pelo IAL-I, ou seja, o desempenho satisfatório quanto à leitura de palavras e o 

desempenho deficitário na escrita de palavras compostas por sílabas simples (relação BF), 

pois o participante escreve corretamente cinco, das nove palavras propostas.  

 Na leitura de orações, tanto com as palavras de treino, quanto com palavras novas 

com sílabas de treino e/ou variações, o desempenho foi insatisfatório. Na relação CD – OGT, 

das nove orações, o participante acertou seis; e na relação CD – OGN, das 10 orações, houve 

sete acertos (respectivamente 67% e 70% de acertos). Quanto à escrita dessas orações, o 

desempenho foi deficitário, ou seja, houve acerto de apenas uma oração na relação BF – 

OGT, e duas na relação AF – OGN, correspondendo a 33% de acertos.  

 A seguir, a Tabela 12 apresenta os erros cometidos pelo participante nas atividades 

de leitura e escrita realizadas no pré-teste da Unidade 1.  
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Tabela 12 – Erros cometidos por P17 nas atividades de pré-teste (Unidade 1). 
 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PG) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

Mapa correta correta 
Cavalo correta correta 
Goleiro correta goleriro 
Violino correta vilonino 
Copo correta cato 
Avenida correta correta 
Gato correta correta 
Menina correta correta 
Salame correta salmima 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 

A vaca come a banana. correta A vaca mome a 
banena 

O pato pisa no abacate. O pato pensa no abacate. O pato mome a 
abecate 

O galo pega no abacaxi. correta correta 
O pato pisa na parede. O pato pensa na parede.  
O galo pega no mato. correta 
A vaca come na sala. correta 
O galo pega no sapato. correta 
A vaca come de bota. correta 
O pato pisa no tapete. O pato pensa no tapete. 

 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

O gato some como cometa. O galo some com comida. O gato mome com 
comneta 

Cole o mapa na parede. Cola o mapa na parede. correta 
O cavalo come mato. correta Cavalo mome mato 
Ana come salame. correta Ana mama saleme 
O sapo sai da toca. correta correta 
Beto é bonito e Gabi é 
sapeca. 

correta Beto e bunito e gabi é 
sapeca 

O goleiro some da cabine. O galo some da cabide.  
O macaco bate no pato. correta 
O gato sobe na parede. correta 
Pega a bola do tapete. correta 

 

 A Tabela 12 permite identificar que na leitura das orações, apesar dos erros 

cometidos, a oração apresenta sentido, porém isso não ocorre na escrita. Exemplificando, 

quando P17 lê ‘O pato pensa no abacate’, o ouvinte consegue entender a oração; 

diferentemente, na escrita, a oração ‘A vaca mome a banena’, contém palavras (em destaque) 

sem sentido, ou seja, são palavras que não existem em nossa língua, que deixam a oração 

ininteligível. 

 A seguir, a Figura 29 apresenta a média do desempenho de P17, nas relações de 

treino e teste de emergência da Unidade 1. 
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Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 

 
 

Figura 29 - Porcentagem média de acertos de P17 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 1). 
 

 

 De acordo com a Figura 29, tanto no treino quanto no teste de relações o desempenho 

continuou sendo satisfatório (o pior desempenho obtido foi 83% de acertos). Verificou-se que 

durante esta Unidade na relação BF, no 3º conjunto de orações, o desempenho foi nulo. 

Analisando o desempenho, a pesquisadora observou que o erro cometido estava na escrita do 

verbo, ou seja, onde deveria estar escrito ‘pisa’, o participante escreveu ‘pasa’. Portanto, P17 

foi submetido à Atividade Complementar (na qual há o acréscimo do ensino do verbo ‘pisa’, 

da preposição ‘no’ e do artigo ‘a’); após esse procedimento, o participante atingiu o patamar 

máximo (100% de acertos).  

 A seguir, a Figura 30 apresenta o desempenho de P17 antes e depois do ensino da 

Unidade 1. 
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 30 – Porcentagem de acertos de P17 nos pré e pós-testes (Unidade1). 
 
 
 
 

 De acordo com a Figura 30, no pós-teste, P17 cometeu erro em duas relações. Na 

relação CD - OGT das cinco palavras, da oração ‘O gato some como cometa’ P17 errou 

apenas uma, na qual omitiu a letra ‘o’ da palavra ‘como’ (leu ‘O gato some com cometa’). O 

segundo erro cometido foi na relação BF – OGT, na palavra ‘goleiro’, houve omissão da letra 

‘i’ (escreveu ‘golero’). 

 Assim, P17 encerrou a Unidade 1 com seu repertório modificado, se no pré-teste havia 

desempenho satisfatório em apenas uma relação (CD - PG leitura de generalização de 

palavras), no pós-teste em todas as relações P17 alcançou desempenho satisfatório (acima de 

80% de acertos), o que mostra a eficácia do procedimento de ensino para P17. 

 Desempenho de P18 

 A seguir, a Figura 31, apresenta o desempenho de P18, no pré-teste da Unidade 1. 
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
 
 
 
 

Figura 31 – Porcentagem de acertos de P18 no pré-teste (Unidade 1). 
 
 
 

 Conforme mostra a Figura 31, P18 não realizou a escrita manuscrita, a partir do 

ditado, das seis orações formadas por palavras compostas por sílabas de treino e/ou variações 

(relação AF – OGN). Como apresentou desempenho deficitário (abaixo de 50% de acertos) na 

leitura de orações (relações CD – OGT e CD - OGN) e nulo na escrita de orações (relação BF 

– OGT), decidiu-se não submetê-lo ao teste da relação AF – OGN. 

 A Tabela48 13 apresenta os erros cometidos pelo participante na leitura e na escrita 

realizadas no pré-teste da Unidade 1. 

 
Tabela 13 – Erros cometidos por P18 nas atividades de pré-teste (Unidade 1). 

 
Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 

Relações CD e BF 
(PG) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

Mapa correta correta 
Cavalo correta correta 
Goleiro golero  golero 
Violino correta correta 
Copo correta correta 
Avenida avenita avenita 
Gato correta correta 
Menina correta correta 
Salame salome linouiça 

 

                                                           
48 Relembrando, em destaque (negrito) está a palavra lida ou escrita errada pelo aluno, assim como a omissão ou 
acréscimo de letras/palavras está entre parênteses. A barra inclinada (/) indica as orações que não foram 
utilizadas nos testes de escrita. O traço na horizontal (----) indica as orações pelas quais o participante não foi 
exposto.  
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Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 

A vaca come a banana. (a) vaca come (a) banana. (a) Vaca come (a) 
banana 

O pato pisa no abacate. correta (O) Pato pisa no 
bacate 

O galo pega no abacaxi. (O) galo pega no abacate. (O) Galo peca na 
bacaxi 

O pato pisa na parede. correta  
O galo pega no mato. (O) galo pega no mato. 
A vaca come na sala. (a) vaca come na sala. 
O galo pega no sapato. (O) galo pega no sapato. 
A vaca come de bota. (a) vaca come (de) bota. 
O pato pisa no tapete. correta 

 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

O gato some como cometa. O gato somente. ------ 
Cole o mapa na parede. correta ------ 
O cavalo come mato. (O) Cavalo come mato. ------ 
Ana come salame. Ana comi salome. ------ 
O sapo sai da toca. correta ------ 
Beto é bonito e Gabi é 
sapeca. 

correta ------ 

O goleiro some da cabine. O goleiro somente da 
cabine. 

 

O macaco bate no pato. (O) Macaco bate no pato. 
O gato sobe na parede. correta 
Pega a bola do tapete. Pega a bola do tepete. 

  

 

 Se observados os erros tanto nas atividades com palavras quanto nas com orações, 

verifica-se que as transgressões foram decorrentes da troca ou omissão de alguma letra. 

Observa-se que em relação às palavras, tanto na leitura quanto na escrita, os erros referem-se 

à omissão de uma letra (consoante ou vogal). No que se refere à leitura e escrita das orações 

verifica-se a omissão dos artigos ‘o’ e ‘a’; a omissão da letra ‘a’ inicial (nas palavras 

‘abacaxi’ e ‘abacate’; troca de uma letra (‘c’ pelo ‘g’; ‘a’ pelo ‘o’; ‘e’ pelo ‘a’); além da 

substituição do verbo ‘some’ por ‘somente’. 

 A seguir, a Figura 32, apresenta a média do desempenho de P18, nas relações de treino 

e do teste de emergência na Unidade 1. 
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Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 
 
 

Figura 32 – Porcentagem média de acertos de P18 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 1). 
 
 

 A Figura 32 mostra o desempenho excelente de P18 (96% a 100% de acertos) em 

todas as relações, tanto nas de treino, quanto nas emergentes. Vale destacar que P18, a partir 

do 3º conjunto de ensino, começou a comentar que as atividades estavam se tornando mais 

complicadas para ele, apesar de não precisar ter feito nenhuma Atividade Complementar; 

também, a cada sessão, o participante, queria saber sobre seu desempenho, pedindo para ver o 

relatório. Além disso, nas atividades de escrita manuscrita, que eram realizadas em um 

caderno, antes de entregá-lo à pesquisadora o mesmo fazia uma revisão daquilo que havia 

escrito. 

 O desempenho de P18 antes e depois do procedimento de ensino pode ser verificado 

na Figura 33.   
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 33 – Porcentagem de acertos de P18 nos pré e pós-testes (Unidade1). 
 
 
 

 Observa-se que no pré-teste P18 apresentava desempenho insatisfatório (entre 60% e 

79% de acertos) e deficitário (abaixo de 59% de acertos) em todas as relações testadas, porém 

após o procedimento de ensino esse repertório foi modificado, atingindo elevado índice de 

acertos (entre 90% e 100% de acertos), evidenciando assim, a eficácia do procedimento de 

ensino para esse participante. 

 A seguir, apresentam-se os dados referentes aos dois participantes (P12 e P14), cujos 

desempenhos, de acordo com o IAL-I, evidenciaram não domínio de leitura e escrita de 

palavras, mesmo compostas apenas por sílabas simples. 

 Desempenho de P14 

 A Figura 34 apresenta o desempenho de P14 no pré-teste da Unidade 1. 
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
 
 
 

Figura 34 – Porcentagem de acertos de P14 no pré-teste (Unidade 1). 
 

 
 Os dados da Figura 34 reafirmam o que já havia sido apresentado pelo IAL-I, ou seja, 

P14 apresentou desempenho insuficiente (entre 79% e 60% de acertos), no que se refere à 

leitura de palavras e desempenho deficitário (inferior a 59% de acertos), quanto à escrita de 

palavras (escreveu corretamente apenas duas - gato e mapa - das nove palavras).  No que se 

refere à leitura de orações, o desempenho também foi insuficiente ou deficitário, sendo que na 

escrita (relação BF – OGT), o desempenho foi nulo. Devido ao baixo desempenho do 

participante na relação BF – OGT, decidiu-se não o expor ao ditado de orações de 

generalização (relação AF - OGN).  A Tabela 14 apresenta os erros cometidos por P14. 
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Tabela 14 – Erros cometidos por P14 nas atividades de pré-teste (Unidade 1). 
 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PG) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

mapa correta correta 
cavalo correta cafalo 
goleiro golero gollo 
violino violão violi 
copo correta cuipo 
avenida não leu avida 
gato correta correta 
menina correta melila 
salame correta salmi 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 

A vaca come a banana. A vaca como banana. A vaca coni (a) 
babela 

O pato pisa no abacate. O pato pisa (no) abacate. O pato pisa (no) 
abacate 

O galo pega no abacaxi. correta O golo pe (no) abaxi 
O pato pisa na parede. correta  
O galo pega no mato. correta 
A vaca come na sala. A vaca como na sala. 
O galo pega no sapato. correta 
A vaca come de bota. correta 
O pato pisa no tapete. correta 

 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

O gato some como cometa. O gato some como comedo. ------ 
Cole o mapa na parede. Come o mapa na palede. ------ 
O cavalo come mato. correta ------ 
Ana come salame. A mão come salame. ------ 
O sapo sai da toca. O sapo si de soco. ------ 
Beto é bonito e Gabi é 
sapeca. 

Dedo e bonito e Gabi e 
sabeca. 

------ 

O goleiro some da cabine. O galo some da cabine.  
O macaco bate no pato. correta 
O gato sobe na parede. O gato sobe na palede. 
Pega a bola do tapete. Pega a bola do topete. 

 

 Conforme exemplificado pela Tabela 14, tanto na leitura quanto na escrita, P14 

apresentou erros que tornaram as palavras e as orações sem sentido. Um fato a ressaltar é que 

a leitura, mesmo de palavras, foi silabada, o que evidencia também falta de fluência.  

 A Figura 35 apresenta a média do desempenho e P14 durante a aplicação do programa 

de ensino.  



98 

 

Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 
 

 
Figura 35 - Porcentagem média de acertos de P14 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 1). 

 
 

 A análise do desempenho de P14 foi feita conjunto por conjunto de orações. Nas 

relações de treino do 1º conjunto, o participante atingiu o critério satisfatório, com exceção da 

relação AE (atingiu 50% de acertos), ou seja, errou as palavras ‘pato’ e ‘bota’. Lembrando, no 

ensino da relação AE (escrita da palavra a partir do ditado), foram utilizadas quatro palavras 

(pato/banana/bota/sala) com duas tentativas cada. Para ‘pato’, P14 escreveu ‘poto’ e ‘papo’; 

para ‘bota’ escreveu ‘gopa’ e ‘dota’.  

 P14 realizou a Atividade Complementar e por outra vez, na relação AE, não atingiu o 

patamar mínimo de 90% de acertos, ficando com 81% de acertos (errou as duas tentativas 

para a palavra ‘bota’, escrevendo ‘pota’ e ‘dota’; e uma tentativa para a palavra ‘na’ escrita 

como ‘ta’). Como o critério de desempenho ainda não havia sido atingido, P14 foi submetido 

novamente à Atividade Complementar. Mesmo após a refacção P14 não atingiu o critério 

estabelecido, pois ficou com 81% de acertos, errando novamente ‘bota’, escrita como ‘pota’, 

e a preposição ‘na’, escrita como ‘pa’ e ‘da’. Acredita-se que a dificuldade na escrita da 

palavra ‘bota’ tenha sido devido à semelhança gráfica e sonora entre as letras ‘p/b/d’. 

 Para que o participante não se sentisse desestimulado, optou-se por, depois dessa 2ª 

aplicação das atividades, realizar os testes de emergência (relações CB, CD, BF BE e AF). 

Como P14 teve 100% de acertos, nas relações que avaliavam a emergência, atingindo o 

critério máximo estabelecido, ele passou para o ensino do 2º conjunto de orações. 
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 No 2º conjunto, P14 apresentou desempenho satisfatório em todas as relações, tanto 

nas de treino quanto nas de teste; portanto, este conjunto de orações não apresentou 

dificuldade para sua realização. Acredita-se que o excelente desempenho já no 1ª passo de 

ensino tenha sido favorecido pelo fato de que o 2º conjunto contém as mesmas palavras de 

treino do 1º conjunto, com uma única diferença, o verbo, que passa a ser ‘bica’.  

 No 3º conjunto, todas as palavras que compõem as orações são diferentes e P14 não 

atingiu o critério no 1º passo, ficando com 83% de acertos na relação BC e 50% de acertos na 

relação AE. Na relação BC, os erros podem ter sido cometidos pela semelhança final entre as 

palavras ‘mato’ e ‘sapato’; quanto à relação AE, os erros cometidos foram na palavra 

‘abacaxi’, escrita como ‘abaxi’ e ‘ababaxi’; e na palavra ‘sapato’, escrita como ‘sato’ e 

‘sapo’. Assim, P14 realizou a Atividade Complementar, (com todas as palavras que formam a 

oração inclusive verbo, artigo e preposição); após esse procedimento, o participante atingiu o 

patamar estabelecido e passou para o ensino do 4º conjunto de orações.  

 No 4º conjunto, o participante atingiu o critério (100% de acertos) em todas as 

relações, tanto nas de treino quanto nas de teste. Esse desempenho pode ter sido favorecido, 

mais uma vez, pelo fato de que esse conjunto tinha as mesmas palavras de treino do 3º 

conjunto, com a diferença do verbo, que passou a ser ‘pega’; portanto, é um conjunto que não 

apresenta grande diferença em relação ao anterior. 

 Novamente, no 5º conjunto, mudaram-se as palavras componentes da oração, 

mantendo-se apenas o verbo ‘pega’. Por mais uma vez, a dificuldade de P14 encontrou-se na 

relação AE (75% de acertos), na qual errou por duas vezes as mesmas palavras, no caso, 

‘parede’ escrita como ‘palede’ e ‘tapete’ escrita como ‘papete’.  

 Dessa forma, o participante realizou a Atividade Complementar. Na Atividade 

Complementar, o desempenho de P14 manteve-se o mesmo na relação AE (75% de acertos), 

ou seja, continuou errando a palavra ‘parede’ escrita como ‘perede’ e ‘tapete’ escrita como 

‘parete’, erros que supostamente aconteceram devido à semelhança sonora entre essas 

palavras; P14 errou também as palavras ‘pega’ escrita como ‘peca’ e ‘na’ escrita como ‘ma’. 

Além disso, o desempenho declinou em outras duas relações (BC e AC, com 83% de acertos); 

nessas duas relações os erros, novamente, ocorreram com as orações contendo as palavras 

‘tapete’ e ‘parede’. Assim, por mais uma vez, o participante refez as tentativas das diferentes 

relações e, então atingiu o patamar esperado (obteve entre 87,5% e 100% de acertos) em todas 

as relações; e passou então para o ensino do 6º conjunto de orações. 
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 No 6º conjunto, o participante atingiu o critério (atingiu entre 87,5% e 100% de 

acertos) na primeira execução das relações de ensino e teste. Como este conjunto retoma as 

mesmas palavras usadas no conjunto 5, com a diferença do verbo que passa a ser ‘bica’, já 

trabalhado pelo 2º conjunto, P14 não teve dificuldade. Em suma, P14 finalizou a Unidade 1 

tendo realizado, além dos seis passos previstos, outros cinco c de Atividades 

Complementares, necessários pela dificuldade que apresentava na escrita.  

 A Figura 36 apresenta a comparação do desempenho de P14, antes e após o 

procedimento de ensino.     

 

 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 
 
 

Figura 36 – Porcentagem de acertos de P14 nos pré e pós-testes (Unidade1). 
 

 

 

 De acordo com a Figura 36, o procedimento de ensino para P14 foi eficiente, pois o 

mesmo apresentou desempenho satisfatório (obteve entre 89% e 100% de acertos) em todas as 

relações testadas, dados que indicam que o participante conseguiu generalizar tanto a escrita, 

quanto a leitura de palavras e orações formadas por palavras com sílabas simples. Porém, um 

dado que deve ser mencionado é que P14 fez leitura silabada, o que indica que não adquiriu 

fluência.  
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 Desempenho de P12 

 A seguir, apresentam-se os dados de P12, cujo desempenho, de acordo com o IAL-I, 

evidenciou não domínio de leitura e escrita de palavras. Diferentemente dos outros 

participantes não será apresentado o seu desempenho no pré-teste da 1ª Unidade de Ensino, 

pois quando exposto ao teste da relação CD - PG, P12 começou a falar o nome de frutas 

(maçã, pêra, mamão, abacate) demonstrando o não reconhecimento das palavras usadas no 

teste; por isso, optou-se por não o expor às outras relações. Portanto, o desempenho de P12 no 

pré-teste da 1ª Unidade foi nulo. 

 A Figura 37 apresenta a média do desempenho de P12 durante a aplicação do 

programa de ensino.  

 
 

Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 

 
 

Figura 37 - Porcentagem média de acertos de P12 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 1). 
 
 
 

 O desempenho de P12 também foi analisado passo a passo. Nas relações de treino do 

1º conjunto de orações, o participante atingiu o desempenho máximo (100% de acertos) 

apenas em três relações AB, CE e CE*; desempenho insatisfatório (67% de acertos) nas 

relações BC e CC; e deficitário nas relações AC (17% de acertos) e AE (0% de acertos); vale 

ressaltar que na relação AE o participante conseguiu formar apenas as primeiras sílabas das 

palavras, por exemplo, para a palavra ‘banana’, P12 coloca apenas ‘ba’.   
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 Como o critério de acertos não foi atingido, P12 foi submetido à Atividade 

Complementar, na qual manteve o índice satisfatório nas relações AB, CE e CE*; diminuiu o 

índice nas relações BC e CC (42% e 25% de acertos, respectivamente) e aumentou o índice de 

acertos nas relações AC e AE (50% e 75% de acertos, respectivamente). Dessa forma, P12 

refez por mais uma vez as tentativas do passo, desta vez aumentando o índice de acertos em 

todas as relações, porém ainda não atingindo o critério na relação BC (75% de acertos). 

