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RESUMO 

 

Frente ao baixo desempenho demonstrado por alunos surdos em escrita, existe a necessidade 

de pesquisas que lhes possibilitem adquirir tal repertório. Os alunos surdos convivem com a 

realidade da inclusão apenas do espaço físico da sala de aula, pois na verdade são excluídos 

do mundo letrado. Nesse panorama, os estudos com relações de equivalência, apresentam-se 

como um caminho a ser trilhado. O presente trabalho teve como objetivo avaliar uma 

proposta de ensino de escrita, por meio de discriminações condicionais e aplicada com 

software educativo, para alunos surdos. A proposta teve a oração como unidade de ensino. Os 

participantes foram três alunos surdos do Ensino Médio Regular de uma Escola Particular da 

cidade de São Paulo. Para o ensino de discriminações condicionais, foram utilizados os 

seguintes estímulos: orações ditadas (A), imagens/cenas (B), orações escritas (C) e palavras 

(E). O procedimento experimental foi realizado nas seguintes etapas: Avaliação de Repertório 

Prévio, Pré-teste da Unidade de ensino (escrita de palavras e orações), Ensino de relações 

(AB, BC, CE com sílabas e AE), Teste de relações emergentes (CB e BE), Teste de escrita 

manuscrita da oração (AF e BF), Pós-teste da Unidade (escrita de orações de generalização). 

O número de sessões variou entre 7 e 10. Embora os participantes mostrassem claramente 

ritmos de aprendizagem diferenciados, todos apresentaram mudanças positivas. Comparando-

se os resultados dos testes antes e após o ensino, verificou-se que, com o procedimento de 

ensino implementado, a escrita de orações passou a apresentar, com maior freqüência, os 

elementos componentes de uma oração (entre os quais, artigo, substantivo, verbo, advérbio). 

Com o presente estudo, evidenciou-se a possibilidade de, por meio do ensino de 

discriminações condicionais, possibilitar que alunos surdos adquiram novos repertórios e de 

ampliá-los, conforme um dos princípios básicos da Análise do Comportamento. 

 

 

 

 

 

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

software educativo. 
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ABSTRACT 

 

The low performance of deaf students of high school for writing conducts researches to help 

them acquire such repertoires. The deaf students are included only in classroom space, for in 

reality they are excluded from the literate world. The studies about equivalent relations are a 

possible way to be explored. The present work´s goal was to evaluate the efficiency of a 

proposal to teach to write as is expected by the Portuguese language, through conditional 

discriminations, using educational software. The procedure had sentences as teaching units. 

Three deaf students of São Paulo city´s High School participated. The stimulus were: 

sentences dictated (A), images/scenes that represented the sentences (B), printed sentences 

(C), and printed words (E). The experimental conditions were: evaluation of the previous 

repertoire, pre-test of the teaching units (write words and sentences), teaching of conditional 

relations (AB, BC, CEp e AE), emergent relations set (CB e BE), handwriting test (AF, BF), 

post-test of the teaching units (generations of writing sentences). Although variables rhythms 

presented by three students, all showed positives changes. Comparing the previous 

performance with the one presented after the teaching procedure, it was verified that, with the 

teaching proposal, the students more frequently wrote sentences with grammatical elements 

that sre in the Portuguese language (as article, noun, verbs and adverb). With the present 

work, show up possibilities of applying the teaching of conditional discriminations to the deaf 

students for the acquires and enlarge their repertoires, according to what is defend by 

Behavior Analysis.    

 

 

 

 

  

 

Key-words: Deaf, writing, conditional discriminations, stimulus equivalence and educational 

software. 
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APRESENTAÇÃO 

 

          Este trabalho tem como objetivo verificar os efeitos de um procedimento de 

ensino de discriminações condicionais para aquisição de repertório de escrita por alunos 

surdos. 

          De acordo com Quadros (1997), no Brasil as crianças surdas geralmente não têm 

acesso a uma educação especializada, e é comum encontrarmos surdos com muitos anos 

de vida escolar nas séries iniciais, sem uma produção escrita compatível com a série. 

Além disso, há defasagens nas demais áreas previstas para as séries, considerando o 

currículo escolar (em relação ao conteúdo escolar).  

          Considera-se que se fazem necessárias investigações sobre maneiras de minimizar 

as dificuldades enfrentadas por alunos surdos e também por seus professores, durante o 

processo de aquisição de escrita, pois não saber escrever, ou escrever mal, é uma 

condição que prejudica o processo de escolarização dos indivíduos, tendo grande 

participação na taxa de reprovação e evasão escolar dos alunos surdos. Além disso, tais 

investigações permitem discutir o processo de inclusão, a maneira como vem sendo 

feito, trazendo elementos para obter melhores resultados, podendo melhorar a qualidade 

de ensino oferecido para esses alunos. 