Novamente refez as atividades e atingiu o desempenho máximo (100% de acertos) em todas 

as relações treinadas.  Quanto ao teste de emergência, P12 cometeu dois erros, um na relação 

BE e um na relação AF; o erro, nessas relações, refere-se à palavra ‘pato’, escrita como 

‘poto’.  

 Pelo desempenho apresentado por P12 decidiu-se que, para os demais conjuntos de 

estímulos, ele passaria desde o 1º passo, pela Atividade Complementar, ou seja, já no 

primeiro passo de cada conjunto, P12 fez o treino e teste de relações com todas as palavras 

que compõem as orações (incluindo os verbos, artigos e preposições). 

 No 2º conjunto de orações, possivelmente por mudar apenas o verbo, o participante 

apresentou desempenho satisfatório (variando entre 92% e 100% de acertos) em todas as 

relações de treino, com exceção da relação AE (78% de acertos), na qual cometeu quatro erros 

(dois na palavra ‘pato’, escrita como ‘plta’ e ‘pata’, e dois na palavra ‘sala’, escrita como 

‘saia’ e ‘sata’); assim, P12 refez a Atividade Complementar, atingindo o índice máximo de 

acertos nas relações de treino, com exceção da relação AE (78% de acertos), na qual cometeu 

seis erros (dois na palavra ‘pato’, escrita como ‘pata’ por duas vezes; dois na palavra ‘de’, 

escrita como ‘o’ e ‘na’; um na palavra ‘bica’, escrita como ‘bita’ e um na palavra ‘sala’, 

escrita como ‘sata’).  

 Por mais uma vez, P12 refez a Atividade Complementar; no entanto, como o 

desempenho apresentava-se insatisfatório apenas na relação AE, que avaliava a escrita, optou-

se por reduzir pela metade as tentativas nas relações AB, BC, CC e AC. Com a refacção, o 

participante atingiu o patamar máximo (100% de acertos) em todas as relações de treino, 

assim como nas relações do teste de emergência. 
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 No 3º conjunto de orações, todas as palavras que as compunham eram diferentes; 

possivelmente por esta razão P12 voltou a apresentar desempenho satisfatório apenas nas 

relações AB, CE e CE*. Portanto, o participante refez o passo, mas novamente mostrou 

desempenho inferior ao esperado. Nesses dois primeiros passos, o participante apresentou 

64% e 71,5% de acertos na relação AE; 50% e 58% de acertos nas relações BC e CC; e 42% e 

50% de acertos na relação AC. P12 refez, novamente, as Atividades Complementares, mas 

apresentou desempenho aquém do esperado nas relações BC e AC (67% e 83% de acertos). 

Provavelmente, os erros nessas relações (BC, CC e AC), podem ter sido cometidos pela 

semelhança final das palavras componentes das orações (‘A vaca pisa no mato.’ e ‘A vaca 

pisa no sapato.’), no caso as palavras ‘mato’ e ‘sapato’. Quanto à relação AE, os erros 

cometidos foram na palavra ‘vaca’, escrita como ‘vac’ e ‘vana’, na palavra ‘mato’, escrita 

como ‘mava’ e ‘mata’, na palavra ‘abacaxi’, escrita como ‘abs’ e na palavra ‘sapato’, escrita 

como ‘sapao’. O participante atingiu o critério satisfatório (obteve entre 90% a 100% de 

acertos) na 4ª vez em que refez esse conjunto de orações e passou para os testes de 

emergência, atingindo o patamar máximo de acertos (100%) em todas as relações. 

 No 4º conjunto de orações, P12 não atingiu o critério de acertos apenas na relação AE, 

na qual cometeu cinco erros, dentre eles, na palavra ‘vaca’ escrita como ‘pato’, na palavra 

‘pega’, escrita como ‘pa’, na palavra ‘no’, escrita como ‘n’ e na palavra ‘sapato’ escrita por 

duas vezes como ‘sato’. Assim, P12 refez, por mais uma única vez, o passo e atingiu o 

patamar estabelecido. 

 Novamente, no 5º conjunto de orações, mudaram-se as palavras componentes das 

mesmas, mantendo-se apenas o verbo ‘pega’. Outra vez, identificou-se dificuldade do 

participante nas relações BC, AC e AE; por isso, foi necessário repetir por quatro vezes esse 

passo, para P12 atingir o critério de acertos estabelecido (mínimo 90% de acertos). No que se 

refere às relações BC e AC, os erros cometidos foram nas orações ‘O galo pega na parede’ e 

‘O galo pega no tapete’; quanto à relação AE os erros foram nas palavras ‘abacate’, escrita 

por duas vezes como ‘abacato’; ‘parede’, escrita como ‘pala’ e ‘paede’; ‘tapete’, escrita 

como ‘tape’; ‘galo’, escrita como ‘gato’ e ‘gate’; ‘pega’, escrita como ‘peca’; ‘na’, escrita 

como ‘no’; e ‘no’, escrita como ‘na’.  

 Quanto ao teste de emergência, na relação CD, que avaliava a leitura expressiva, P12 

leu ‘O galo pega na parede’ como ‘O galo pega no tapete’, erro que supostamente aconteceu 

devido à semelhança sonora entre as palavras ‘parede’ e‘tapete’; nas outras relações de teste 

(CB, BE, AF e BF) o participante atingiu o patamar máximo (100% de acertos) e passou, 

então, para o 6º conjunto de orações. 
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 No 6º conjunto, P12 não atingiu o critério na relação BC (83% de acertos), no qual 

novamente teve dificuldade de diferenciar as orações ‘O galo bica na parede’ e ‘O galo bica 

no tapete’, e na relação AE (56% de acertos), na qual os erros foram nas palavras, ‘parede’, 

escrita como ‘tapa’ e ‘paete’; ‘tapete’ escrita como ‘tapa’; ‘galo’, escrita como ‘gaio’ e 

‘bica’, escrita como ‘baca’ e ‘balo’. Na 2ª vez em que refez esse passo, o participante atingiu 

100% de acertos em todas as relações, com exceção da relação AE (69% de acertos), na qual 

errou a palavra ‘parede’, escrita como ‘pago’ e ‘paete’, a palavra ‘galo’, escrita como ‘gaeo’ 

e a palavra ‘bica’, escrita como ‘bita’ e ‘bira ’. Na 3ª vez, o participante atingiu o desempenho 

máximo (100% de acertos), tanto nas relações de treino, quanto nas relações de teste de 

emergência. Em suma, P12 em função da dificuldade que apresentava finalizou a Unidade 1 

tendo realizado 20 passos de ensino. 

 Terminado o 6º conjunto de orações, o participante foi exposto ao teste de 

generalização de leitura de palavras e orações, porém P12 não conseguiu fazer a leitura nem 

mesmo das palavras. Uma vez que o participante não conseguiu realizar a leitura das palavras, 

nem das orações, optou-se por não o expor ao teste completo, que verificaria também a escrita 

de palavras e orações. Portanto, em função do desempenho do participante, decidiu-se 

reformular os passos dessa 1ª Unidade de Ensino. 

 

 

 I’- Unidade Extra - Reformulação da 1ª Unidade de Ensino. 

 

 Em função do desempenho aquém do esperado de P12, decidiu-se reformular os 

passos da 1ª Unidade de Ensino (orações formadas com palavras compostas por sílabas 

simples). Na 1ª Unidade, o participante era exposto a conjuntos de três orações, contendo o 

mesmo sujeito, que praticava uma ação, com três complementos distintos. Exemplificando, no 

1º passo o conjunto de orações era formado por: ‘o pato’ (sujeito) ‘come’ (verbo), tendo como 

complementos ‘a banana’, ‘na sala’ e ‘de bota’, portanto, as orações utilizadas foram: ‘O pato 

come a banana’, ‘O pato come na sala’ e ‘O pato come de bota’.  

A reformulação (Unidade Extra) consistiu em reorganizar as orações, de tal forma que 

cada um dos seis passos fosse composto por três sujeitos diferentes (pato, vaca e galo), 

praticando quatro diferentes ações (come, pega, bica e pisa), e com nove complementos 

distintos (banana, abacaxi, abacate, sala, mato, parede, bota, sapato e tapete). Ainda nas 

relações de escrita CE, CE* e AE, todas as palavras (substantivo, verbo, artigo e preposição) 

que compunham as orações eram treinadas e testadas na relação AF.  
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Tendo três orações em cada passo, a Unidade Extra foi formada por 18 orações de 

treino e teste de emergência, divididas em seis conjuntos de estímulos com três orações cada 

(conforme Anexo 10). Lembrando, os estímulos continuaram a ser apresentados nas 

modalidades som (palavra/oração ditada), imagem (figura/cena) e texto (palavra/oração 

impressa). 

A Tabela 15 exemplifica tal reformulação, com a descrição do 1º passo de treino e 

teste de emergência. 

 

Tabela 15 – Conjunto de orações, tipo de tarefa, atividade, quantidade de tentativas e relações constantes do 1º 
passo (treino e teste) da Unidade Extra. 

 
Orações 

 
Tarefa Atividade  Quantidade 

de tentativas 
Relações 

 
 
 
 

O pato come a banana. 
 
 

A vaca pega no abacaxi. 
 
 

O galo bica no abacate. 

 
 

MTS 

 
Treino 

12 AB 
12 BC 
12 CC 
12 AC 

   
Teste 09 CB 

09 CD 
    
 
 

CRMTS 

 
Treino 

18 CE 
18 AE 
18 CE* 

   
 

Teste 
12 BE 
18 AF 
09 BF 

 

 

 Dessa forma, em cada passo da Unidade Extra, o participante foi exposto à mesma 

quantidade de orações que havia sido exposto na 1ª Unidade, porém com um número maior de 

palavras, com o objetivo de, ao final da Unidade Extra, haver ampliação do repertório do 

participante de modo a favorecer a generalização de leitura.  
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 I’’ - Desempenho de P12 na Unidade Extra. 

 

 A seguir, apresentam-se os dados de P12 na Unidade Extra de orações formadas com 

palavras compostas por sílabas simples. Lembrando, o participante foi o único que não 

demonstrou generalização de leitura no pós-teste da 1ª Unidade, por isso houve necessidade 

de novas atividades, com reformulação de alguns aspectos, apenas para P12; conforme já 

descrito.  

 A Figura 38 apresenta a média do desempenho de P12 durante a aplicação da Unidade 

Extra.  

 

Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 

 
 

Figura 38 – Porcentagem média de acertos de P12 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 
Extra) 

 

 

 Nas relações de treino do 1º conjunto de orações, o participante não atingiu o critério 

apenas na relação AE (atingiu 61% de acertos), na qual cometeu sete erros (dois na palavra 

‘come’, escrita como ‘com’ e ‘coma’; na palavra ‘abacate’, escrita como ‘abacaxi’; na 

palavra ‘vaca’, escrita como ‘vace’; na palavra ‘galo’, escrita como ‘gaio’; na palavra ‘pega’, 

escrita como ‘paga’ e na palavra ‘bica’, escrita como ‘bita’). Por mais uma vez, P12 refez o 

conjunto atingindo o índice de acertos esperado em todas as relações de treino (atingiu entre 

95% e 100% de acertos) e índice máximo (100% de acertos) nas relações de emergência. 

98% 96%100%98%100%100%
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93%
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 Do 2º ao 5º conjunto de orações, o participante não demonstrou mais dificuldade na 

realização, atingindo entre 89% e 100% de acertos, tanto nas relações de treino quanto nas de 

teste. 

 No 6º conjunto de orações, P12 não atingiu o critério em duas relações na BC (83% de 

acertos) e na AE (67% de acertos). Quanto à relação AE foram seis os erros cometidos (duas 

vezes na palavra ‘sapato’, escrita como ‘sapate’ e ‘sapeto’; duas vezes na palavra ‘pisa’, 

escrita como ‘apito’ e ‘pito’; uma vez na palavra ‘bica’, escrita como ‘bito’; e na palavra 

‘tapete’, escrita como ‘tapate’). Portanto, o participante refez o conjunto, atingindo desta vez 

entre 95% e 100% de acertos no treino e entre 93% e 100% de acertos no teste de emergência. 

Em suma, P12 finalizou a Unidade Extra, tendo realizado oito passos de Atividades 

Complementares, em função da dificuldade que apresentava.  

 Com a finalização dos passos da Unidade Extra, P12 por mais uma vez foi exposto ao 

teste de generalização, cujos resultados encontram-se na Figura 39. 

 

 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
 
 
 
 
 

Figura 39 – Porcentagem de acertos de P12 nos pré e pós-testes (Unidade 1). 
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 No pós-teste, P12 apresentou nível abaixo do esperado, ou seja, apresentou 

desempenho deficitário na leitura e escrita de palavras de generalização (atingiu 56% e 44% 

de acertos) e na leitura e escrita de orações com palavras novas (atingindo 50% de acertos). 

No que se refere à generalização de orações com palavras de treino, tanto na leitura quanto na 

escrita, o desempenho atingido foi de 100% de acertos. Pelos dados, fica claro que P12 

aprendeu as palavras ensinadas, tanto que, quando aparecem em forma de orações, consegue 

lê-las e escrevê-las. No entanto, ainda não ficou sob controle das unidades mínimas, no nível 

esperado; aparentemente, estava começando a responder sob controle de tais unidades.  

 Apesar do participante não ter atingido o critério esperado (entre 80% e 100% de 

acertos) em todas as relações, conforme apresentado pela Figura 39, observa-se que o 

repertório de P12 ficou melhor do que quando começou, ou seja, no pré-teste o participante 

apresentava repertório nulo, já no pós-teste apresentou algum nível de leitura e escrita 

generalizada, tanto de palavras quanto de orações. 

 A Tabela 16 apresenta os erros cometidos por P12 no pós-teste da Unidade 1, após 

realização da Unidade Extra. 

 

 

Tabela 16 – Erros cometidos por P12 no pós-teste (Unidade 1). 
 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PG) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

mapa mato correta 
cavalo correta correta 
goleiro não leu gol 
violino violão vio 
copo come correta 
avenida correta avent 
gato correta correta 
menina correta mea 
salame correta salam 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 
 
 
 

A vaca come a banana. correta correta 
O pato pisa no abacate. correta correta 
O galo pega no abacaxi. correta correta 
O pato pisa na parede. correta  
O galo pega no mato. correta 
A vaca come na sala. correta 
O galo pega no sapato. correta 
A vaca come de bota. correta 
O pato pisa no tapete. correta 
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Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

O gato some como cometa. O galo come como cometa. O gato como (some) 
cometa. 

Cole o mapa na parede. Come (o) mato na parede. (Cole o) a mapa na 
parede. 

O cavalo come mato. Correta correta 
Ana come salame. Correta correta 
O sapo sai da toca. O sa sala da to. correta 
Beto é bonito e Gabi é 
sapeca. 

Beto é bonito e gato e 
sapeca. 

Beto (é bonito e Gabi 
é sapeca.) 

O goleiro some da cabine. O gol soro da cabine.  
O macaco bate no pato. O macaco bate no (pato) 
O gato sobe na parede. Correta 
Pega a bola do tapete. Correta 

 

 Se antes do treino, o participante não reconhecia nenhuma palavra, depois do treino 

reconheceu algumas palavras, e mesmo quando não reconheceu a palavra por completo, 

reconheceu parte da mesma. Por exemplo, na palavra ‘violino’, que foi lida como ‘violão’ e 

escrita como ‘vio’; na palavra ‘goleiro’, embora não tenha lido, escreveu ‘gol’.   

 Na leitura e escrita de palavras, identificou corretamente pelo menos uma sílaba da 

palavra; na leitura de frases ocorreu o mesmo em todas as orações lidas incorretamente, ou 

seja, parte das sílabas das palavras foram sonorizadas corretamente. Já na escrita das orações, 

o mais frequente foi alguma omissão de palavras, ou seja, P12 não escreveu um conjunto de 

palavras.  

 Verifica-se que apesar do participante não ter atingido o desempenho esperado no pós-

teste, seu desempenho apresentou melhoras comparativamente à quando iniciou o 

procedimento sendo visível o avanço no repertório de P12, devido ao procedimento de ensino. 

 

 

II – Desempenho dos participantes na 2ª Unidade de Ensino referente às orações formadas 

com palavras que contêm a complexidade ‘n’. 

 

 A seguir, serão apresentados os dados individuais referentes à 2ª Unidade de Ensino. 

Os dados de P18 não mais serão apresentados, pois ao final da Unidade 1 o mesmo parou de 

comparecer as sessões e deixou de frequentar as aulas. 

 Desempenho de P13 

 A seguir a Figura 40 apresenta o desempenho de P13 antes do procedimento de 

ensino. 
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
 
 
 

Figura 40 – Porcentagem de acertos de P13 no pré-teste (Unidade 2). 
 

  
 Novamente, o pré-teste reafirmou o domínio do participante quanto à leitura e escrita 

de palavras, porém, o mesmo não aconteceu quando essas palavras formaram orações. A 

seguir, a Tabela 17 ajuda a exemplificar o desempenho insatisfatório nas relações que 

avaliavam a leitura de orações, e o desempenho deficitário na escrita de orações. 

 
Tabela 17 – Erros cometidos por P13 nas atividades de pré-teste (Unidade 2). 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PGN) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

Cinco correta correta 
Antena correta correta 
Ventania correta correta 
Mandioca correta correta 
Bonde correta correta 
Tenda correta correta 
Manga correta correta 
Manteiga correta correta 
Andaime correta correta 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 
 
 

Amanda está de bandana. Amada está de badana. correta 
O gigante está na banda. O gigante está na bada. O gigante Está numa 

Banda. 
Felipe permanece de cinto. correta O Felipe permance de 

cinto. 
O gigante está cansado. correta  
Felipe permanece sentado. correta 
Amanda está no vento. correta 
Felipe permanece no 
banco. 

correta 

Amanda está contente. correta 
O gigante está de tamanco. correta 

 

100%

78%

60%

100%

33%
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Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

Nana está na cantina. Nana está na catina. Nana Esta na cantina. 
Nete canta na banda. Nete está na banda. Nete Esta na banda. 
A cantina vende mandioca. correta correta  
Neto come manga. correta correta 
O evento está agitado. O vento está agitado. O vento Está 

agitando. 
Maneco come manteiga. correta correta  
A manta está gigante. Amanda está gigante.  
Ana senta no banco do 
convento. 

correta 

Toni está no andaime. correta  
Ando tanto de tamanco. correta 

 

 Verifica-se que houve erros, cometidos na leitura de orações nas palavras contendo o 

‘n’, foco da proposta de ensino para essa 2ª Unidade. Quanto à escrita, verifica-se o uso 

indevido da letra maiúscula, que deveria ser usada para indicar o início das orações e para os 

substantivos próprios; a omissão da vogal (na palavra ‘permanece’); a inserção de letras (‘n’ 

na palavra ‘agitado’ e o artigo ‘o’, na oração ‘Felipe permanece de cinto.’) e a troca de 

palavras (‘na’ por ‘numa’, na oração ‘O gigante está na banda.’). 

 A seguir, a Figura 41 apresenta a média do desempenho de P13 nas relações de treino 

e teste de emergência da Unidade 2. 

  

Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 

 
 

Figura 41 – Porcentagem média de acertos de P13 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 2). 
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 A Figura 41 mostra o desempenho satisfatório de P13 no treino e teste de emergência 

de relações (entre 94% e 100% de acertos). O participante nessa Unidade não passou por 

nenhuma Atividade Complementar, demonstrando bom desempenho durante a aplicação dos 

passos.  

 A Figura 42 apresenta a comparação do desempenho de P13 antes e depois do ensino e 

teste de relações emergentes da Unidade 2.  

 

 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 42 – Porcentagem de acertos de P13 nos pré e pós-testes (Unidade 2). 
  

 
 Verifica-se que, tanto no pré-teste da Unidade 2, quanto no pós-teste, o desempenho 

na leitura e na escrita de palavras foi satisfatório. Já na leitura e na escrita de orações 

formadas por palavras com a complexidade ‘n’, após o procedimento de ensino o desempenho 

de P13 atingiu o patamar esperado (teve 83% a 100% de acertos), superando o desempenho 

insatisfatório e deficitário apresentado no pré-teste. 

 Conforme a Figura 42, na relação CD – PG, houve uma piora no desempenho, pois 

ocorreu a leitura errada da palavra ‘cinco’, lida como ‘cinto’; provavelmente esse erro tenha 

sido cometido em virtude da palavra ‘cinto’ fazer parte do ensino. Na relação AF – OGN, 

houve melhora no desempenho; e também houve uma oração escrita errada; no caso, a oração 

‘O evento está agitado.’ foi escrita como ‘O evento está agentando.’. Vale ressaltar, também, 

que no pré-teste P13 utilizava a letra maiúscula indevidamente; já no pós-teste isso não mais 

aconteceu. Assim, o procedimento de ensino foi eficiente para P13. 
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 Desempenho de P17 

 A Figura 43 apresenta a porcentagem de acertos de P17 no pré-teste. 