          Tendo a formação inicial em Biologia, passei a ter o interesse pelo tema abordado 

durante os estágios da licenciatura em uma escola do ensino regular situada na zona 

leste da cidade de São Paulo, no qual foi observada uma aluna surda em sala de aula 

durante alguns semestres. 

          Esse contato próximo com a aluna surda instigou a reflexão sobre a situação dos 

surdos no ensino regular, no que se refere às dificuldades que encontram, e também 

sobre o tema de inclusão e da educação especial - a maneira que é feita, se está sendo 

feita, se está sendo benéfica para os alunos surdos, como está ocorrendo a preparação 

dos docentes e das escolas, se é respeitada a diversidade cultural, se está sendo 

considerado o que pensam esses alunos a respeito da forma que está sendo realizada a 

inclusão no ensino, entre outros aspectos. 
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          O interesse pelo tema “educação formal de surdos” resultou no meu 

aprofundamento dos estudos, e na busca de alternativas para o ensino de escrita, 

culminando na elaboração do presente trabalho. 

          A seguir, serão feitas considerações sobre a inclusão dos surdos, sobre 

especificidades da surdez e abordagens adotadas na educação de surdos. E nos capítulos 

subseqüentes, são apresentadas informações sobre o modelo de equivalência de 

estímulos, que alicerça o presente trabalho sobre aquisição de repertório de escrita por 

alunos surdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

                                                                                                                                                                       

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A SURDEZ E O 

ENSINO DOS ALUNOS SURDOS 

 

          O livro Retratos da Deficiência, lançado em 2003 em Brasília, mostra que mais de 

24 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência mental ou física. Esse 

número pode chegar a cem milhões ao se levar em consideração as pessoas diretamente 

envolvidas, tais como parentes e amigos. Nas últimas décadas, a discussão sobre a 

inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência em escolas regulares tem sido a 

pauta de muitos debates em congressos, em escolas e na mídia, ou seja, é de interesse 

social. As opiniões da sociedade se dividem em favoráveis/não favoráveis à inclusão 

dessas pessoas no sistema regular de ensino, essas últimas com justificativas alegando o 

despreparo dos docentes, dos funcionários e da direção escolar, inclusive a falta de 

acessibilidade nas escolas.  

          Dentre os deficientes físicos estão os indivíduos surdos. Para facilitar o 

entendimento sobre a surdez, tem-se a seguir uma breve caracterização do que é surdez 

e de seus diferentes tipos, segundo Gomes (2006). 

          Quanto ao período de aquisição de surdez, pode ser congênita (já nasce surdo, 

portanto é pré-lingual – antes da aquisição de linguagem); adquirida (perda da audição 

no decorrer da vida, podendo ser pré-lingual ou pós-lingual). 

          Quanto à etiologia, a surdez pode ser pré-natal (fatores genéticos e doenças 

adquiridas pelas mães); peri-natal (provocado por parto prematuro, anóxia cerebral e 

trauma de parto); pós-natal (doenças adquiridas ao longo da vida, como caxumba e 

meningite), podendo ser reversível nesse caso. 

          Quanto à sua localização, pode ser condutiva (localizada no ouvido externo e/ou 

médio, tem como causa otites e essas perdas (geralmente podem ser reversíveis após 

tratamento); neurossensorial (localizada no ouvido interno, é irreversível e geralmente 

causada por rubéola maternal e meningite); mista (localizada no ouvido externo, médio 

e interno, geralmente causada por fatores genéticos); central (localiza-se desde o tronco 

cerebral até o córtex cerebral).  

          Quanto ao grau de comprometimento, a surdez pode ser leve (16 decibéis a 40 

decibéis- dificuldade em ouvir conversação silenciosa); moderada (41 decibéis a 55 
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decibéis – dificuldade de ouvir canto de pássaros); acentuada (56 decibéis a 70 decibéis 

– dificuldade em ouvir conversação normal); severa (71 decibéis a 90 decibéis – 

dificuldade em ouvir telefone tocando); profunda (acima de 91 decibéis – dificuldade de 

ouvir ruído de caminhão). 

          Com relação aos aparelhos amplificadores eletrônicos, que podem melhorar o 

grau de audição, os mais utilizados pelos surdos são: 

- A.A.S.I. (Aparelho de amplificação sonora individual – Pode ser retroauricular, o qual 

fica atrás da orelha, pode ser usado em todos os graus de perda auditiva esteticamente 

são os mais aceitáveis. Pode ser o convencional, o qual se assemelha a um walkman, 

sendo indicados quando há má formação do ouvido externo, impossibilitando o uso do 

retroauricular. O AASI funciona convertendo o sinal sonoro em elétrico, o circuito do 

aparelho converte o sinal elétrico em acústico, encaminhando o som amplificado ao 

conduto auditivo externo. Funciona a base de pilha que deve ser trocada a cada semana 

e o molde deve ser refeito periodicamente, dependendo da idade da criança).  