 

 

 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
 
 
 

 
Figura 43 – Porcentagem de acertos de P17 no pré-teste (Unidade 2). 

 
  

 Os resultados de P17 reafirmam o desempenho deficitário (atingiu de 17% a 50% de 

acertos), até mesmo nulo (nas relações BF – PG e BF – OGT), no que se refere à leitura e 

escrita de palavras/orações com complexidade, neste caso, a complexidade ‘n’. A Tabela 18 

exemplifica os erros cometidos pelo participante no pré-teste. 
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Tabela 18 – Erros cometidos por P17 nas atividades de pré-teste (Unidade 2). 
  

Atividade Palavras/orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PGN) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

Cinco circo sequo 
Antena correta emtena 
Ventania correta vetenia 
Mandioca correta madoca 
Bonde bota bode  
Tenda teneda teda 
Manga magra maga 
Manteiga matega metega 
andaime  adaime emdeme 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  de 
nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas por 
palavras de treino; 
 
 

Amanda está de bandana. Amada está de banana. Ameda está de badega. 
O gigante está na banda. O gigante está na panda. O gigete está uma beda. 
Felipe permanece de cinto. Felipe permanece de salto. felipe pemeneci de cito. 
O gigante está cansado. O gigante está caçando.  
Felipe permanece sentado. Felipe permanece saltando. 
Amanda está no vento. correta 
Felipe permanece no banco. Felipe permanece no barco. 
Amanda está contente. Amanda está com dente. 
O gigante está de tamanco. correta  

 
Relações CD e AF 
(OGN) – leitura  de 
dez orações e 
escrita manuscrita 
a partir do ditado, 
de seis orações 
novas formadas por 
palavras compostas 
por sílabas de 
treino ou variações; 
 

Nana está na cantina. correta  Nenna está na catima. 
Nete canta na banda. correta  Neti quita na benda. 
A cantina vende mandioca. correta  A cantina vede madoca. 
Neto come manga. correta  correta 
O evento está agitado. O vento está agitado. O e veto está angetado. 
Maneco come manteiga. Manico come mantega. Meneco come metega. 
A manta está gigante. Amada está gigante.  
Ana senta no banco do 
convento. 

Ana está no barco do 
convento. 

Toni está no andaime. Toni está no adaime. 
Ando tanto de tamanco. correta  

 

 

 Conforme mostrado na Tabela 18, tanto na leitura quanto na escrita, P17 apresentou, 

na maioria, erros que tornaram as palavras e as orações sem sentido. Exemplificando, a 

palavra ‘andaime’ foi lida pelo participante como ‘adaime’ e escrita como ‘emdeme’, assim 

como na oração ‘O gigante está na banda.’, cuja leitura feita pelo participante foi ‘O gigante 

está na panda.’ e escrita como ‘O gigete está uma beda.’. 

 A seguir, na Figura 44, apresenta-se a média do desempenho de P17, nas relações de 

treino e teste de emergência da Unidade 2. 
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Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 
 
 

Figura 44 – Porcentagem média de acertos de P17 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 2). 
 
 
 Nas relações de treino do 1º conjunto de orações, o participante atingiu o critério 

satisfatório (atingiu entre 92% a 100% de acertos), com exceção da relação AE (62,5% de 

acertos), errando as palavras ‘tamanco’, escrita como ‘tamenco’ e ‘tamaco’; e ‘Amanda’, 

escrita como ‘Amada’. Assim, P17 refez o conjunto agora com a Atividade Complementar. 

Com a Atividade Complementar, o participante atingiu o critério tanto nas relações de treino, 

quanto nas relações de emergência e passou para o ensino do 2º conjunto de orações. 

 No 2º conjunto, P17 mostrou desempenho satisfatório em todas as relações 

(treino/teste), portanto, este conjunto de orações não apresentou dificuldade para sua 

realização. Acredita-se que o excelente desempenho, já no 1º passo de ensino, tenha sido 

favorecido pelo fato de que o 2º conjunto contém as mesmas palavras de treino do 1º 

conjunto, com uma única diferença, o verbo, que passou a ser ‘permanece’. 

 No 3º conjunto, todas as palavras que compunham as orações eram diferentes e P17 

não atingiu o critério no 1º passo, novamente na relação AE (62,5% de acertos), pois 

ocorreram erros na escrita das palavras ‘contente’, escrita como ‘conti’ e ‘comtente’ e da 

palavra ‘bandana’, escrita como ‘bandena’. Dessa forma, P17 passou pela Atividade 

Complementar; após esse procedimento, o participante atingiu o patamar estabelecido e 

passou para o ensino do 4º conjunto de orações. 
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 Novamente no 4º conjunto a única diferença, do conjunto anterior, estava no verbo que 

passou a ser ‘fica’, fato esse que pareceu favorecer o participante, pois o mesmo apresentou 

desempenho satisfatório (atingiu entre 87,5% e 100% de acertos) em todas as relações, já no 

1º passo de ensino, assim como, nas relações de emergência. 

 No 5º conjunto de orações, por mais uma vez, mudaram-se todas as palavras 

componentes das orações, mantendo-se apenas o verbo ‘está’, o qual foi treinado no 1º 

conjunto, assim P17 não atingiu o critério nas relações BC (83% de acertos) e AE (62,5% de 

acertos). Na relação AE, os erros foram nas palavras ‘sentado’, escrita como ‘centado’ e 

‘santado’; e na palavra ‘cinto’, escrita como ‘sinto’. Portanto, o participante realizou a 

Atividade Complementar; atingindo o critério (atingiu entre 87,5% e 100% de acertos) e 

passando para o 6º conjunto de orações. 

 No 6º conjunto, P17 atingiu o critério na primeira execução das relações de ensino e 

teste. Como este conjunto retomava as mesmas palavras usadas no conjunto 5, com a 

diferença do verbo que passava a ser ‘fica’, já trabalhado pelo 4º conjunto, P17 não teve 

dificuldade. Em suma P17 finalizou a Unidade 2 tendo realizado, além dos seis passos 

previstos, outros três de Atividades Complementares, necessários em virtude dos erros que 

apresentava na escrita. 

 A Figura 45 apresenta a comparação do desempenho de P17, antes e após o 

procedimento de ensino. 

 

 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 45 – Porcentagem de acertos de P17 nos pré e pós-testes (Unidade 2). 
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 Observa-se que o desempenho de P17 tornou-se muito melhor do que começou, pois 

atingiu o critério estabelecido como satisfatório (entre 80% e 100% de acertos) em todas as 

relações, com exceção de BF – OGT (67% de acertos), na qual das quatro palavras que faziam 

parte da oração ‘Felipe permanece de cinto’, P17 escreve errado uma sílaba do verbo 

‘permanece’, escrito como ‘permanesi’, erro que provavelmente está ligado à semelhança 

sonora entre as sílabas ‘ce’ e ‘si’. Na leitura, na relação CD – PG, a palavra ‘cinco’ foi lida 

como ‘circo’ e na relação CD – OGN, a oração ‘Nana está na cantina.’, foi lida como ‘Nada 

está na cantina.’. 

 Em suma, os erros cometidos por P17 no pós-teste referem-se a apenas uma sílaba lida 

ou escrita errada, repertório bem diferente do que o participante apresentava no início do 

procedimento, momento em que a maioria de seus erros tornava as palavras e as orações sem 

sentido. Portanto, o procedimento de ensino para P17 foi eficiente. 

 Desempenho de P14 

 A seguir, a Figura 46 apresenta o desempenho de P14 antes do procedimento de 

ensino. 

 

 
 
 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 46 – Porcentagem de acertos de P14 no pré-teste (Unidade 2). 
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 Novamente, o pré-teste reafirma o desempenho deficitário do participante49 quanto à 

leitura de palavras com complexidade, neste caso, a complexidade ‘n’; teve 22% de acertos 

apenas na leitura de palavras, tendo desempenho nulo na escrita de palavras e na leitura e 

escrita de orações que continham tal complexidade. 

 Devido ao desempenho deficitário do participante na leitura e escrita das palavras na 

continuidade da aplicação do pré-teste da Unidade 2, houve a decisão de expô-lo à leitura e 

escrita de um número menor de orações, no caso, apenas três orações em cada relação 

(relações CD – OGT e CD – OGN), afim de não criar situação constrangedora para o aluno. 

No caso da escrita, como o participante não apresentou nenhum acerto nas palavras, optou-se 

por não realizar a relação AF – OGN. A Tabela 19 ilustra os erros cometidos por P14 no pré-

teste da Unidade 2. 

 
 

Tabela 19 – Erros cometidos por P14 nas atividades de pré-teste (Unidade 2). 
 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PGN) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

cinco cego sico 
antena correta atena 
ventania vitamina vetenida 
mandioca não leu motiroca 
bonde boné boide 
tenda tenete teida 
manga manta maga 
manteiga correta mariga 
andaime não leu anedene 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 
 
 

Amanda está de bandana. Anada está de bada. Anada ta batema 
O gigante está na banda. O guinade está na bate. O gigote ta bada 
Felipe permanece de cinto. Felipe (não leu) Lelipe penalase de 

site 
O gigante está cansado. ----  
Felipe permanece sentado. ---- 
Amanda está no vento.  
Felipe permanece no 
banco. 

---- 

Amanda está contente. ---- 
O gigante está de tamanco. ---- 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 P14 também apresentou desempenho deficitário no IAL-I, mas no pós-teste da 1ª unidade apresentou 
desempenho entre 89% e 100% de acertos. 
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Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 

Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

Nana está na cantina. Nana está na cotina. ---- 
Nete canta na banda. ---- ---- 
A cantina vende mandioca. ---- ---- 
Neto come manga. ---- ---- 
O evento está agitado. ---- ---- 
Maneco come manteiga. ---- ---- 
A manta está gigante. ----  
Ana senta no banco do 
convento. 

Ana senta no barco do 
coveto. 

Toni está no andaime.  
Ando tanto de tamanco. Ato pato de tamaco. 

 
  

 Conforme a Tabela 19, mais uma vez, tanto na leitura quanto na escrita, P14 

apresentou erros que tornaram as palavras e as orações sem sentido.  

 A Figura 47 apresenta a média do desempenho do participante durante aplicação do 

programa de ensino da Unidade 2. 

 

Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 
 

 
Figura 47 – Porcentagem média de acertos de P14 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 2). 
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 O participante apresentou dificuldades apenas nos dois primeiros conjuntos dessa 

Unidade, principalmente no que se refere à escrita de palavras (relação AE). No 1º conjunto, a 

dificuldade encontrou-se nas relações BC (83% de acertos) e na relação AE (50% de acertos). 

No que se refere à relação AE, P14 cometeu quatro erros, ou seja, errou por duas vezes a 

palavra ‘tamanco’ escrita como ‘tamaco’ e ‘tamoco’, a palavra ‘cansada’, escrita como 

‘cantada’ e a palavra ‘banda’ escrita como ‘bada’.  

 Por isso, o participante fez Atividade Complementar e mais uma vez apresentou 

dificuldade na escrita de palavras (relação AE, com 57% de acertos), errando a palavra 

‘cansada’, escrita por duas vezes como ‘consado’; ‘Amanda’, escrita por duas vezes como 

‘Amada’; ‘tamanco’, escrita como ‘tamaco’ e ‘banda’, escrita como ‘bonda’. Como a 

dificuldade apresentada na refacção da atividade era na escrita, decidiu-se expor o participante 

mais uma vez apenas à relação AE; após esse procedimento P14 atingiu o patamar 

estabelecido (92% de acertos) e passou para o 2º conjunto de orações. 

 No 2º conjunto, novamente P14 teve dificuldade na relação AE (62% de acertos), 

errando por duas vezes a palavra ‘cansada’, escrita como ‘cansanda’ e ‘censada’; e a palavra 

‘Amanda’ escrita como ‘Amenda’. Assim, P14 fez a Atividade Complementar atingindo o 

critério estabelecido e passando para o 3º conjunto de orações. 

 A partir do 3º conjunto de orações, o participante não necessitou refazer mais 

nenhuma atividade passando assim pelos outros três passos sem dificuldade e encerrando a 

Unidade 2 com um total de nove passos, ou seja, os seis passos previstos e mais três passos de 

Atividade Complementar. 

 A seguir, a Figura 48 apresenta o desempenho de P14 antes e após o procedimento de 

ensino nas palavras e nas orações de generalização. 
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 

Figura 48 – Porcentagem de acertos de P14 nos pré e pós-testes (Unidade 2). 
 
 
 

 No pós-teste P14 cometeu apenas um erro nas relações que avaliavam a leitura e 

escrita de palavras, ou seja, na relação CD – PGN, na qual a palavra ‘andaime’, foi lida como 

‘adaime’ e na relação BF – PGN, na qual a palavra ‘manteiga’ foi escrita como ‘mantega’; 

neste último caso, o erro pode estar ligado à linguagem coloquial, no caso, a sonorização que 

ocorre durante a fala cotidiana. Nas orações, houve apenas um erro, na relação CD – OGT, 

cuja oração ‘O gigante está cansado.’ foi lida como ‘O gigante está consado.’; ou seja, das 

quatro palavras que compunham a oração, houve o erro de uma, no caso, a troca da letra ‘a’ 

pela letra ‘o’, na palavra ‘cansado’. Portanto, a Figura 48 apresenta claramente a eficácia do 

procedimento de ensino para P14. 

 Desempenho de P12 

 A seguir, serão apresentados os dados de P1250 na 2ª Unidade de Ensino. Por mais 

uma vez, não será apresentado o desempenho do participante no pré-teste desta Unidade, pois 

quando exposto ao teste da relação CD palavras, não leu nenhuma das palavras usadas no 

teste; por isso, optou-se por não o expor às outras relações para não causar situação de 

constrangimento. Portanto, o desempenho de P12 no pré-teste da 2ª Unidade foi nulo. 

 

 

                                                           
50 O desempenho de P12, de acordo com o IAL-I, evidenciou não domínio de leitura e escrita de palavras. 
Passou por duas vezes pelo ensino da Unidade 1 e no pós-teste apresentou desempenho entre 44% e 100% de 
acertos. Porém, no pré-teste da Unidade 2, novamente, evidenciou não domínio na leitura e escrita de palavras 
com a complexidade ‘n’. 
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 A Figura 49 apresenta a média do desempenho de P12 durante a aplicação da Unidade 

2.  

 

Treino 
AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 

 
 

Figura 49 – Porcentagem média de acertos de P12 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 2) 
 

 

 De acordo com a Figura 49, no treino51 a maior dificuldade de P12 ocorreu nas 

relações BC e AC (atingiu média de 79% e 85% de acertos, respectivamente). O baixo 

rendimento nessas relações deve-se aos erros cometidos principalmente no 1º, 3º e 5º conjunto 

de orações. Especificamente na relação AE (atingiu 94% de acertos), os erros foram no 1º e 5º 

conjunto de orações; no 1º conjunto, os erros estão relacionados às palavras: ‘tamanco’, 

escrita como ‘tansco’; ‘banda’, escrita como ‘bane’, ‘cansada’, escrita como ‘caesada’, e 

‘Amanda’ escrita como ‘Acanda’; do 5º conjunto estão relacionados às palavras: ‘banco’, 

escrita como ‘banto’ e ‘banca’ e na palavra ‘gigante’, escrita como ‘gigate’. 

 Verifica-se que, o participante já mostra muita diferença em seu repertório, uma vez 

que na 2ª Unidade, não necessitou mais de tanta refacção dos passos de ensino, ou seja, na 1ª 

Unidade P12 finalizou com um total de 20 passos de ensino, enquanto nesta 2ª Unidade 

realizou nove passos de ensino, todos de Atividades Complementares.  

 

 

 
                                                           
51 P12 continuou realizando a Atividade Complementar desde o 1º conjunto de orações. Lembrando, que na 
Atividade Complementar há treino (nas relações CE, CE* e AE) de todas as palavras que compõem as orações. 
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 A Figura 50 apresenta o desempenho de P12 antes e depois do ensino da Unidade 2. 

 

 
 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 

Figura 50 – Porcentagem de acertos de P12 nos pré e pós-testes (Unidade 2). 
 
 
 

 No pós-teste, P12 apresentou desempenho máximo (100% de acertos) na relação (CD 

– OGT) que avaliava a leitura de orações com palavras de treino. Nas outras relações 

apresentou desempenho insatisfatório (67% de acertos) na leitura e escrita de palavras, assim 

como, na escrita de orações com palavras de treino; e desempenho deficitário (entre 33% e 

40% de acertos) na leitura e escrita de orações de generalização com palavras que não fizeram 

parte do treino. 

 Apesar do desempenho do participante ainda não ser o satisfatório (entre 80% e 100% 

de acertos), verifica-se que P12 apresentou repertório bem melhor, comparativamente a 

quando iniciou o procedimento, uma vez que no pré-teste seu desempenho era nulo e no pós-

teste apresentou entre 33% e 100% de acertos. 

 A seguir, a Tabela 20 ilustra os erros cometidos por P12 no pós-teste da Unidade 2. 
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Tabela 20 – Erros cometidos por P12 no pós-teste (Unidade 2). 
 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PGN) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

Cinco correta correta 
Antena correta correta 
Ventania correta correta 
Mandioca correta correta 
Bonde bande bde 
Tenda teda teda 
Manga correta correta 
Manteiga manteija correta 
Andaime correta andai 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 
 
 

Amanda está de bandana. correta correta 
O gigante está na banda. correta correta 
Felipe permanece de cinto. correta Felipe perma de cinto. 
O gigante está cansado. correta  
Felipe permanece sentado. correta 
Amanda está no vento. correta 
Felipe permanece no 
banco. 

correta 

Amanda está contente. correta 
O gigante está de tamanco. correta 

 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

Nana está na cantina. Nana está na (cantina). Nana está na con. 
Nete canta na banda. Nete (canta) na banda. Nete (canta) na banda. 
A cantina vende mandioca. A (cantina) vento manga. (A cantina vende) 

mandioca. 
Neto come manga. correta correta 
O evento está agitado. correta correta 
Maneco come manteiga. Maneco come manga. (Maneco come) 

manteiga. 
A manta está gigante. correta  
Ana senta no banco do 
convento. 

Ana senta no banco do 
banco. 

Toni está no andaime. correta 
Ando tanto de tamanco. Ando (tanto) de tamanco. 

 

 Verifica-se que, se no pré-teste, P12 não reconhecia nenhuma palavra, depois do 

procedimento reconheceu algumas palavras e mesmo quando não reconheceu por completo, 

reconheceu parte da palavra. Por exemplo, a palavra ‘bonde’ que foi lida como ‘bande’ e 

escrita como ‘bde’. Em suma, o participante na leitura e escrita de palavras, identificou 

corretamente pelo menos uma sílaba da palavra; já na leitura e escrita das orações, o mais 

frequente foi a omissão das palavras, ou seja, P12 não escreveu um conjunto de palavras. 

Portanto, visivelmente percebe-se o avanço no repertório de P12, devido ao procedimento de 

ensino. 
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III – Desempenho dos participantes na 3ª Unidade de ensino referente às orações formadas 

com palavras que contêm a complexidade ‘r’. 

 

 Desempenho de P13 

 A seguir, serão apresentados os dados individuais referentes à 3ª unidade de ensino. A 

Figura 51 apresenta o desempenho de P13 antes do procedimento de ensino. 

 
 

 
 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 51 – Porcentagem de acertos de P13 no pré-teste (Unidade 3). 
  
 
 O pré-teste apresenta, novamente, o desempenho satisfatório do participante quanto à 

leitura e escrita de palavras, assim como na leitura de orações com palavras que compunham 

o treino; o mesmo não ocorreu quanto à leitura de orações de generalização compostas com 

palavras diferentes das de treino, assim como quanto à escrita de orações tanto formadas com 

palavras de treino quanto por palavras diferentes das do treino. 

 A maior dificuldade ocorreu na escrita de orações com palavras de treino a partir da 

figura (P13 teve desempenho nulo); nas demais relações o desempenho indica que P13 já 

iniciou processo de aquisição do repertório de leitura e escrita de orações.  

 A seguir, a Tabela 21 mostra os erros cometidos por P13 no pré-teste da Unidade 3. 
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Tabela 21 – Erros cometidos por P13 nas atividades de pré-teste (Unidade 3). 
 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PGN) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

prata correta correta 
margarida correta correta 
prateleira correta correta 
cartola correta correta 
lágrima  correta correta 
mar correta correta 
tigre correta tingre 
martelo correta correta 
carteiro correta correta 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 

O grupo está na estrada. correta O grupo está na 
estrada. 

Carla compra o gorila. Carla compra o corila. Carla compra ou 
gorila. 

Marcos espera a figura. correta Marcos está esperado 
um figura. 

Carla compra no mercado. correta  
Marcos espera na casa. correta 
O grupo está triste. correta 
Marcos espera o amigo. correta 
O grupo está de óculos. correta 
Carla compra alegre. correta 

 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

Carlos entra no mar. Carlos entra no ma. correta 
Margarida compra a 
cartola. 

correta correta 

O carteiro encontra a casa. correta correta 
Lara está na gruta. correta lara está na gruta. 
O tigre encosta na grade. O tigre encosta na grande. O tingre encontra na 

grande. 
O martelo está na 
prateleira. 

O matelo está na prateleira. correta 

Mara costura a tela. Mara tema a tela.  
Leda tricota a gola preta. correta 
Guto está grudado. correta 
Ana contrata o grupo todo. correta 

 
 

 Observa-se que houve erros, cometidos na leitura e na escrita, que se referem ao 

acréscimo, omissão ou troca de alguma letra da palavra. Por exemplo, na palavra ‘grade’, 

escrita como ‘grande’, houve o acréscimo da letra ‘n’, o que mudou o significado da mesma. 

A troca de alguma letra da palavra também prejudicou seu significado, como no caso da 

palavra ‘gorila’, escrita como ‘corila’, palavra que não existe em nossa língua. Evidencia-se, 

pois, que P13 está próximo ao patamar esperado na leitura e escrita de orações. 
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 A Figura 52 apresenta a média do desempenho de P13 nas relações de treino e teste de 

emergência da Unidade 3. 

 

Treino 

AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 

 
Figura 52 – Porcentagem média de acertos de P13 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade3). 

 
  

 A Figura 52 mostra o desempenho satisfatório de P13 no treino e teste de emergência 

de relações (atingiu entre 94% e 100% de acertos). O participante não passou por nenhuma 

Atividade Complementar, pois atingiu o critério de desempenho durante a aplicação dos 

passos.  

 A seguir, a Figura 53 apresenta o desempenho de P13 antes e depois do ensino da 

Unidade 3. 
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 53 – Porcentagem de acertos de P13 nos pré e pós-testes (Unidade3). 
 
 

 Verifica-se que, se no pré-teste da Unidade 3, P13 apresentava alguma dificuldade nas 

relações CD – OGN e AF – OGN, e não dominava a relação BF – ONG, no pós-teste, o 

desempenho foi máximo (100% de acertos) na leitura e na escrita de palavras, assim como na 

leitura e escrita de orações, seja com palavras de treino seja com palavras novas, tanto a partir 

do ditado quanto a partir da figura. Portanto, P13 passou ao pleno domínio de leitura e escrita 

de orações formadas por palavras com a complexidade ‘r’, após o procedimento de ensino; 

assim, o procedimento mostrou-se eficiente para P13. 

 Desempenho de P17 

 A seguir, a Figura 54 apresenta o desempenho de P17 antes do procedimento de 

ensino. 
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 54 – Porcentagem de acertos de P17 no pré-teste (Unidade 3). 
  
 
 O pré-teste reafirma, novamente, o desempenho deficitário, até mesmo nulo, de P17 

quanto à leitura e escrita, tanto de palavras quanto de orações compostas por sílabas 

complexas, neste caso, a complexidade ‘r’.   

 A Tabela 22 ilustra os erros cometidos por P17 nas relações que compõem o pré-teste. 

 
 

Tabela 22 – Erros cometidos por P17 nas atividades de pré-teste (Unidade 3). 
 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PGN) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

prata pranta Pata 
margarida correta magarida 
prateleira patelera patirela 
cartola correta catola 
lágrima  lárima lagima 
mar mari mal 
tigre tire tige 
martelo correta materlio 
carteiro cartero caterio 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 

O grupo está na estrada. O ge upo está na estada. O gupo está na estada 
Carla compra o gorila. Carla compará o jolera. Carla quopa o gulira  
Marcos espera a figura. Marcos esperará a figura. correta 
Carla compra no mercado. Carla comerá no mercado.  
Marcos espera na casa. correta 
O grupo está triste. O ge upo está triste. 
Marcos espera o amigo. correta 
O grupo está de óculos. O ge upo está de óculos. 
Carla compra alegre. Carla compara larera. 
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Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

Carlos entra no mar. Carlos entrará no mare. Calos comta no mar. 
Margarida compra a 
cartola. 

Margarida comprará a 
cartola. 

Magarida comta a 
catorla. 

O carteiro encontra a casa. O cartero entrega a casa. O caterio emcota a 
casa 

Lara está na gruta. Lara está na gerusta. lara está na guta 
O tigre encosta na grade. O tigre encontra na 

grande. 
O letige em corta na 
gade 

O martelo está na 
prateleira. 

O martelo está na patelera. O matelelo está na 
latilera  

Mara costura a tela. Mara contrua a telha.  
Leda tricota a gola preta. Lenda tregosta a gola 

preta. 
Guto está grudado. Guto está gerudado. 
Ana contrata o grupo todo. Ana contrará o grupo 

todos. 

 
 
 Os erros de P17, particularmente nas sílabas complexas, foram erros de omissão ou 

acréscimo de letra. Exemplificando, a palavra ‘prateleira’ foi lida pelo participante como 

‘patelera’ e escrita como ‘patirela’, assim como na oração ‘O grupo está na estrada.’, cuja 

leitura feita pelo participante foi ‘O ge upo está na estada.’ e cuja escrita foi ‘O gupo está na 

estada’. Verifica-se, ainda, que nas palavras incorretas houve sílabas escritas de forma 

correta. 

 A Figura 55 apresenta a média do desempenho de P17 nas relações de treino e teste de 

emergência da Unidade 3. 

 

Treino 

AB (oração ditada/cena) 
BC (cena/oração impressa) 
CC (oração impressa/oração 
impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa/cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 

 
Figura 55 – Porcentagem média de acertos de P17 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade3). 
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 Conforme a Figura 55, verifica-se que o pior desempenho de P17 foi na escrita de 

palavras (relação AE); na qual o índice de 79% de acertos refere-se ao baixo desempenho 

apresentado pelo participante nos três primeiros passos dessa Unidade. 

 No 1º conjunto de orações, na relação AE, P17 apresentou 25% de acertos, ou seja, 

errou seis, das oito palavras treinadas; as palavras foram ‘triste’, escrita como ‘tirtes’ e 

‘ tiste’; ‘óculos’, escrita como ‘ócos’ e ‘ócorco’; e ‘estrada’, escrita como ‘estarda’ e 

‘estada’. Assim, P17 refez o conjunto, agora com a Atividade Complementar, atingindo o 

critério e passando para o 2º conjunto de orações. 

 Novamente, no 2º conjunto, P17 apresentou desempenho inferior ao esperado, ou seja, 

atingiu 62,5% de acertos na relação AE; os erros foram, por mais uma vez, relacionados as 

palavras ‘triste’, escrita como ‘trites’ e ‘óculos’, escrita como ‘ócucos’ e ‘ócuslo’; por isso, o 

participante refez o conjunto, agora com a Atividade Complementar, após o que atingiu o 

desempenho máximo estabelecido (100% de acertos), dessa forma, passando para o ensino do 

3º conjunto de orações. 

 Por mais uma vez, P17 apresentou índice aquém do esperado, nesse caso, 50% de 

acertos na relação AE; os erros referem-se às palavras ‘Marcos’ escrita com letra minúscula, a 

palavra ‘alegre’, escrita como ‘alerge’ e a palavra ‘gorila’, escrita como ‘gulila’ e ‘golila’. 

Assim, o participante refez o conjunto com a Atividade Complementar atingindo o critério 

(atingiu 93% de acertos) e passando para o 4º conjunto de orações. 

 A partir do 4º conjunto de orações, P17 não apresentou mais nenhuma dificuldade na 

realização dos passos previstos para a Unidade 3, portanto, o participante finalizou a Unidade 

tendo realizado além dos seis passos previstos, outros três de Atividade Complementar, 

necessários pela dificuldade demonstrada na escrita. 

 A seguir, a Figura 56 apresenta o desempenho de P17 antes e depois do ensino e da 

Unidade 3. 
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CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 
 

Figura 56 – Porcentagem de acertos de P17 nos pré e pós-testes (Unidade3). 
 
 
 

 Verifica-se que no pós-teste, conforme a Figura 56, o participante apresentou ótimo 

desempenho (entre 90% e 100% de acertos) nas relações que avaliavam a leitura de orações; 

quanto à leitura de palavras, o índice se aproximou ao estabelecido com satisfatório (obteve 

78% de acertos, quando deveria ter atingido no mínimo 80% de acertos). P17 errou a leitura 

de duas palavras, no caso, ‘prata’ e ‘mar’, lidas como ‘pranta’ e ‘mari ’.  

 Quanto à escrita, o desempenho do participante foi satisfatório na relação AF – OGN 

(atingiu 83% de acertos). Nesta relação, P17 escreveu uma palavra errada das cinco palavras 

que compunham a oração, ou seja, na oração ‘O tigre encosta na grade’, o participante 

escreveu ‘O tigre encontra na grade’; o erro aqui pode estar relacionado com o fato de que a 

palavra ‘encontra’ foi uma palavra de ensino nos conjuntos 3 e 5 desta Unidade.  

 Além disso, P17 apresentou índice de acertos próximo ao satisfatório, na relação BF – 

PG (teve 78% de acertos, quando deveria ter obtido no mínimo 80% de acertos), na qual errou 

a escrita de duas palavras (‘prateleira’ e ‘carteiro’ escritas como ‘pratelera’ e ‘carterio’). 

Analisando os erros dessa relação, obseva-se que existem duas complexidades nas palavras 

avaliadas, ou seja, além do ‘r’ (foco de ensino), há também o ditongo (‘ei’) não ensinado. 

verificou-se que os erros cometidos por P17 nessas duas palavras foram com o ditongo, 

portanto por não ter sido ensinado, não se esperaria que tivesse sido aprendido por P17, como 

de fato não o foi.  
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 Na relação BF – OGT, apesar do desempenho insatisfatório (67% de acertos), ocorreu 

a escrita errada de apenas uma, das quatro palavras que compunham a oração, e o acréscimo 

de um artigo, ou seja, na oração ‘Carla compra o gorila’, o participante escreveu como ‘O 

Carla compra o grulira ’. O acréscimo do artigo ‘o’ provavelmente está relacionado com a 

escrita da 1ª oração ‘O grupo está na estrada.’; e quanto ao erro na palavra ‘gorila’ pode estar 

relacionado à dificuldade de sonorização dessa palavra. 

 Em suma, apesar do desempenho de P17 não ter atingido o critério  estabelecido em 

todas as relações no pós-teste, verifica-se que o ensino foi eficiente, uma vez que no pré-teste 

o participante apresentava como melhor desempenho o índice de 33% de acertos. 

 

 

IV – Desempenho dos participantes na 4ª Unidade de ensino referente às orações formadas 

com palavras que contêm a complexidade ‘nh’ e ‘ch’. 

 Desempenho de P13 

 A seguir, serão apresentados os dados de P13 referentes à 4ª Unidade; o único 

participante a finalizar a 4ª Unidade de Ensino. 

 A Figura 57 apresenta o desempenho do participante antes do procedimento de ensino. 

 

 

 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
 
 
 

 
Figura 57 – Porcentagem de acertos de P13 no pré-teste (Unidade 4). 
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 No pré-teste, P13 apresentou ótimo desempenho na escrita (atingiu 100% de acertos), 

tanto de palavras quanto de orações com palavras de treino; porém na escrita de orações com 

palavras novas o desempenho foi deficitário (obteve 17% de acertos). Nas relações que 

avaliavam a leitura, tanto de palavras como de orações, o participante apresentou desempenho 

insatisfatório (atingiu entre 60% e 78% de acertos). 

 A seguir, a Tabela 23 apresenta os erros cometidos por P13 no pré-teste da Unidade 4. 

 
 

 Tabela 23 – Erros cometidos por P13 nas atividades de pré-teste (Unidade 4). 
 

Atividade Palavras ou orações Leitura Escrita 
Relações CD e BF 
(PGN) – leitura  e 
escrita manuscrita 
de nove palavras 
novas compostas 
por sílabas de 
treino e/ou 
variações da 
palavra a partir da 
imagem; 

Unha correta correta 
Minhoca mioca correta 
Chá correta correta 
Chocolate correta correta 
Mochila correta correta 
Fechadura correta correta 
Galinha correta correta 
Ninho correta correta 
Chapinha champinha correta 

 
Relações CD e BF 
(OGT) – leitura  
de nove orações e 
escrita manuscrita 
de três orações, a 
partir da imagem, 
novas formadas 
por palavras de 
treino; 

A menina chega no muro. A menina chega no murou. correta 
A chefe pega o dinheiro. A feche pega o dinheiro. correta 
Pedro ganha o chinelo. Pedro ganha o chinilo. correta 
A chefe pega sozinha. correta  
Pedro ganha o caminho. correta 
A menina chega no 
pinheiro. 

correta 

Pedro ganha tudo. correta 
A menina chega 
atrapalhada. 

correta 

A chefe pega o desenho. correta 
 
Relações CD e 
AF (OGN) – 
leitura  de dez 
orações e escrita 
manuscrita a partir 
do ditado, de seis 
orações novas 
formadas por 
palavras 
compostas por 
sílabas de treino 
ou variações; 
 

Minha chefe é chilena. Minha chefe é chinela. minha chefe é chilena. 
Chico come galinhada. correta chico come galinhada. 
Pedro olha o chuchu. correta pedro olha O chuchu. 
Ana ganha uma chapinha. correta ana ganha uma 

chapinha. 
O machado racha a lenha. O marchado racha a lenha. correta 
Camila machuca a unha. correta camila machuca a 

unha. 
Desenha a chuteira e a 
fechadura. 

correta  

Toninha toma chá sozinha. correta 
Dinho pega o chocolate na 
mochila. 

Dinho pega o chocolate na 
mulila . 

Tinha minhoca no ninho. Tinha mioca no ninho. 
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 Verifica-se que o baixo desempenho de P13 na escrita de orações (relação AF – OGN, 

na qual obteve 17% de acertos) refere-se ao uso indevido da letra maiúscula/minúscula, ou 

seja, todas as orações deveriam iniciar com letra maiúscula, porém o participante escreveu 

com letra minúscula, também o artigo ‘o’ deveria ser com letra minúscula e o participante 

escreveu com maiúscula.  

 Na leitura de palavras, P13 apresentou índice de acertos próximo ao satisfatório 

(obteve 78% de acertos, quando deveria ter atingido no mínimo 80% de acertos); nesse caso, 

o participante errou a leitura de duas palavras, ‘minhoca’ e ‘chapinha’, lidas como ‘mioca’ e 

‘champinha’. Quanto à leitura de orações, verificou-se que ocorreram erros que se referem ao 

acréscimo, omissão ou troca de alguma letra de apenas uma das palavras que compunham a 

oração. Por exemplo, a oração ‘O machado racha a lenha.’ foi lida como ‘O marchado racha 

a lenha.’; houve o acréscimo da letra ‘r’ na palavra ‘machado’, no entanto, as outras palavras 

foram lidas corretamente. Evidencia-se, pois, que P13 está próximo ao patamar esperado na 

leitura e escrita de orações. 

 A seguir, a Figura 58 apresenta a média do desempenho de P13 nas relações de treino 

e teste de emergência da Unidade 4. 

 

Treino 

AB (oração ditada / cena) 
BC (cena / oração impressa) 
CC (oração impressa / 
oração impressa) 
AC (oração ditada / oração 
impressa) 
CE (reprodução da palavra a 
partir das letras) 
CE*  (reprodução da palavra 
a partir das sílabas) 
AE (construção da palavra 
ditada a partir das letras) 

Teste 
CB (oração impressa / cena) 
CD (leitura da oração) 
BE (construção da palavra a 
partir da figura) 
AF (escrita manuscrita da 
palavra ditada) 
BF (escrita manuscrita da 
oração a partir da cena) 

Figura 58 – Porcentagem média de acertos de P13 no treino e no teste de emergência de relações (Unidade 4). 
  
 
 A Figura 58 mostra o desempenho satisfatório de P13 no treino e teste de emergência 

de relações (atingiu entre 94% e 100% de acertos). O participante não passou por nenhuma 

Atividade Complementar, pois atingiu o critério de desempenho durante a aplicação dos 

passos.  
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 A Figura 59 apresenta o desempenho de P13 antes e depois do ensino da Unidade 4. 

 

 

 
 
CD (PG) – Leitura de 
palavras de 
generalização. 
CD (OGT) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
CD (OGN) – Leitura de 
orações de generalização 
com palavras novas. 
BF (PG) – Escrita de 
palavras de 
generalização. 
BF (OGT) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras de treino. 
AF (OGN) – Escrita de 
orações de generalização 
com palavras novas. 

 
 

Figura 59 – Porcentagem de acertos de P13 nos pré e pós-testes (Unidade 4). 
 

 

 Verifica-se que, se no pré-teste da Unidade 3, P13 apresentava alguma dificuldade nas 

relações que avaliavam a leitura tanto de palavras quanto de orações e na escrita de orações a 

partir do seu ditado, no pós-teste o desempenho atingiu indíce máximo (100% de acertos), 

tanto na leitura quanto na escrita. Portanto, P13 passou ao pleno domínio de leitura e escrita 

de orações formadas por palavras com a complexidade ‘nh’ e ‘ch’, após o procedimento de 

ensino; assim, o procedimento foi eficiente para P13. 

 Em suma, foram realizadas quatro Unidades, das cinco previstas para o presente 

estudo52. Como já explicitado, os participantes também apresentaram repertórios prévios em 

níveis diferentes e cada um deles realizou as Unidades em seu próprio ritmo.  

 A seguir será descrito quantas Unidades, sessões e tempo cada participante levou na 

presente programação de ensino (no caso, o pré-teste da Unidade, os passos de ensino e pós-

teste da Unidade), durante as 14 semanas de coleta de dados entre os meses de abril até julho 

de 2011.  

 

 

 

                                                           
52 Lembrando que não foi possível realizar as cinco Unidades de Ensino, em função do prazo disponível para 
realizar a pesquisa. 
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 P13 realizou quatro Unidades de ensino: 1ª Unidade (orações compostas por palavras 

com sílabas simples), 2ª Unidade (orações compostas por palavras com a complexidade ‘n’), 

3ª Unidade (orações compostas por palavras com a complexidade ‘r’) e 4ª Unidade (orações 

compostas por palavras com as complexidades ‘nh’ e ‘ch’). Foram realizadas 33 sessões, 

totalizando 7 horas e 37 minutos. 

 P17 realizou três Unidades de ensino: 1ª Unidade (orações compostas por palavras 

com sílabas simples), 2ª Unidade (orações compostas por palavras com a complexidade ‘n’) e 

3ª Unidade (orações compostas por palavras com a complexidade ‘r’). Foram realizadas 30 

sessões, totalizando 11 horas e 57 minutos. 

 P18 realizou uma Unidade de ensino: 1ª Unidade (orações compostas por palavras 

com sílabas simples). Foram realizadas 8 sessões, totalizando 1 hora e 59 minutos. Após 

completada a 1ª Unidade, o participante não mais apareceu às sessões, nem mesmo à aulas. 

Quando procurado pelo coordenador da escola, P18 disse que não iria mais frequentar as 

aulas. 

 P14 realizou duas Unidades de ensino: 1ª Unidade (orações compostas por palavras 

com sílabas simples) e 2ª Unidade (orações compostas por palavras com a complexidade ‘n’). 

Foram realizadas 24 sessões, totalizando 7 horas e 55 minutos.  

 P12 realizou duas Unidades de Ensino, sendo que passou pela 1ª Unidade (orações 

compostas por palavras com sílabas simples) por duas vezes (Unidade 1 e Unidade Extra) e 

completou, também, a 2ª Unidade (orações compostas por palavras com a complexidade ‘n’). 

foram realizadas 39 sessões, totalizando 33 horas e 32 minutos de atividades. 

 Fica claro que o efeito do treino proposto no presente estudo foi eficiente tanto para a 

emergência de relações quanto para a generalização de leitura e escrita de palavras e/ou 

orações. Nesse sentido, pode-se afirmar que o procedimento de ensino  com unidades 

maiores, no caso, orações foi factível e apresentou bons resultados, mesmo para aqueles 

alunos com repertório rudimentar (caso de P12). 
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 Desempenho dos participantes no teste de generalização de leitura de textos. 

 

 Em função do prazo para o término do presente estudo e como em julho os alunos 

entram em recesso escolar, optou-se por aplicar o teste de generalização de leitura de textos53 

na 2ª semana do referido mês, mesmo sem que todos os participantes tivessem concluído a 

programação de ensino completa, ou seja, até a Unidade 5. 

 Uma vez que a aplicação respeitou o ritmo de cada participante, os mesmos realizaram 

a leitura de um texto em comum (no caso, o texto 1 – A casa da Amanda) e dos textos que 

abrangiam a complexidade trabalhada; ou seja, P12 e P14 realizaram as Unidades 1 e 2 e 

fizeram a leitura de dois textos (texto 1 – A casa da Amanda e texto 2a – O bando); tais textos 

eram formados por palavras com sílabas simples e pela complexidade ‘n’, trabalhada pela 

Unidade 2. Como P17 terminou a Unidade 3, passou pela leitura de dois textos (texto 1 – A 

casa da Amanda e texto 2b – O grupo), sendo que o texto 2b era formado, além das palavras 

compostas por sílabas simples, também pelas complexidades ‘n’ e ‘r’, trabalhadas pelas 

Unidades 2 e 3, respectivamente. Por fim, como P13 realizou o procedimento até a Unidade 4, 

passou pela leitura de três textos (texto 1 – A casa da Amanda, texto 2b – O grupo e texto 3 – 

O dia de dona Mara); o texto 3 avaliava todas as complexidades trabalhadas, no caso, além 

das palavras com sílabas simples, as palavras com ‘n’, ‘r’, ‘ch’, ‘nh’ e ‘lh’. 

 Os dados serão apresentados de acordo com o desempenho na a realização das 

Unidades, no caso, iniciará por P13 que realizou até a Unidade 4, P17 que realizou até a 

Unidade 3, por fim P14 e P12 que realizaram até a Unidade 2. 

 Desempenho de P13 

 O desempenho de P13 na leitura dos textos foi plenamente satisfatório (obteve entre 

98% e 100% de acertos). P13 cometeu apenas um erro no 2º texto, ou seja, trocou a palavra 

‘abacaxi’ por ‘abacate’ conforme pode ser observado na Tabela 24. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Relembrando que os textos e as respectivas questões de compreensão podem ser observados no Anexo 6. 
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Tabela 24 – Erros54 cometidos por P13 na leitura dos textos. 
 

Textos  Leitura feita pelo participante 
Texto 1 - A casa da Amanda 

 Na casa da Amanda aparece de tudo: pato, 
vaca, galo, macaco, cavalo... Até parece mágica. 
 O macaco sapeca sobe no muro. 
 O cavalo esperto come todo o mato. 
 A vaca anda cansada. 
 O pato fica na sala. 
 E Amanda permanece contente. 
 

 
 
 

Correta 

Texto 2 - O grupo 
 Anita acorda cedo, toma vitamina de abacate, 
come bolo de laranja, suco de abacaxi e sai. Na 
estrada, encontra o Beto de bandana, a Carla de 
tamanco e o Felipe de bota.  
 E, todo dia, o grupo de amigo anda até a 
escola. 
 

Texto 2 - O grupo 
 Anita acorda cedo, toma vitamina de abacate, 
come bolo de laranja, suco de abacate e sai. Na 
estrada, encontra o Beto de bandana, a Carla de 
tamanco e o Felipe de bota.  
 E, todo dia, o grupo de amigo anda até a 
escola. 

Texto 3 - O dia da Dona Mara 
 Dona Mara, esposa do senhor Felipe, caminha 
todo dia até a cidade para ir ao mercado. Na estrada 
encontra sua vizinha e fica batendo papo.  
 Chega em casa cansada, coloca a compra na 
mesa, bate uma vitamina de abacate e se recupera.  
 Colhe o tomate, a banana e a laranja. Pega o 
ovo no galinheiro. Coloca farinha de milho para o 
gado.  
 Com o machado racha a lenha, bota fogo e 
espera pela chama. 
 Pega a panela, pica os legumes, a cebola, 
coloca no fogo e espera pelo neto, para comer. 

 
 
 
 
 

Correta 

 

 

 Quanto às repostas55 dadas às questões de compreensão o participante acertou as dos 

dois primeiros textos, tanto oralmente quanto no registro escrito; apesar de tais respostas 

escritas não terem sido construídas adequadamente, ou seja, esperava-se que o participante 

fosse capaz de descrever a resposta completa, por exemplo, para a 1ª pergunta do 1º texto (O 

que acontece na casa da Amanda?) o participante registrou os animais (escreveu: pato, vaca, 

galo, macaco, cavalo) quando se esperava como resposta completa, que o mesmo escrevesse 

‘Na casa da Amanda aparece todo tipo de animal’ ou até mesmo ‘Na casa da Amanda aparece 

de tudo: pato, vaca, galo, macaco, cavalo...’.  

 

 

 

                                                           
54 As palavras lidas incorretamente estão em destaque (negrito) assim como as palavras que foram omitidas 
estão, também, entre parênteses. 
55 As respostas escritas dos participantes podem ser observadas no Anexo 11. 
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 No 3º texto as questões foram respondidas incorretamente. Para a 1ª pergunta (Onde 

dona Mara e o senhor Felipe moram?), P13 respondeu oralmente ‘na casa’; a pesquisadora 

solicitou mais informações e perguntou ‘Onde é a casa?’e P13 respondeu ‘na cidade’. No 

registro escrito da 1ª pergunta o participante escreveu apenas ‘casa’. Para a 2ª pergunta (Por 

quê você acha isso?), P13 não apresentou argumento, disse apenas ‘porque sim’ e no registro 

escrito colocou ‘não tenho ideia’. Provavelmente, o erro de P13 tenha sido cometido, pois, a 

reposta diferentemente dos dois primeiros textos, não estava explícita no corpo do texto, ou 

seja, neste 3º texto, o participante tinha que inferir que os personagens moravam em um lugar 

distante da cidade, como em um uma fazenda ou sítio, porque possuem hábitos diferentes 

(como colher os alimentos, caminhar até a cidade, utilizar lenha para cozinhar) dos que 

estamos acostumados vivendo em uma cidade grande. 

 Em suma, P13 levou 15 minutos para realizar a leitura e responder as questões (oral e 

escrita) dos três textos o que demonstra fluência, compreensão e generalização de leitura.   

 Desempenho de P17  

 No caso de P17, que finalizou três Unidades de Ensino, realizou a leitura de dois 

textos, sendo que o desempenho na leitura dos textos foi satisfatório. No 1º texto errou duas 

palavras (obteve 95,5% de acertos) e no 2º texto errou apenas uma palavra (obteve 98% de 

acertos). 

 A Tabela 25 ilustra os erros cometidos por P17 na leitura dos textos. 

 

Tabela 25 – Erros cometidos por P17 na leitura dos textos. 
 

Textos  Leitura feita pelo participante 
Texto 1 - A casa da Amanda 

 Na casa da Amanda aparece de tudo: pato, 
vaca, galo, macaco, cavalo... Até parece mágica. 
 O macaco sapeca sobe no muro. 
 O cavalo esperto come todo o mato. 
 A vaca anda cansada. 
 O pato fica na sala. 
 E Amanda permanece contente. 
 

Texto 1 - A casa da Amanda 
 Na casa da Amanda aparece de todo: pato, 
vaca, galo, macaco, cavalo... Até parece mágica. 
 O macaco sapeca sobe no muro. 
 O cavalo espanto come todo o mato. 
 A vaca anda cansada. 
 O pato fica na sala. 
 E Amanda permanece contente. 

Texto 2 - O grupo 
 Anita acorda cedo, toma vitamina de abacate, 
come bolo de laranja, suco de abacaxi e sai. Na 
estrada, encontra o Beto de bandana, a Carla de 
tamanco e o Felipe de bota.  
 E, todo dia, o grupo de amigo anda até a 
escola. 

Texto 2 - O grupo 
 Anita acorda cedo, toma vitamina de abacate, 
come bolo de laranja, suco de abacaxi e sai. Na 
escada, encontra o Beto de bandana, a Carla de 
tamanco e o Felipe de bota.  
 E, todo dia, o grupo de amigo anda até a 
escola. 
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 Os erros cometidos por P17 referem-se à troca da letra ‘u’ por ‘o’, na palavra ‘tudo’, 

lida como ‘todo’ e a leitura errônea de uma sílaba, nas palavras, ‘esperto’ e ‘estrada’, lidas 

como ‘espanto’ e ‘escada’. Nas repostas dadas para as perguntas de compreensão dos textos, 

o participante acertou todas, tanto nas respostas orais como nas respostas escritas. Na resposta 

escrita P17 apresentou apenas um erro ortográfico na construção da resposta, ou seja, na 1ª 

questão do 1ªº texto (O que acontece na casa da Amanda?), a resposta dada foi ‘na casa de ela 

aparece animal’, apesar da resposta estar correta, observa-se uma transgressão, no caso, o 

participante na tentativa de usar o pronome ‘dela’ (Amanda) escreveu ‘de ela’. 

 Fica claro que o desempenho de P17 também melhorou bastante, comparativamente ao 

desempenho obtido no pré-teste da Unidade 1, uma vez que apresentava desempenho 

satisfatório (100% de acertos) apenas na leitura de palavras e desempenho insatisfatório e 

deficitário quanto à leitura e escrita de orações (apresentou entre 33% e 70% de acertos) e ao 

final do procedimento demonstra repertório suficiente para leitura e compreensão de textos. 

 Desempenho de P14 

 O desempenho de P14 na leitura dos textos foi satisfatório (atingiu 89% e 98% de 

acertos), apesar de a leitura ser silaba. O participante levou 20 minutos para fazer a leitura e 

responder as questões de compreensão. No 1º texto, das 45 palavras, o participante errou 

cinco (89% de acertos), e no 2º texto das 46 palavras, errou apenas uma (98% de acertos). 

 A Tabela 26 mostra os erros cometidos por P14 na leitura dos textos. 

 

Tabela 26 – Erros cometidos por P14 na leitura dos textos. 
 

Textos  Leitura feita pelo participante 
Texto 1 - A casa da Amanda 

 Na casa da Amanda aparece de tudo: pato, 
vaca, galo, macaco, cavalo... Até parece mágica. 
 O macaco sapeca sobe no muro. 
 O cavalo esperto come todo o mato. 
 A vaca anda cansada. 
 O pato fica na sala. 
 E Amanda permanece contente. 
 

Texto 1 - A casa da Amanda 
 Na casa de Amanda aparece de tudo: pato, 
vaca, gato, macaco, cavalo... Ele parece mágica. 
 O macaco sapeca sobe no muro. 
 O cavalo esperto come tudo o mato. 
 A vaca anda cansada. 
 O pato fica na sala. 
 E Amanda permanece contante. 

Texto 2 – O bando 
 Anita levanta cedo, toma vitamina de abacate, 
come bolo de laranja, suco de abacaxi e sai.  
               Diante do banco espera o Beto de bandana, a 
Gabi de tamanco e o Felipe de bota.  
 E, todo dia, o bando de amigo anda até a 
escola. 

Texto 2 – O bando 
 Anita levanta cedo, toma vitamina de abacate, 
come bolo de laranja, suco de abacaxi e sai.  
               Diante do branco espera o Beto de bandana, 
a Gabi de tamanco e o Felipe de bota.  
 E, todo dia, o bando de amigo anda até a 
escola. 
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 Os erros cometidos por P14, nas palavras que compunham os textos, referem-se à 

troca ou acréscimo de apenas uma letra, por exemplo, na palavra ‘galo’, lida como ‘gato’, 

houve a troca da letra ‘l’ por ‘t’; outro caso foi na palavra ‘banco’, lida como ‘branco’, onde 

houve acréscimo da letra ‘r’. 

 Quanto às respostas para as questões de compreensão dos textos, o participante 

respondeu, tanto oralmente quanto na escrita, todas corretamente. Assim, para esse 

participante o procedimento também se mostrou eficaz, uma vez que, no pré-teste da Unidade 

1, seu maior índice, na leitura, foi de 67% de acertos e ao final do procedimento demonstra 

repertório para leitura e compreensão de textos. 

 Desempenho de P12 

 Quanto à leitura, esta foi silabada e P12 foi o participante que levou mais tempo, no 

caso, 45 minutos para realização do teste, que era composto pela leitura e perguntas de 

compreensão dos textos. Das 45 palavras, que formavam o 1º texto, P12 errou a leitura de 

nove e omitiu a leitura de duas palavras (o que corresponde a 75,5% de acertos), no 2º texto, 

das 46 palavras, o participante errou a leitura de cinco e omitiu a leitura de cinco palavras 

(correspondendo a 78% de acertos). 

 A seguir, a Tabela 27 ilustra os erros cometidos por P12 na leitura dos textos. 

 
Tabela 27 – Erros cometidos por P12 na leitura dos textos. 

 
Textos  Leitura feita pelo participante 

Texto 1 - A casa da Amanda 
 Na casa da Amanda aparece de tudo: pato, 
vaca, galo, macaco, cavalo... Até parece mágica. 
 O macaco sapeca sobe no muro. 
 O cavalo esperto come todo o mato. 
 A vaca anda cansada. 
 O pato fica na sala. 
 E Amanda permanece contente. 
 

Texto 1 - A sala da Amanda 
 Na sala da Amanda parede de (tudo): pato, 
vaca, galo, macaco, cavalo... Vaca parede magia. 
 O macaco banana sobe no árvore. 
 O cavalo está come (tudo) o mato. 
 A vaca anda cansada. 
 O pato fica na sala. 
 E Amanda permanece contente. 

Texto 2 – O bando 
 Anita levanta cedo, toma vitamina de 
abacate, come bolo de laranja, suco de abacaxi e sai.  
               Diante do banco espera o Beto de bandana, 
a Gabi de tamanco e o Felipe de bota.  
 E, todo dia, o bando de amigo anda até a 
escola. 

Texto 2 – O bando 
 Anita (levanta) (cedo), toma vitamina de 
abacate, come bolacha de (laranja) , suco de abacaxi e 
sala.  
               Diana do banco está o Beto de bandana, a Gata 
de tamanco e o Felipe de bota.  
 E, (todo) dia, o bando de amigo anda (até) a 
escola. 
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 De acordo com a Tabela 27, apesar da leitura de P12 não ser fluente, o índice de 

acertos se aproximou ao estabelecido como satisfatório (atingiu 75,5% e 78% de acertos, 

quando deveria ter atingido no mínimo 80% de acertos); além disso, verifica-se que na 

maioria das palavras os erros foram de omissão, troca ou acréscimo de, no máximo, duas 

letras. Por exemplo, a palavra ‘aparece’, lida como ‘parede’, percebe-se a omissão da letra ‘a’ 

e a troca da sílaba ‘ce’ por ‘de’. 

 Quanto à compreensão dos textos, esta foi parcial no 1º texto e plena no 2º texto. Na 1ª 

pergunta do 1º texto (O que acontece na casa da Amanda?) a resposta, tanto oral quanto na 

escrita, foi incorreta; no caso, P12 respondeu o que os animais faziam. A 2ª pergunta (Como 

ela se sente?) foi respondida corretamente. Também, oralmente, respondeu corretamente as 

duas perguntas do 2 º texto (1- Onde Anita espera o bando de amigo? e 2- Onde o bando vai 

todo dia?). Quanto à resposta escrita responde incorretamente à 1ª pergunta, pois P12 

escreveu ‘amigo’, quando deveria ter escrito ‘banco’.  

 Apesar do desempenho de P12 ainda não ter atingido o índice esperado, seu repertório 

melhorou consideravelmente, uma vez que, se no pré-teste da Unidade 1 o mesmo não lia e 

não escrevia nenhuma palavra, no pós-teste de generalização de leitura de textos, mesmo com 

alguns erros, P12 foi capaz de fazer a leitura, com compreensão, de unidades maiores, no 

caso, os textos. 

 Como forma de sintetizar o exposto, apresenta-se a seguir, a Tabela 28 que ilustra o 

desempenho dos participantes no teste de generalização de leitura de textos, ou seja, na leitura 

dos textos, nas respostas orais e nos registros cursivos das respostas dadas às questões de 

compreensão dos textos. 
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 Pode-se concluir, pelos resultados apresentados, que o procedimento de ensino 

mostrou-se eficaz para esses quatro participantes, uma vez que todos conseguiram realizar o 

teste de generalização de leitura de textos, formados com palavras de treino e com palavras 

novas, apresentando leitura com compreensão e respondendo por escrito às questões sobre os 

textos. 

 

 

 Desempenho dos participantes na reaplicação do Instrumento de Avaliação de 

Leitura – Repertório Inicial (IAL-I). 

 

 A seguir, apresentam-se as figuras referentes ao desempenho dos quatro participantes 

(P12, P13, P14 e P17) que finalizaram o procedimento de ensino, contendo o índice de acertos 

nas atividades de avaliação do IAL-I antes e após o procedimento de ensino.  

 A Figura 60 mostra a porcentagem de acertos56 dos participantes no que se refere à 

nomeação das letras do alfabeto. 
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Figura 60 - Porcentagem de acertos na nomeação das letras do alfabeto (antes e após o procedimento de ensino). 
 

                                                           
56 Lembrando, para análise dos resultados foi considerado: entre 80% a 100% de acertos como desempenho 
satisfatório; entre 60% a 79% de acertos como desempenho insatisfatório e abaixo de 60% de acertos como 
desempenho deficitário. 
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 Verifica-se que P12 ainda apresentou desempenho deficitário (33% de acertos), 

porém, diferentemente do teste realizado antes do procedimento, no qual havia reconhecido 

apenas a letra ‘o’, após o procedimento o participante reconheceu oito letras (no caso, as letras 

‘g’, ‘o’, ‘x’, ‘e’, ‘u’, ‘a’, ‘i’ e ’f’); além diss o, em algumas letras P12 fez referência às palavras 

de ensino, por exemplo, no caso da letra ‘f’, o participante disse ‘Felipe’, o que demonstra, 

que apesar do participante não reconhecer o nome de todas as letras, o mesmo já consegue 

diferenciá-las.  

 Os demais participantes continuaram apresentando desempenho satisfatório, além do 

que, após o procedimento apresentaram índice máximo (atingiram 100% de acertos), 

superando os erros cometidos antes do procedimento.  

 O desempenho na relação de reflexividade (CC), ou seja, identidade entre palavra 

impressa - palavra impressa, apresentado pela Figura 61, antes do procedimento foi 

satisfatório para a maioria dos participantes (com exceção de P12), após o procedimento todos 

atingiram o índice máximo (100% de acertos). 
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Figura 61 - Porcentagem de acertos na relação CC (antes e após o procedimento de ensino). 

 

 A seguir, a Figura 62 apresenta o desempenho, na relação imagem-texto (BC), tanto de 

palavras compostas apenas por sílabas simples quanto de palavras compostas também por 

sílabas complexas. Já a Figura 63 apresenta o desempenho na relação texto-imagem (CB). 
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Figura 62 - Porcentagem de acertos na relação BC com palavras compostas por sílabas simples e complexas 

(antes e após o procedimento de ensino). 
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Figura 63 - Porcentagem de acertos na relação CB com palavras compostas por sílabas simples e complexas 

(antes e após o procedimento de ensino). 
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 Observa-se que três participantes (P13, P14 e P17) continuam com rendimento 

satisfatório nos dois tipos de atividade da relação BC, porém após o procedimento de ensino, 

esses participantes, atingiram o índice máximo (100% de acertos); a exceção foi P12, que 

antes do procedimento apresentou desempenho deficitário (entre 17% e 33% de acertos), após 

o procedimento, na relação BC com palavras compostas por sílabas simples o desempenho de 

P12 atingiu o índice máximo (100% de acertos) e nas palavras com sílabas complexas, o 

desempenho ficou bem próximo do índice satisfatório (atingiu 78%, quando deveria ter no 

mínimo 80% de acertos). 

 Já na relação texto-imagem (CB), o índice de acertos, conforme apresentado na Figura 

63, continua satisfatório para três participantes (P13, P14 e P17 atingiram 100% de acertos). 

Nessa relação P12 apresentava desempenho deficitário (17% e 44% de acertos), e após o 

procedimento de ensino, nas palavras com sílabas simples, o mesmo apresentou índice 

máximo (100% de acertos) e nas palavras com sílabas complexas, o desempenho se 

aproximou ao estabelecido como satisfatório (obteve 78% de acertos, quando deveria ter 

atingido no mínimo 80% de acertos). 

  A Figura 64 apresenta a porcentagem de acertos na relação AC, ou seja, entre a 

palavra ditada para o aluno (som) e a palavra escrita (texto), antes e depois do procedimento 

de ensino. 
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Figura 64 - Porcentagem de acertos na relação AC com palavras compostas por sílabas simples e complexas 

(antes e após o procedimento de ensino). 
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 Conforme Figura 64, verifica-se que após o procedimento de ensino, o desempenho de 

todos os participantes tornou-se satisfatório (atingiram entre 85% e 100% de acertos) nos dois 

tipos de palavras, ou seja, tanto na avaliação das palavras com sílabas simples quanto nas 

palavras com sílabas complexas. 

 A Figura 65 apresenta a porcentagem de acertos dos participantes quanto à leitura 

expressiva (relação CD), tanto de palavras com sílabas simples quanto de palavras com 

sílabas complexas.  
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Figura 65 - Porcentagem de acertos na relação CD com palavras compostas por sílabas simples e complexas 

(antes e após o procedimento de ensino). 
 

 

 No que se refere à leitura de palavras com sílabas simples, de acordo com a Figura 65, 

três participantes (P13, P14 e P17) apresentaram desempenho máximo (atingiram 100% de 

acertos) e P12 apresentou desempenho insatisfatório (67% de acertos). Porém analisando as 

três palavras que o participante fez a leitura errada, verifica-se que o mesmo reconheceu parte 

da palavra; exemplificando, nas palavras ‘rato’, lida como ‘to’; ‘cubo’, lida como ‘bo’ e 

‘roxo’, lida como ‘ro’, apesar de P12 não as ter lido corretamente, ele conseguiu reconhecer 

parte das mesmas. 
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 Quanto à leitura de palavras com sílabas complexas dois participantes (P13 e P17) 

tiveram desempenho satisfatório (100% e 94% de acertos, respectivamente), e os outros dois 

(P12 e P14) apresentaram desempenho insatisfatório (17% e 61% de acertos, 

respectivamente). Apesar de nem todos os participantes terem atingido o desempenho 

satisfatório, verifica-se que houve melhora, uma vez que, antes do procedimento de ensino, 

com exceção de P12, cujo desempenho foi nulo, os outros participantes apresentaram 

desempenho insatisfatório (P13 - 67% de acertos) e deficitário (P14 - 17% e P17 - 50% de 

acertos). 

 A comparação do desempenho no IAL-I antes e depois do procedimento experimental 

traz mais evidencias de que a proposta de ensino foi eficaz.  

 Para aqueles que não dominavam a leitura de palavras com sílabas simples (P12 e 

P14), pode-se afirmar que a proposta de ensino levou-os a mudanças evidentes. P14 passou à 

responder às unidades mínimas e P12 está em processo de aquisição de tal repertório. 

 Com as palavras contendo complexidades, P13 e P17 passaram a dominar as unidades 

mínimas, enquanto P14 está em processo de aquisição de tal repertório. Já P12 está apenas 

começando a responder a unidades mínimas que contêm complexidade da Língua Portuguesa. 

 A seguir, os resultados referentes às relações CE e AE, relativas à escrita. A Figura 66 

apresenta o desempenho dos participantes na relação que avaliava a escrita de palavras, ou 

seja, na construção da palavra impressa a partir das letras (relação CE).  
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Figura 66 - Porcentagem de acertos na relação CE com palavras compostas por sílabas simples e complexas 

(antes e após o procedimento de ensino). 
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 Verifica-se, de acordo com a Figura 66, que após o procedimento de ensino, todos os 

participantes apresentaram desempenho máximo (obtiveram 100% de acertos), tanto na 

construção de palavras com sílabas simples, quanto na construção de palavras com sílabas 

complexas. Destaca-se o desempenho de P12 que não havia conseguido construir 

corretamente sequer uma palavra antes do ensino e passou a fazê-lo após o ensino. 

 A Figura 67 apresenta os desempenhos na relação AE, ou seja, na construção da 

palavra a partir de sua sonorização, (atividade próxima à denominada ‘ditado’). 
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Figura 67 - Porcentagem de acertos na relação AE com palavras compostas por sílabas simples e complexas 

(antes e após o procedimento de ensino). 
 

 
 No que se refere à construção de palavras com sílabas simples a partir do seu ditado, 

os quatro participantes apresentaram desempenho máximo (100% de acertos); a mudança com 

maior amplitude foi de P12 que passou de zero para 100% de acertos. Quanto à construção de 

palavras com sílabas complexas, o melhor desempenho foi o de P13, com 83% de acertos 

(desempenho satisfatório); os demais participantes apresentam desempenho deficitário (entre 

17% e 50% de acertos). 

 Fica claro que o procedimento experimental foi menos eficaz em relação às palavras 

que contêm complexidade do que em relação às palavras compostas apenas por sílabas 

simples.  
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 Quanto ao baixo desempenho apresentado pelos participantes na escrita de palavras 

com sílabas complexas é preciso considerar o fato de que nem todas as complexidades 

avaliadas no IAL-I foram trabalhadas no procedimento de ensino (por exemplo, o ‘x’ com 

som de ‘z’ da palavra ‘exaltado’ ou ainda os dígrafos ‘qu’ da palavra ‘quadra’, ‘rr’ da palavra 

‘barriga’, entre outros.) 

 Assim, entende-se a razão de ter ocorrido melhor desempenho na leitura e escrita das 

palavras complexas de generalização do que nas avaliadas pelo IAL-I.  

 Portanto, os dados obtidos pelo IAL-I vêm reforçar a conclusão sobre a eficácia do 

procedimento de ensino proposto nesse trabalho. 

 A seguir, o Quadro 2 apresenta uma síntese do desempenho dos participantes durante 

o procedimento experimental proposto pelo presente trabalho. Calculou-se, para cada etapa, a 

porcentagem média de acertos; para tanto, somaram-se os acertos, dividindo-os pela 

quantidade de atividades, em cada etapa desse trabalho. 
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 Considerar a média de acertos em cada etapa permite evidenciar não apenas a 

ocorrência de melhoras, mas também o momento de sua ocorrência. No caso de P13, em cada 

etapa verificou-se melhora após o procedimento, sendo que a partir da 3ª Unidade apresentou 

desempenho máximo, indicativo de pleno domínio das unidades mínimas. 

 P17 também apresentou melhoras após o procedimento em cada etapa; embora tenha 

apresentado índices menores de acertos, também demonstrou domínio das unidades mínimas. 

 P14 de forma similar à P13 e P17, também melhorou de forma evidente em cada 

etapa, embora o ritmo tenha sido mais lento, tanto que realizou apenas duas Unidades.  

 P12, por sua vez, foi o participante que teve maior dificuldade; na 1ª Unidade teve 

desempenho nulo, precisando realizar a Unidade Extra. Considerando-se que a 1ª Unidade 

trabalhava com palavras formadas apenas por sílabas simples, evidencia-se o quanto 

rudimentar era o repertório de P12. A partir da Unidade Extra, P12 começou a alterar 

positivamente seu repertório, a ponto de chegar a ler textos de generalização (os 

correspondentes às Unidades de Ensino) com nível de acertos próximo ao satisfatório. 
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DISCUSSÃO 

 

 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de uma proposta de ensino 

dos repertórios de leitura e escrita, por meio de discriminações condicionais, para alunos que 

frequentavam o Ensino Médio (EM). Tal proposta, baseada no modelo de equivalência de 

estímulos e aplicada com auxílio do software JClic, teve orações como unidade de ensino. 

 Inicialmente, para que se pudesse fazer um levantamento do repertório inicial de 

leitura de orações, alunos encaminhados por seus professores foram convidados a realizar o 

IAL-In. A aplicação do instrumento permitiu verificar que, apesar de os alunos estarem 

frequentando a 8ª série do Ensino Fundamental ou o Ensino Médio, a maioria apresentou 

leitura do instrumento sem fluência e com muitas incorreções, tanto na oralização quanto na 

compreensão. Pior ainda, parte desses alunos apresentou rendimento aquém do esperado para 

a série que cursava, sendo que três deles não possuíam sequer o comportamento textual de 

orações. 

 Procurando detectar melhor o repertório desse último grupo de alunos que 

apresentaram repertório aquém do esperado no IAL-In, juntamente com outros dois alunos 

que não haviam a ele sido submetidos, aplicou-se o IAL-I, instrumento de avaliação de 

repertório inicial de leitura de palavras. Os resultados mostraram que, de fato, os repertórios 

de leitura e de escrita desses alunos eram rudimentares, já que alguns não dominavam nem 

leitura e nem escrita de palavras compostas apenas por sílabas simples; outros dominavam 

apenas a leitura de palavras formadas por sílabas simples, sendo que os que apresentaram 

melhor desempenho foram os que dominavam não só a leitura, mas também a escrita de 

palavras compostas apenas por sílabas simples. 

Esses resultados, indicando que parte dos alunos que frequenta a escola pública não 

apresenta o repertório de leitura esperado para a série cursada, além de serem recorrentes na 

literatura sobre avaliação (SAEB e SARESP, por exemplo), foram similares aos detectados 

por Ponciano (2006), que atuou com alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental. Se tais 

resultados para a 5ª ou 6ª série já não deveriam ocorrer, o que dizer para alunos finalizando o 

Ensino Fundamental ou já no Ensino Médio? Embora se tivesse conhecimento da defasagem 

dos repertórios de leitura e de escrita, por meio das avaliações sistemáticas realizadas em 

nosso país, não se esperava que tais repertórios tivessem níveis tão rudimentares quanto os 

apresentados pela avaliação do repertório prévio.  
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Embora as avaliações sistemáticas oficiais indiquem que os alunos não conseguem 

compreender os textos apresentados, não há menção à dificuldade dos alunos em lerem 

orações ou até mesmo palavras formadas apenas por sílabas simples. Claramente, a escola 

brasileira não vem cumprindo eficientemente seu papel de desenvolver habilidades que são 

necessárias à sobrevivência digna de qualquer cidadão. 

 A realização da proposta de ensino dos repertórios de leitura e escrita, por meio de 

discriminações condicionais tendo orações como unidade de ensino, proposta esta baseada no 

modelo de equivalência de estímulos e aplicada com auxílio do software JClic, mostrou-se 

eficaz. Embora os participantes tenham apresentado ritmos diferentes, sendo que apenas um 

deles conseguiu realizar quatro das cinco Unidades planejadas, todos melhoraram seus 

repertórios de leitura e de escrita.  

 O participante que inicialmente apresentou dificuldade na leitura e escrita de palavras 

com sílabas complexas, após o procedimento de ensino passou ao pleno domínio dessas 

unidades, tanto que ao final conseguiu realizar não apenas a leitura e escrita de orações como 

também, a leitura compreensiva de três textos. O participante que apresentou baixo 

desempenho na leitura de palavras com sílabas simples e na escrita de palavras (compostas 

tanto por sílabas simples quanto por complexas) passou também, ao domínio das unidades 

mínimas, ao ponto de realizar a leitura e escrita de orações de generalização e leitura de 

textos. Assim como, os outros dois participantes que não dominavam leitura e escrita de 

palavras passaram a demonstrar processo de aquisição de tal repertório, uma vez que, 

conseguiram realizar a leitura e escrita de orações e leitura de texto, embora tenham 

apresentado índices menores de acertos. Em suma, os resultados mostraram que todos os 

participantes conseguiram ler e escrever orações, assim como realizar a leitura de textos. 

Considerando-se a comparação do repertório prévio com o final, a partir do IAL-I, 

verificou-se que houve alteração positiva do repertório, principalmente na leitura e escrita de 

palavras compostas apenas por sílabas simples. E por que, pela avaliação do IAL-I, o efeito 

do ensino não foi tão evidente nas palavras compostas por sílabas complexas como o foi no 

teste de generalização? O pior desempenho no IAL-I muito provavelmente ocorreu pelo fato 

de que a maioria das palavras com sílabas complexas avaliadas pelo instrumento continha 

complexidades que não foram ensinadas, portanto, não se esperava que tivessem sido 

aprendidas pelos participantes a partir da proposta de ensino realizada. Supõe-se que se forem 

elaboradas outras unidades de ensino focalizando as outras complexidades da língua, seja 

possível outro nível de desempenho no IAL-I após o ensino.  
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No que se refere à emergência de novas relações, o presente estudo confirmou o 

proposto pela equivalência de estímulos (Sidman (1971); Sidman e Tailby (1982); assim 

como em outros trabalhos (Medeiros et al (2004); Barros (2009); Cézar (2010), Coimbra 

(2010); Silva (2010), entre outros), verificou-se que a partir do ensino de algumas relações 

(no presente caso as relações AB, BC, CC, AC, CE, CE* e AE), emergem outras não 

treinadas (no presente caso as relações CB, CD, BE, AF e BF). Os resultados do desempenho 

dos participantes indicaram que houve emergência de comportamentos não diretamente 

ensinados em nível satisfatório (variando em média entre 83% e 100% de acertos), tanto nas 

relações que avaliavam a leitura quanto nas que avaliavam a escrita.  

Assim, embora a maioria dos trabalhos já realizados (Fernandes (2008); Llausas 

(2008); César (2009); Coimbra (2010); Ponso (2010), entre outros), tenham detectado 

emergência de relações novas, estas foram relativas à leitura; há, pois, consenso de que a 

leitura expressiva das palavras de treino emerge a partir do ensino de algumas relações 

condicionais. No presente trabalho, detectou-se tal emergência também no que se refere à 

escrita, que é um repertório que, segundo avaliação prévia, apresentava maior dificuldade para 

os participantes.  

Ainda, tal emergência ocorre na leitura e escrita de orações, repertório em nível mais 

complexo do que o que vem sendo habitual nas pesquisas com base nas relações de 

equivalência. O estudo de Ponciano (2006) já trazia dados sobre tal possibilidade, porém o 

número de sujeitos era restrito. No presente estudo, os resultados corroboram os da autora, já 

que todos os participantes, inclusive os com repertórios mais rudimentares, leram e 

escreveram orações de ensino, mesmo que sua leitura e escrita não tenham sido ensinadas 

diretamente.   

 Quanto à generalização da leitura e da escrita, vale considerar cada um dos repertórios 

individualmente. No caso da leitura, os estudos que possuem como unidade mínima a palavra 

(Medeiros et al (2004); Fernandes (2008); Llausas (2008); César (2009); Coimbra (2010); 

Ponso (2010), entre outros), têm mostrado que emerge a leitura generalizada, isto é para 

palavras novas. O nível com que emergem é diferente para os diferentes estudos, porém há 

concordância de que o ensino favorece o controle por unidades mínimas, o que é necessário 

para a leitura generalizada.  
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Os estudos de Fernandes (2008), Lhausas (2008) e César (2009) podem ser 

destacados, por terem avaliado a leitura generalizada para frases (verificando se o ensino de 

palavras permite a generalização para frases). Estes autores mostraram que procedimentos de 

ensino de palavras, baseados no modelo de equivalência de estímulos, favorecem a leitura 

generalizada não apenas de palavras, mas também de frases, muito embora o nível de 

generalização na leitura de frases não tenha atingido, para todos os participantes, o critério de 

desempenho estabelecido. No caso do presente trabalho, os dados caminham na direção do 

apresentado por Fernandes (2008), Lhausas (2008) e César (2009), no sentido de afirmar que 

o ensino de unidades menores pode levar à leitura generalizada de unidades maiores. No caso 

da presente pesquisa, a unidade de ensino foi a oração, sendo que o repertório foi ampliado 

para a leitura e compreensão não apenas de palavras (unidades menores) como também de 

textos (unidades maiores).  

No caso da escrita, esta é ainda pouco focalizada. Nos estudos (Fernandes (2008); 

Llausas (2008); Reis, De Souza e De Rose (2009); Coimbra (2010); Ponso (2010); por 

exemplo), que verificaram a generalização da escrita de palavras apenas, os autores chamam a 

atenção para o fato de que houve generalização em menor patamar do que o atingido na 

leitura. No presente estudo, o ensino a partir de orações também favoreceu a escrita de 

palavras, assim como a de orações novas; porém, tal como detectado – por Llausas (2008); 

Reis, De Souza e De Rose (2009); Coimbra (2010) e Ponso (2010) – o nível atingido foi 

inferior do que o apresentado na leitura. Assim, o repertório de escrita dos participantes 

também melhorou, porém menos do que o de leitura; ainda, a melhora foi mais evidente na 

escrita de palavras do que de frases, indicando que a complexidade deste repertório é muito 

maior. 

 Alguns aspectos devem ser considerados, quanto à proposta de ensino. Um deles 

refere-se ao ensino da relação AB. Apesar da literatura indicar a não necessidade de ensino da 

relação AB (palavra falada – figura), uma vez que já faria parte do repertório do aluno, para o 

presente estudo a relação AB (oração ditada-cena) foi de grande importância, pois permitiu 

aos participantes o reconhecimento das cenas, o que era fundamental para as relações que 

continham cenas. Se no caso da palavra, a figura quase não apresenta ambiguidade, no caso 

da oração o participante pode ficar sob controle de diferentes elementos nela envolvido; 

assim, a relação AB, ao ditar a oração, faz com que o participante fique sob controle do 

estímulo visual (cena) adequado. 
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 Ainda, dentre as relações ensinadas, a que os alunos demonstraram maior dificuldade 

de realização foi na relação AE (construção da palavra a partir do ditado), corroborando com 

os dados de outros estudos (Reis, De Souza e De Rose (2009); Coimbra (2010); Ponso (2010), 

entre outros), que apresentam as atividades de escrita como sendo a de maior nível de 

dificuldade. A inserção da relação CE*- sílabas (tendo como modelo a palavra) pode ter 

contribuído para levar o aluno a ficar sob controle das unidades mínimas. Como já dito 

anteriormente, Ponciano (2006), salientou que a construção de frases, a partir de sílabas, havia 

se revelado, em seu estudo, aversiva para os participantes. No presente estudo, utilizaram-se 

as sílabas para a formação da palavra, e não da oração, o que se demonstrou adequado; pois os 

participantes não indicaram que tais atividades lhes eram aversivas. 

 Quanto ao número de unidades trabalhadas, na presente pesquisa foi maior do que na 

realizada por Ponciano (2006). Os resultados obtidos, superiores aos encontrados pela autora, 

corroboram com sua hipótese de que trabalhar com um número maior de unidades de ensino 

efetivaria o bom desempenho dos participantes na generalização de leitura para orações 

novas. Esse maior número de unidades trabalhadas mostra também, que é possível efetivar o 

bom desempenho dos participantes na generalização de leitura para textos, conforme 

apresentado pelo presente estudo. 

 Quanto à sequência de ensino, procurou-se iniciar pelas unidades mais simples e 

avançar para as mais complexas, ou seja, todos os alunos iniciaram o procedimento com o 

ensino de orações com sílabas simples (mesmo aqueles que apresentaram bom desempenho 

na leitura e escrita de palavras com sílabas simples); essa decisão foi tomada a fim de 

solidificar o desempenho e de facilitar a aprendizagem de orações com sílabas complexas. O 

desempenho de P12 -que na 1ª Unidade (orações com sílabas simples) precisou de 20 passos 

de ensino, sendo que na 2ª Unidade (orações com a complexidade ‘n’) passou por nove 

passos-, permite levantar a hipótese que o ensino de orações com sílabas simples contribuiu 

para melhorar o desempenho – seja pelo número de passos, seja pelo tempo gasto – na 

realização das atividades com orações compostas por sílabas complexas.  

 Outro aspecto a se destacar é que, devido ao fato de que as orações procuraram 

abranger tanto palavras com sílabas simples como as com complexidades da língua, em 

algumas orações não foi possível corresponder à realidade como, por exemplo, na oração ‘A 

vaca pega no sapato.’. Porém, o fato de algumas orações não corresponderem à realidade não 

se mostrou como variável que pudesse influenciar negativamente no desempenho dos 

participantes. 
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Durante a realização da presente pesquisa, procurou-se respeitar o ritmo de cada aluno 

e, por isso, cada um deles teve tempo de execução diferenciado, com diferentes quantidades 

de sessões (foram entre 24 e 39 sessões). Alguns participantes precisaram de Atividades 

Complementares para que atingisse o desempenho esperado, e um deles necessitou, além de 

Atividades Complementares, de uma Unidade Extra de ensino. Assim, o repertório alvo de 

ensino variou grandemente entre os participantes.  

 Considerando o tempo despendido, verificou-se que o menor tempo de realização foi 

de 7 horas e 37 minutos (para a realização de quatro unidades de ensino) e o maior de 33 

horas e 32 minutos (para três unidades de ensino), o que corresponderia a dois dias e a duas 

semanas, respectivamente, de aula, uma vez que os alunos do EM têm quatro horas diárias de 

aula.  

 Mesmo com repertórios muito variados, ocorreram mudanças positivas em tempo 

relativamente curto, se comparado ao tempo despendido em uma sala de aula e ao tempo em 

que esses alunos estão inseridos no processo educativo Assim, há economia de tempo na 

realização das atividades.  

  Quanto ao instrumento de avaliação de leitura IAL-In, apesar da sua importância para 

a verificação de quem possui o repertório para a leitura de orações, ainda são necessárias 

algumas alterações. No que diz respeito às instruções, tanto as do início do instrumento 

quanto as das questões, há palavras muito complexas que dificultam a leitura dos 

participantes. A sugestão é substituir algumas palavras e tornar as instruções mais claras e 

precisas.  

 No caso do software usado, como demonstrado por Silva (2010), o JClic mostrou-se 

um recurso importante, pois permitiu a utilização dos procedimentos MTS e CRMTS no 

ensino de discriminações condicionais, ensino baseado no modelo de equivalência de 

estímulos; além disso, possibilitou o trabalho com orações de diversos tamanhos. 

 Como outros recursos o JClic apresenta vantagens e desvantagens. Entre as vantagens 

está a possibilidade de inserção de imagens e sons de diferentes formatos e tamanhos, além da 

possibilidade de se trabalhar com orações e textos, sem a preocupação com a quantidade de 

caracteres. Quanto às desvantagens, há o fato de se gastar muito tempo na inserção da 

programação; outra desvantagem diz respeito ao relatório, pois apesar de apresentar as 

porcentagens de erros e de acertos, não apresenta qual foi a escolha incorreta feita pelo 

participante.   
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 Em suma, o presente trabalho desenvolveu-se em torno de quatro questões: quando o 

ensino é realizado diretamente com orações, há maior probabilidade de ocorrer generalização 

de leitura de outras frases? É possível ensinar também a escrita de orações? Na escrita de 

orações, também ocorre à generalização para orações novas? Ocorre generalização de leitura 

para textos? 

 Para todas as questões a reposta é sim, ou seja, o procedimento demonstrou-se eficaz 

não apenas no que se refere à emergência de leitura de orações, mas também no que se refere 

à generalização de leitura de orações novas. A partir do ensino de orações, houve leitura 

generalizada de orações por todos os participantes, com exceção de um deles, os quais 

apresentaram entre 89% e 100% de acertos. Ainda, o procedimento de ensino possibilitou a 

leitura generalizada de textos mesmo os participantes apresentando algumas incorreções na 

leitura, também com exceção de um participante, o desempenho variou entre 89% e 100% de 

acertos. 

 Quanto à escrita, esta também foi facilitada uma vez que não apenas os índices de 

emergência atingiram o critério estabelecido, mas também ocorreu a escrita generalizada de 

orações novas, muito embora em níveis inferiores aos atingidos na leitura. Os participantes, 

com exceção de um deles, apresentaram desempenhos que variaram entre 67% e 100% de 

acertos. 

 Diante dos resultados satisfatórios apresentados, pode-se defender que programações 

de ensino baseadas na equivalência de estímulos com auxílio de recursos multimídias e com 

unidades de ensino maiores (no caso orações) podem ser de grande valia para professores que 

procuram formas eficientes de ensinar. Pois, além de respeitar o ritmo individual, mantêm os 

alunos em constante interação com o que está sendo ensinado e apresenta feedback imediato, 

condições necessárias para a ocorrência do aprendizado.  

 Outros estudos, tendo orações como unidades de ensino, devem ser realizados com 

outros participantes do Ensino Médio, a fim de verificar se tais resultados são replicados, e 

para aproximar, cada vez mais, os conhecimentos derivados das pesquisas às práticas da sala 

de aula. Assim, é possível oferecer efetivamente uma educação de qualidade para todos. 
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ANEXO 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Seu filho (a) está sendo convidado a participar da pesquisa: Ensino de leitura e escrita 

para alunos do Ensino Médio, como voluntário. Esta pesquisa tem como objetivo melhorar o 

desempenho em leitura e escrita de alunos que chegam ao Ensino Médio sem o domínio 

adequado dessas habilidades.  

 A participação de seu filho (a) não é obrigatória e a qualquer momento ele (a) poderá 

desistir e retirar seu consentimento, porém a participação dele (a) será de extrema importância 

para a ampliação dos conhecimentos sobre esse tema na área da educação. 

 A pesquisa será desenvolvida na própria escola em um período diferente do horário de 

aula, no qual será utilizada a sala de informática porque as atividades serão realizadas no 

computador. 

 É importante deixar claro que a participação na pesquisa não implicará em qualquer 

despesa para o participante e sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Cabe lembrar 

também, que a recusa não trará nenhum prejuízo na relação com o pesquisador ou com a 

escola, nem trará qualquer tipo de represália. Além disso, os participantes não serão 

submetidos a qualquer risco ou desconforto e a qualquer momento poderão solicitar 

esclarecimentos adicionais à pesquisadora.  

Caso concorde com a participação de seu (sua) filho (a), por favor, preencha e assine 

abaixo.  

Desde já agradecemos a colaboração. 

  

Embu, _______de _______________de 2010. 

 

Nome do participante:____________________________________________ 

 

Assinatura do responsável:________________________________________ 

 

Pesquisadora: _______________________________________ 

Giselda Zanco 
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ANEXO 2 – Imagens das figuras com animação utilizadas nas mensagens de acerto e de 

erro. 

 

 

 

 

 

 

 

Acerto 

 

Aplausos.gif 

 

 

Bailarina.gif 

 

 

Cancan.gif 

 

 

Corda.gif 

 

 
Dancert.gif 
 

 
Flor.gif 
 

 
 
Coração.gif 
 

 
Balões.gif 

Erro 

 

Bom.gif 

 

 

 

Choro.gif 

 

 

 

 

Vergonha.gif 

 

 

 

 

Choroo.gif 
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ANEXO 3 - Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Intermediário (IAL-In) 

 

PREZADO ALUNO, VOCÊ ESTÁ RECEBENDO ESTAS FOLHAS PARA 
REALIZARMOS UM DIAGNÓSTICO MUITO IMPORTANTE PARA VOCÊ E PARA A 
ESCOLA. 
INSTRUÇÕES: 

• LEIA TODO O CONTEÚDO DAS FOLHAS EM VOZ ALTA. 

• ANTES DE RESPONDER CADA QUESTÃO É IMPORTANTE QUE VOCÊ AS 
LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO. 

• EXECUTE EXATAMENTE O QUE ESTÁ SENDO SOLICITADO, SEM PEDIR 
EXPLICAÇÃO AO PROFESSOR. 

 
QUESTÃO 1 – OUÇA A FRASE QUE A PROFESSORA VAI LER PARA VOCÊ E 
REPITA A FRASE. 
 
QUESTÃO 2 – OUÇA A FRASE E ASSINALE A ALTERNATIVA NA QUAL ESTÁ 
ESCRITO A MESMA COISA. 
 
(A) ÁGATA, HERNANDES E BEATRIZ BRINCAM DE ESCONDE-ESCONDE. 
(B) PRISCILA, BEATRIZ E AMANDA BRINCAM DE AMARELINHA. 
(C) PRISCILA, HUGO E CLARICE BRINCAM DE CABRA-CEGA. 
(D) ÁGATA, HUGO E CLARICE BRINCAM NO ESCORREGADOR. 
 
QUESTÃO 3 – OBSERVE NO QUADRO ABAIXO A BRINCADEIRA DE PRISCILA, 
BEATRIZ E AMANDA E ASSINALE A ALTERNATIVA QUE MOSTRA DE QUE ELAS 
ESTÃO BRINCANDO. 
 

(A) PRISCILA, BEATRIZ E AMANDA BRINCAM DE 
FUTEBOL. 
(B) PRISCILA, BEATRIZ E AMANDA BRINCAM DE PULAR 
CORDA. 
(C) PRISCILA, BEATRIZ E AMANDA BRINCAM DE 
AMARELINHA.  

(D) PRISCILA, BEATRIZ E AMANDA BRINCAM DE 
BASQUETE. 
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QUESTÃO 4 – LEIA A FRASE E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA 

NA BRINCADEIRA ESCONDERAM-SE ATRÁS DA CAÇAMBA DE LI XO. 

 

 

QUESTÃO 5 – OBSERVE O QUADRO ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA 
CORRETA. 

 
(A) HUGO ESTÁ COM OS BRAÇOS ESTENDIDOS. 

(B) HUGO ESTÁ COM AS PERNAS FLEXIONADAS. 

(C) MARIA ESTÁ COM OS BRAÇOS FECHADOS. 

(D) MARIA ESTÁ COM AS PERNAS QUEBRADAS. 

 

  

QUESTÃO 6 – LEIA A FRASE E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA 

HERNANDEZ VESTE CALÇA AZUL E CAMISA BRANCA. 
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QUESTÃO 7 – OBSERVE O QUADRO ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA 
CORRETA. 

 

 

(A) OS MENINOS JOGAM BOLINHA DE GUDE. 

(B) ELES ESTÃO BRINCANDO DE VIDEO-GAME. 

(C) OS MENINOS ESTÃO JOGANDO DOMINÓ. 

(D) ELES BRINCAM DE BATER FIGURINHAS. 

 
QUESTÃO 8 – LEIA A FRASE ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA. 

AS CRIANÇAS GOSTAM DE BRINCAR DE CABRA-CEGA. 

 

 

QUESTÃO 9 – NO TEXTO ABAIXO CIRCULE AS PALAVRAS DESCONHECIDAS. 

PEDRO FOI BATER PIQUE E GRITOU PARA TODOS: CINTROPU Á! VOU 
CONTAR ATÉ DEZ E DEPOIS VOU ACHAR VOCÊS! 
INICIA A CONTAGEM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! E GRITA “XITRERIM”, LÁ VOU 
EU! 
 
QUESTÃO 10 – ASSINALE A ALTERNATIVA B COM LÁPIS VERMELHO. 
 
(A) O MENINO ESTAVA BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE E GRITOU “LÁ VOU EU!” 

(B) GENIVAL ESTAVA JOGANDO BOLINHA DE GUDE E COCHICHOU “ESTÁ NO PAPO!” 

(C) JEREMIAS ESTAVA BRINCANDO DE PIQUE-ESCONDE E FALOU BEM ALTO “JÁ 

ESTOU INDO!” 

(D) FREDERICO ESTAVA BATENDO FIGURINHA E DISSE “VOU GANHAR!” 
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QUESTÃO 11 – GRIFE COM LÁPIS DE COR A FRASE ONDE ESTÁ ESCRITO 
EXATAMENTE A MESMA COISA QUE A ALTERNATIVA B DA QUESTÃO 
ANTERIOR. 
 

GENIVAL ESTAVA BRINCANDO DE PIQUE-ESCONDE E FALOU BEM ALTO “JÁ 
ESTOU INDO!” 
 
GENIVAL ESTAVA JOGANDO BOLINHA DE GUDE E COCHICHOU “ESTÁ NO 
PAPO!” 
 

QUESTÃO 12 – VOCÊ ACHOU AS QUESTÕES MUITO DIFÍCEIS? 
 
(A) SIM.                                                  
 
(B) NÃO 
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ANEXO 4 – Atividades avaliadas pelo Instrumento de Avaliação de Leitura – 
Repertório Inicial (IAL-I). 
 
Atividade Descrição Relação Palavras 

A Nomeação das letras do alfabeto. CD S, G, O, B, X, P, E, R, T, J, U, N, A, Q, 
I, L, Z, H, M, V, C, F, D, L. 

 
1 Atividade com palavras de sílabas simples. O 

participante tem como estímulo modelo a 
palavra impressa e como estímulos de escolha 
também a palavra impressa. 
 

CC vaca, roda, fogo, gato, sofá, mala 
 

2 Atividade com palavras de sílabas simples. 
Apresenta-se como estímulo modelo a figura 
e como estímulos de escolha a palavra escrita. 
 

BC pato, dedo, vela, roda, vaca, fogo, gato, 
mala, sofá, janela, macaco, abacaxi 

 

3 Atividade com palavras de sílabas complexas. 
Apresenta-se como estímulo modelo a figura 
e como estímulos de escolha a palavra escrita. 
 

BC azul, gema, maçã, garrafa, hélice, 
sorvete, abelha, amarelo, arara   

 

4 Atividade com palavras de sílabas simples. 
Apresenta-se como estímulo modelo a 
palavra escrita e como estímulos de escolha a 
figura. 
 

CB faca, sino, rato, sapo, roxo, cubo, bota, 
ovo, cama, apito, sapato, banana 

 

5 Atividade com palavras de sílabas complexas. 
Apresenta-se como estímulo modelo a 
palavra escrita e como estímulos de escolha a 
figura. 
 

CB zebra, verde, preto, galinha, enxada, 
abajur, elefante, injeção, relógio  

 

6 Atividade com palavras de sílabas simples. O 
participante ouve a palavra como estímulo 
modelo e têm como estímulos de escolha a 
palavra escrita. 
 

AC pato, dedo, vela, fogo, roda, vaca, mala, 
sofá, gato, janela, macaco, abacaxi 

 

7 Atividade com palavras de sílabas complexas. 
O participante ouve a palavra como estímulo 
modelo e têm como estímulos de escolha a 
palavra escrita. 
 

AC chá, cruz, flor, blusa, quadra, colher, 
azul, gema, mação, agasalho, 

amassado, ambiente, estrangeiro, 
aguaceiro, avestruz, amanhece, 

hospital, sobrancelha, hélice, garrafa, 
sorvete  

 
8 Atividade com palavras de sílabas simples. O 

participante tem como estímulo modelo a 
palavra escrita e têm que nomeá-la. 
 

CD faca, rato, sino, roxo, sapo, cubo, 
banana, apito, sapato  

 

9 Atividade com palavras de sílabas complexas. 
O participante tem como estímulo modelo a 
palavra escrita e têm que nomeá-la. 
 

CD breque, bucha, quepe, chaleira, 
exaltado, barriga, ambulância, 

bochecha, xícara, andorinha, besouro, 
explicação, abajur, enxada, galinha, 

elefante, injeção, relógio  
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10 – A  Construção de Anagrama de palavras com 
sílabas simples, onde apresenta-se a palavra 
escrita como modelo e as letras como 
estímulo de escolha para a construção da 
palavra, ou seja, cópia com resposta 
construída. 
 

CE sapo, vela, roda, macaco, abacaxi, 
sapato 

 

10 – B  Construção de Anagrama de palavras com 
sílabas simples, onde o participante ouve a 
palavra como modelo e as letras como 
estímulo de escolha para a construção da 
palavra, ou seja, ditado com resposta 
construída. 
 

AE vaca, dedo, gato, apito, banana, janela 
 

11 – A  Construção de Anagrama de palavras com 
sílabas complexas, onde apresenta-se a 
palavra escrita como modelo e as letras como 
estímulo de escolha para a construção da 
palavra, ou seja, cópia com resposta 
construída. 
 

CE chá, cruz, flor, bochecha, xícara, 
ambulância  

 

11 – B  Construção de Anagrama de palavras com 
sílabas complexas, onde o participante ouve a 
palavra como modelo e as letras como 
estímulo de escolha para a construção da 
palavra, ou seja, ditado com resposta 
construída. 
 

AE blusa, quadra, colher, chaleira, 
exaltado, barriga  
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ANEXO 5 – Unidades de Ensino 
Unidade 1 

Orações com sílabas simples - treino e teste das relações de ensino. 
Treino Teste   

 
 

AB 
 

BC 
 

CC 
 

AC 
 

CE 
 

CE* 
 

AE 

 
 
 
 

CB 
 

CD 
 

BE 
 

AF 
 

BF 

Conj. 1 – orações compostas pelas palavras: come, 
pato, banana, sala e bota 

Conj. 2 – introduz a palavra nova: 
bica 

O pato come a banana. O pato bica a banana. 
O pato come na sala. O pato bica na sala. 
O pato come de bota. O pato bica de bota. 
 
Conj. 3 – orações compostas pelas palavras novas: 
pisa, vaca, abacaxi, mato e sapato 

Conj. 4 – introduz a palavra nova: 
pega 

A vaca pisa no abacaxi. A vaca pega no abacaxi. 
A vaca pisa no mato. A vaca pega no mato. 
A vaca pisa no sapato. A vaca pega no sapato. 
 
Conj. 6 – orações compostas pelas palavras novas: 
galo, abacate, parede e tapete 

Conj. 5 – orações novas com 
palavras já conhecidas 

O galo pega no abacate. O galo bica no abacate. 
O galo pega na parede. O galo bica na parede. 
O galo pega no tapete. O galo bica no tapete. 

  
Testes de generalização de leitura e escrita usados no pré e pós-teste 

1 - Teste de generalização de leitura e escrita de palavras novas formadas por sílabas de treino ou com 
variações58. 

Relação Relação Dissílabas Trissílabas Polissílabas 
Leitura 
(CD) 

Escrita 
(BF) 

copo 
gato 
mapa 

cavalo 
menina 
salame 

avenida 
goleiro 
violino 

 
2 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino. 

 
CD 

 A vaca come a banana. 
A vaca come na sala. 
A vaca come de bota. 

O pato pisa no abacate. 
O pato pisa na parede. 
O pato pisa no tapete. 

O galo pega no abacaxi. 
O galo pega no mato. 
O galo pega no sapato. 

 BF A vaca come a banana. O pato pisa no abacate. O galo pega no abacaxi. 
 

3 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino e até cinco 
palavras não treinadas59 compostas por sílabas de treino ou com variações. 

 
 

CD 

 O gato some como 
cometa. 
O goleiro some da 
cabine. 
Ana come salame. 
 

Beto é bonito e Gabi é 
sapeca. 
O macaco bate no pato. 
O gato sobe na parede. 
 

Pega a bola do tapete. 
O sapo sai da toca. 
Cole o mapa na parede. 
O cavalo come mato. 

 AF Cole o mapa na parede. 
O sapo sai da toca. 

O cavalo come mato. 
Beto é bonito e Gabi é 
sapeca. 

Ana come salame. 
O gato some como 
cometa. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
58 Nas palavras, as sílabas em destaque (sublinhado) são sílabas com variações das ensinadas. 
59 Nas orações, em negrito são as palavras novas, e, sublinhados, são as sílabas com variações das ensinadas. 
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Unidade 2 
Orações compostas por sílabas com a complexidade “n”  - treino e teste das relações de ensino. 

Treino Teste   
 
 

AB 
 

BC 
 

CC 
 

AC 
 

CE 
 

CE* 
 

AE 

 
 
 
 

CB 
 

CD 
 

BE 
 

AF 
 

BF 

Conj. 1 – orações compostas pelas palavras: 
está + Amanda, cansada banda e tamanco 

Conj. 2 – introduz a palavra nova: 
permanece 

Amanda está cansada. Amanda permanece cansada. 
Amanda está na banda. Amanda permanece na banda. 
Amanda está de tamanco. Amanda permanece de tamanco. 
 
Conj. 3 – orações compostas pelas palavras 
novas: anda + Felipe, contente, vento e 
bando 

Conj. 4 – introduz a palavra nova: fica 

Felipe anda contente. Felipe fica contente. 
Felipe anda no vento. Felipe fica no vento. 
Felipe anda de bandana. Felipe fica de bandana. 
 
Conj. 6 – orações novas com palavras já 
conhecidas 

Conj. 5 – orações compostas pelas 
palavras novas: gigante, sentado, banco e 
cinto 

O gigante está sentado. O gigante fica sentado. 
O gigante está no banco. O gigante fica no banco. 
O gigante está de cinto. O gigante fica de cinto. 

 
Testes de leitura e escrita usados no pré e pós-teste 

1 - Teste de generalização de leitura e escrita de palavras novas formadas por sílabas de treino ou com 
variações. 

Relação Relação Dissílabas Trissílabas Polissílabas 
 

Leitura 
(CD) 

 
Escrita 
(BF) 

bonde 
cinco 
manga 
tenda 

andaime 
antena 
manteiga 

mandioca 
ventania 

 
2 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino. 

 
 

CD 

 Amanda está contente. 
Amanda está no vento. 
Amanda está de bandana. 

O gigante está cansado. 
O gigante está na banda. 
O gigante está de 
tamanco. 

Felipe permanece 
sentado. 
Felipe permanece no 
banco. 
Felipe permanece de 
cinto. 

 BF Amanda está de bandana. O gigante está na banda. Felipe permanece de 
cinto. 

 
3 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino e até quatro 

palavras não treinadas compostas por sílabas de treino ou com variações. 
 
 

CD 

 Ana senta no banco do 
convento. 
Ando tanto de tamanco. 
O evento está agitado. 
Nana está na cantina. 

A cantina vende 
mandioca. 
Toni está no andaime. 
Maneco come manteiga. 

Neto come manga. 
A manta está gigante. 
Nete canta na banda. 
 

 AF O evento está agitado. 
Maneco come manteiga. 

A cantina vende 
mandioca. 
Neto come manga. 
 

Nana está na cantina. 
Nete canta na banda. 

 
 
 
 
 
 



178 

 

Unidade 3 
Orações compostas por sílabas com a complexidade “r” -  treino e teste das relações de ensino. 

Treino Teste   
 
 

AB 
 

BC 
 

CC 
 

AC 
 

CE 
 

CE* 
 

AE 

 
 
 
 

CB 
 

CD 
 

BE 
 

AF 
 

BF 

Conj. 1 – orações compostas pelas palavras: espera + 
Carla, triste, estrada e óculos 

Conj. 2 – introduz a palavra 
nova: está 

Carla espera triste. Carla está triste. 
Carla espera na estrada. Carla está na estrada. 
Carla espera de óculos. Carla está de óculos. 
 
Conj. 3 – orações compostas pelas palavras novas: 
encontra + Marcos, alegre, mercado e gorila 

Conj. 4 – introduz a palavra 
nova: compra 

Marcos encontra alegre. Marcos compra alegre. 
Marcos encontra no mercado. Marcos compra no mercado. 
Marcos encontra o gorila. Marcos compra o gorila. 
 
Conj. 5 – orações compostas pelas palavras novas: 
grupo, amigo, casa e figura  

Conj. 6 – orações novas com 
palavras já conhecidas 

O grupo encontra o amigo. O grupo espera o amigo. 
O grupo encontra na casa. O grupo espera na casa. 
O grupo encontra a figura. O grupo espera a figura. 

 
Testes de leitura e escrita usados no pré e pós-teste 

1 - Teste de generalização de leitura e escrita de palavras novas formadas por sílabas de treino ou com 
variações. 

Relação Monossílaba Dissílabas Trissílabas Polissílabas 
Leitura 
(CD) 

Escrita 
(BF) 

mar 
 

tigre 
prata 
 

carteiro 
cartola 
martelo 
lágrima 

margarida 
prateleira 
 

 
2 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino. 

 
 

CD 

 Carla compra alegre. 
Carla compra no 
mercado. 
Carla compra o gorila. 

Marcos espera o amigo. 
Marcos espera na casa. 
Marcos espera a figura. 

O grupo está triste. 
O grupo está na estrada. 
O grupo está de óculos. 

 BF Carla compra o gorila. Marcos espera a figura. O grupo está na estrada. 
 

3 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino e até quatro 
palavras não treinadas compostas por sílabas de treino ou com variações. 

 
 

CD 

 Leda tricota a gola 
preta. 
Carlos entra no mar. 
Lara  está na gruta. 
O tigre encosta na 
grade. 

Margarida compra a 
cartola. 
Ana contrata o grupo 
todo. 
O martelo está na 
prateleira. 

Mara costura a tela. 
O carteiro encontra a 
casa. 
Guto está grudado. 

 AF Carlos entra no mar. 
Margarida compra a 
cartola. 

O carteiro encontra a 
casa. 
Lara  está na gruta. 
 

O tigre encosta na 
grade. 
O martelo está na 
prateleira. 
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Unidade 460 
Orações compostas por sílabas com a complexidade “nh” e “ch” -  treino e teste das relações de ensino. 

Treino Teste   
 
 

AB 
 

BC 
 

CC 
 

AC 
 

CE 
 

CE* 
 

AE 

 
 
 
 

CB 
 

CD 
 

BE 
 

AF 
 

BF 

Conj. 1 – orações compostas pelas palavras: menina, 
sozinha, desenho, dinheiro e pega. 

Conj. 2 – introduz a palavra 
nova: ganha 

A menina pega sozinha. A menina ganha sozinha. 
A menina pega o dinheiro. A menina ganha o dinheiro. 
A menina pega o desenho. A menina ganha o desenho. 
 
Conj. 3 – orações compostas pelas palavras novas: 
Pedro, atrapalhado, muro, pinheiro e caminha. 

Conj. 4 – introduz a palavra 
nova: chega 

Pedro caminha atrapalhado. Pedro chega atrapalhado. 
Pedro caminha no muro. Pedro chega no muro. 
Pedro caminha no pinheiro. Pedro chega no pinheiro. 
 
Conj. 5 – orações compostas pelas palavras novas: 
chefe, tudo, caminho, chinelo e pega.  

Conj. 6 – orações novas com 
palavras já conhecidas 

A chefe pega tudo. A chefe ganha tudo. 
A chefe pega o caminho. A chefe ganha no caminho. 
A chefe pega o chinelo. A chefe ganha o chinelo. 

 
Testes de leitura e escrita usados no pré e pós-teste 

1 - Teste de generalização de leitura e escrita de palavras novas formadas por sílabas de treino ou com 
variações. 

Relação Monossílaba Dissílabas Trissílabas Polissílabas 
Leitura 
(CD) 

Escrita 
(BF) 

chá ninho 
unha 

chapinha 
galinha 
minhoca 
mochila 

chocolate 
fechadura 

 
2 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino. 

 
 

CD 

 A chefe pega sozinha. 
A chefe pega o 
dinheiro. 
A chefe pega o 
desenho. 

Pedro ganha tudo. 
Pedro ganha no caminho. 
Pedro ganha o chinelo. 

A menina chega 
atrapalhada. 
A menina chega no muro. 
A menina chega no 
pinheiro. 

 BF A chefe pega o 
dinheiro. 

Pedro ganha o chinelo. A menina chega no muro. 

 
3 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino e até quatro 

palavras não treinadas compostas por sílabas de treino ou com variações. 
 
 

CD 

 O machado racha a 
lenha. 
Chico come 
galinhada. 
Tinha minhoca no 
ninho. 
Pedro olha o chuchu. 

Minha  chefe é chilena. 
Desenha a chuteira e a 
fechadura. 
Camila machuca a unha. 
 

Dinho pega o chocolate na 
mochila. 
Ana ganha uma chapinha. 
Toninha toma chá 
sozinha. 

 AF Minha  chefe é 
chilena. 
Chico come 
galinhada. 

Pedro olha o chuchu. 
Ana ganha uma 
chapinha. 

Camila machuca a unha. 
O machado racha a lenha. 

 
 

 
                                                           
60 A Unidade 4 previu o ensino dos dígrafos ‘ch’ e ‘nh’, porém por um equívoco, houve uma palavra com ‘lh’ 
(atrapalhado). Como esse equívoco foi percebido apenas depois da programação pronta, optou-se por não mudá-
la.   
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Unidade 5 
Orações compostas por sílabas com a complexidade “lh”  - treino e teste das relações de ensino. 

Treino Teste   
 
 

AB 
 

BC 
 

CC 
 

AC 
 

CE 
 

CE* 
 

AE 

 
 
 
 

CB 
 

CD 
 

BE 
 

AF 
 

BF 

Conj. 1 – orações compostas pelas palavras: colhe + 
Beto, laranja, tomate e tênis  

Conj. 2 – introduz a palavra nova: 
come 

Beto colhe a laranja.  Beto come a laranja. 
Beto colhe o tomate. Beto come o tomate. 
Beto colhe de tênis. Beto come de tênis. 
 
Conj. 3 – orações compostas pelas palavras novas: 
fica + Maria, telhado, sala e longe 

Conj. 4 – introduz a palavra nova: 
olha 

Maria fica no telhado. Maria olha no telhado. 
Maria fica na sala. Maria olha na sala. 
Maria fica de longe. Maria olha de longe. 
 
Conj. 5 – orações compostas pelas palavras novas: 
velho, folha, repolho e perto 

Conj. 6 – orações novas com 
palavras já conhecidas 

O velho olha a folha. O velho colhe a folha. 
O velho olha o repolho. O velho colhe o repolho. 
O velho olha de perto. O velho colhe de perto. 

 
Testes de leitura e escrita usados no pré e pós-teste 

1 - Teste de generalização de leitura e escrita de palavras novas formadas por sílabas de treino ou com 
variações. 

Relação Relação Dissílabas Trissílabas Polissílabas 
 

Leitura 
(CD) 

 
Escrita 
(BF) 

olho 
galho 
alho 

abelha 
navalha 
joelho 

aparelho 
ramalhete 
sapatilha 

 
2 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino. 

 
 

CD 

 Beto olha a laranja. 
Beto olha o tomate. 
Beto olha de tênis. 

Maria come a folha. 
Maria come o repolho. 
Maria come de perto. 

O velho fica no 
telhado. 
O velho fica na sala. 
O velho fica de longe. 

 BF Beto olha o tomate. Maria come o repolho O velho fica na sala. 
 

3 - Teste de generalização de leitura e escrita de orações novas formadas por palavras de treino e até quatro 
palavras não treinadas compostas por sílabas de treino ou com variações. 

 
 

CD 

 Olha a abelha e o coelho. 
Coloca alho na comida. 
Coloca molho de tomate na 
sopa. 
Ana coloca o agasalho. 
 

Coloca longe do olho. 
Teco come milho. 
Colha a uva com a 
navalha. 

Maroca olha o bilhete. 
A toalha é velha. 
Teca é uma ovelha. 

 AF Coloca alho na comida. 
Coloca molho de tomate na 
sopa. 

Teca é uma ovelha. 
Colha a uva com a 
navalha. 

Maroca olha o bilhete. 
Teca é uma ovelha. 
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ANEXO 6 – Relação das sílabas das cinco Unidades de Ensino. 

 
 
 

 A E I O U Variações  Palavras 
A      na abacate 

abacaxi 
alegre  
Amanda 
amigo 
anda 
atrapalhado 
 

B ba be bi bo  ban abacate 
abacaxi 
banana 
banco 
banda 
bandana 
Beto 
bica 
bota 
 

C ca ce  co cu can 
car 
cin 
com 
con 
cos  
 

abacate 
abacaxi 
banco 
bica 
caminha 
caminho 
cansada 
Carla  
casa  
cinto 
colhe 
come 
compra 
contente 
encontra 
fica 
Marcos  
mercado 
óculos  
permanece 
tamanco 
vaca 
 

 che chi    chefe 
chega 
chinelo  
 

D da de di  do dro Amanda 
anda 
atrapalhado 
banda 
bandana 
cansada 
desenho 



182 

 

dinheiro 
estrada 
mercado 
parede 
Pedro 
sentado 
telhado 
tudo 
 

E      en 
ES 

encontra 
espera  
está  
estrada 
 

F  fe fi fo   chefe 
Felipe  
fica 
figura  
folha  
 

G ga  gi go gu gan 
gre 
gru 

alegre  
amigo 
chega 
figura 
galo 
ganha 
gigante   
gorila 
grupo 
longe 
pega 
 

J ja      laranja 
 

L la le li lo  lon 
los 

alegre  
Carla  
chinelo 
Felipe  
galo 
gorila 
laranja 
longe 
óculos  
sala 

lha lhe  lho   atrapalhado 
colhe 
folha  
olha 
repolho 
telhado 
velho  
 

M ma me mi  mu man 
mar 
mer 

Amanda 
amigo 
caminha 
caminho 
come 
Mar cos  
Maria 
mato  
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menina 
mercado 
muro 
permanece 
tamanco 
tomate 
 

N na ne ni   nis banana 
bandana 
chinelo 
menina 
permanece 
tênis 
 

nha   nho  nhei caminha 
caminho 
desenho 
dinheiro 
ganha 
pinheiro 
sozinha 
 

O      ó óculos  
olha 
 

P pa pe pi po  per 
pra 

atrapalhado 
compra 
espera 
Felipe  
grupo 
parede 
pato 
Pedro  
pega 
permanece 
perto 
pinheiro  
pisa 
repolho 
sapato 
tapete 
 

R ra re ri ro  ran dinheiro 
espera 
figura 
gori la 
laranja 
Mari a 
muro 
parede 
pinheiro  
repolho 
 

S sa se  so  sen cansada 
casa  
desenho 
pisa 
sala 
sapato 
sentado 
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sozinha 
 

T ta te  to tu tá 
tê 
ten 
tra 
tris 

abacate 
atrapalhado 
Beto  
bota 
cinto 
contente 
encontra  
está  
estrada 
gigante 
mato  
pato 
perto 
sapato 
sentado 
tamanco 
tapete 
telhado 
tênis 
tomate 
triste  
tudo 
vento 
 

V va ve    ven vaca 
velho 
vento 
 

X   xi    abacaxi 
 

Z    zi    sozinha 
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ANEXO 7 – Textos61 de generalização de leitura 

 

Texto 1 – A casa da Amanda 

 Na casa da Amanda aparece de tudo: pato, vaca, galo, macaco, cavalo... Até parece 

mágica. 

 O macaco sapeca sobe no muro. 

 O cavalo esperto come todo o mato. 

 A vaca anda cansada. 

 O pato fica na sala. 

 E Amanda permanece contente. 

 

Questões: 

a) O que acontece na casa da Amanda? 

b) Como ela se sente? 

 

Espera-se que o participante seja capaz de identificar e responder que na cada da Amanda 

aparecem muitos animais e que ela está contente com isso. 

 

Texto 2 – a) O bando 

 Anita  levanta cedo, toma vitamina de abacate, come bolo de laranja, suco de 

abacaxi e sai.  

Diante do banco espera o Beto de bandana, a Gabi de tamanco e o Felipe de bota.  

 E, todo dia, o bando de amigo anda até a escola. 

 

Questões: 

a) Onde Anita espera o bando de amigo? 

b) Onde o bando vai todo dia? 

 

Espera-se que o participante seja capaz de identificar e responder que Anita espera pelo bando 

de amigo na frente do banco para irem até a escola. 

 

 

                                                           
61 Em negrito estão as palavras novas formadas com silabas de treino; e as sílabas ou palavras totalmente novas 
estão grifadas. 
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Texto 2 – b) O grupo 

 Anita  acorda cedo, toma vitamina de abacate, come bolo de laranja, suco de abacaxi 

e sai. Na estrada, encontra o Beto de bandana, a Carla de tamanco e o Felipe de bota.  

 E, todo dia, o grupo de amigo anda até a escola. 

 

Questões: 

a) Onde Anita encontra o grupo de amigo? 

b) Onde o grupo vai todo dia? 

 

Espera-se que o participante seja capaz de identificar e responder que Anita espera pelo bando 

de amigo na estrada para irem até a escola. 

 

                                           Texto 3 – O dia da Dona Mara 

 Dona Mara, esposa do senhor Felipe, caminha todo dia até a cidade para ir  ao 

mercado. Na estrada encontra sua vizinha e fica batendo papo.  

 Chega em casa cansada, coloca a compra na mesa, bate uma vitamina de abacate e 

se recupera.  

 Colhe o tomate, a banana e a laranja. Pega o ovo no galinheiro. Coloca farinha de 

milho para o gado.  

 Com o machado racha a lenha, bota fogo e espera pela chama. 

 Pega a panela, pica os legumes, a cebola, coloca no fogo e espera pelo neto, para 

comer. 

 

Questões: 

a) Onde dona Mara e o senhor Felipe moram? 

b) Por que você acha isso?  

 

Espera-se que o participante seja capaz de identificar e responder que o casal (Mara e Felipe) 

mora em um lugar distante da cidade como um sítio ou fazenda, apesar dessa informação não 

estar explícita no texto. A hipótese de que eles morem em um lugar distante, pode ser 

identificada através da passagem “caminha todo dia até a cidade para ir ao mercado.”; além 

disso, o participante pode utilizar também do fato de o casal “colher” fritas, criar animais, 

precisar de lenha para cozinhar, ou seja, costumes que, as pessoas que moram nas cidades não 

têm. 



187 

 

ANEXO 8 - Telas do JClic com exemplos das atividades realizadas.    

 

• Telas utilizadas nas relações de treino.  

 No presente estudo, era o próprio software que mudava as telas, ou seja, ao final de 

cada tentativa, aparecia a mensagem de acerto/erro por dois segundo e posteriormente era 

apresentada a outra tentativa ou atividade.  

 Para iniciar um conjunto de orações, o participante clicava na janela ‘exercícios’ 

(exemplificado pela tela abaixo) do conjunto e dava início ao treino das relações; quando 

realizava a última tentativa da relação AE, a tela automaticamente retornava à tela inicial.  

 Exemplo da tela de início da Unidade 1 no 1º conjunto de orações. 
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Tela 1 – Relação AB (‘O pato come a banana.’) 

 O participante deve clicar sobre o símbolo sonoro e relacionar a oração ouvida com a 

cena correta.  

 

 

Tela 2 – Relação BC (‘O pato come de bota.’) 

 O participante deve clicar na cena (modelo) e relacionar com a oração impressa 

correspondente. 
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Tela 3 – Relação CC (‘O pato come na sala.’) 

 O participante deve clicar na oração (modelo) e relacionar com a oração 

correspondente. 

 

 

Tela 4 – Relação AC (‘O pato come na sala.’) 

 O participante deve clicar sobre o símbolo sonoro e relacionar a oração ouvida com a 

oração impressa correspondente. 
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Tela 5 – Relação CE (‘bota’) 

 O participante deve arrastar a letra abaixo (estímulo de escolha) e sobrepor (estímulo 

modelo) sobre a letra correspondente, na ordem em que a palavra é composta. Nesse exemplo, 

utilizou-se o número justo de letras. 

 

 

Tela 6 – Relação CE* (‘pato’) 

 O participante deve arrastar a sílaba (estímulo de escolha) e sobrepor à sílaba 

componente do estímulo modelo, na ordem em que a palavra é composta. Nesse exemplo, 

utilizou-se o número justo de sílabas. 
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Tela 7 – Relação AE (‘banana’) 

 O participante deve clicar sobre o símbolo sonoro para ouvir a palavra a ser escrita. 

Para escrever a palavra o participante usa o teclado do computador. 
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• Telas utilizadas nas relações de teste de emergência. 

 Diferentemente das telas de treino, que mudavam automaticamente, após a 

consequência de acerto/erro, nas telas de teste era a pesquisadora quem as mudava; além 

disso, não houve mensagem de acerto/erro. Ao ser realizado o último teste da relação BF, a 

tela retornava à tela inicial. 

 

Tela 1 – Relação CB (‘O pato come de bota.’) 

 O participante deve ler a oração e relacionar com a cena correspondente. 
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Tela 2 – Relação CD (‘O pato come na sala.’) 

 O participante deve ler (em voz alta) a oração e o pesquisador anota aspectos da leitura 

em uma folha à parte. 

 

 

Tela 3 – Relação BE (‘banana’) 

 O participante deve observar a imagem/figura e usar o teclado do computador para 

escrever a palavra correspondente a figura. 
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Tela 4 – Relação AF (‘banana’) 

 O participante deve ouvir a palavra ditada e escrevê-la em uma folha a parte. 

 

 

 

 

Tela 5 – Relação BF (‘O pato come a banana.’) 

 O participante deve observar a cena e escrever a oração correspondente em uma folha 

a parte. 
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ANEXO 9 – Desempenho dos participantes nas relações de escrita, utilizadas nos pré e 

pós-testes das Unidades de Ensino. 

Unidade 1 

P13

 

P17 
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P18 

 

P14 
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P12 
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  Unidade 2 
P13 

 
P17 
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P14 

 

P12 
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  Unidade 3 
P13 

 
 

P17 
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Unidade 4 
P13 
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ANEXO 10 – Unidade Extra  
 

Orações com sílabas simples, treino e teste das relações de ensino. 

Treino Teste   

 

 

AB 

 

BC 

 

CC 

 

AC 

 

CE 

 

CE* 

 

AE 

 

 

 

 

CB 

 

CD 

 

BE 

 

AF 

 

BF 

Conj. 1 – orações compostas pelas palavras: 

pato, come, banana, vaca, pega, abacaxi, 

galo, bica e abacate 

Conj. 2 – introduz as  palavras  novas: 

sala, mato e parede  

O pato come a banana. O pato come na sala. 

A vaca pega no abacaxi. A vaca pega no mato. 

O galo bica no abacate. O galo bica na parede. 

 

Conj. 3 – introduz as palavras novas: bota, 

sapato e tapete 

Conj. 4 – orações compostas pela 

palavra nova: pisa  

O pato come de bota. O pato bica a banana. 

A vaca pega no sapato. A vaca pisa no abacaxi. 

O galo bica no tapete. O galo pega no abacate. 

 

Conj. 5 – orações novas com palavras já 

conhecidas 

Conj. 6 – orações novas com palavras já 

conhecidas 

O pato bica na sala. O pato bica de bota. 

A vaca pisa no mato. A vaca pisa no sapato. 

O galo pega na parede. O galo pega no tapete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



203 

 

ANEXO 11 – Registros escritos das respostas às questões de compreensão dos textos 
utilizados no teste de generalização. 
 
P13- respostas escritas referentes às questões dos textos 1, 2b e 3. 
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P17- respostas escritas referentes às questões dos textos 1 e 2b  

 

 

P14- respostas escritas referentes às questões dos textos 1 e 2a 
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P12- respostas escritas referentes às questões dos textos 1 e 2a 

 