- F.M. (Sistema de freqüência modulada – Consiste em um transmissor e um microfone 

que são utilizados pelo professor e aluno. As observações e cuidados são os mesmos 

vistos com o AASI). 

- Implante Coclear (Prótese auditiva com componentes externos e internos. Esses 

componentes ativam diretamente as terminações nervosas do nervo auditivo. São 

indicados para quem tem perda auditiva profunda).   

A dificuldade que alunos surdos têm ao adquirir repertórios de escrita, 

impactando na alta reprovação e evasão escolar no ensino regular, é evidenciada nos 

dados do MEC (Brasil, 2005), que indicam baixo aprendizado na escrita, tanto em 

escolas regulares como especiais. 

Na discussão sobre a Educação para pessoas necessitadas de atendimento 

educacional especial, os discursos praticados destacam a urgência de implantação de 

políticas públicas e a criação de recursos financeiros, como direito que lhes é dado e 

assegurado perante a Lei, que garantam um investimento maciço na inserção do aluno, 

independentemente da singularidade que apresenta. 

          Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei n. 9.394/1996) constando no Capítulo V, 

artigo 58, traz a definição de Educação Especial por ´´modalidade escolar para 
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educandos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino (...)´´. Ainda estabelece que ´´os sistemas de ensino deverão assegurar, entre 

outras coisas, professores especializados ou devidamente capacitados para atuarem 

com qualquer pessoa com necessidade especial em sala de aula´´. 

          Na lei, todos os indivíduos devem ser inseridos nas escolas, inclusive os 

indivíduos surdos. Na Declaração de Salamanca
1
, no artigo 19, defende-se que a escola 

deve respeitar e atuar com as diferenças individuais quando diz: ´´Políticas educacionais 

deveriam levar em total consideração as diferenças individuais´´, onde a importância da 

língua de sinais como meio de comunicação entre os surdos deveria ser reconhecida, 

segundo Silva (2001). Ou seja, se todos são inseridos, eles devem ter, na escola, 

atendimento especializado.  

          No entanto, para Valentini (1999), o panorama observado atualmente no ensino 

regular não chega a resultar em uma eficiente e verdadeira inclusão do aluno surdo, uma 

vez que na maioria dos casos é realizada por profissionais não capacitados na língua 

brasileira de sinais (LIBRAS). 

          O ensino regular, em determinado momento, constituiu uma espécie de sonho 

com relação às chances que poderiam ter os surdos na efetiva participação social, de 

acordo com Botelho (2002). 

         Segundo o autor, pais e, por vezes, o próprio aluno surdo, insistem na 

permanência na escola regular mesmo havendo resultados negativos decorrentes de a 

língua praticada em sala de aula não ser a praticada pelos surdos. O que ficou 

constatado por Botelho (2002) é a necessidade da melhor formação do professor em 

conjunto com a melhora do sistema educacional, o qual necessita de uma adequação 

para os alunos surdos, o que facilitaria seu ingresso em classes com alunos ouvintes e 

lhes ofereceria meios e possibilidades para desenvolver uma convivência saudável. 

Todavia, a melhor preparação dos professores, incluindo o conhecimento da linguagem 

de sinais, não será suficiente, pois a língua praticada em sala de aula e no ambiente 

escolar não é a mesma compartilhada pelo aluno surdo; assim, seria importante que 

                                                           
1
 Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais ocorrida na Espanha, em 1994, envolvendo mais de 

trezentos representantes de noventa e dois governos e vinte e cinco organizações internacionais, sendo aprovada a 

Declaração de Princípios, Política e Prática das Necessidades Especiais e uma Linha de Ação. 
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outros alunos e profissionais da educação utilizassem sinais, até que o aluno surdo se 

tornasse letrado. 

          Segundo Thoma (1998), qualquer política que desconsidere que o professor deve 

dominar a língua de sinais e que deve haver a figura de um adulto surdo para colaborar 

no trabalho de educação da criança surda, na verdade vai ser uma política de 

assimilação, de agrupamento, na qual é garantida a ocupação do espaço físico, mas não 

a conquista de ensino no patamar que os alunos-ouvintes conseguem. 

          De acordo com Thoma (1998) e Assp (2008), destacam-se relatos de adultos 

surdos que são contrários à política de inclusão praticada atualmente, pois geralmente 

professores e escolas ainda não estão preparados para receberem os alunos surdos. 

          Para a Assp (2008), é necessário defender que, da pré-escola até o fim do ensino 

fundamental, hoje 9º ano, o aluno surdo deve estudar em escola especial; somente 

depois, no ensino médio, deve estudar em escola regular, pois assim terão um nível bom 

de repertório de LIBRAS que não teriam caso o aluno surdo tivesse estudado sua vida 

inteira em escola regular. 

 

A ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS SURDOS 

 

          Considerar fatos históricos, mesmo que pontualmente, permite mostrar variações 

na educação dos surdos, ao longo dos séculos. E mostrar também que desde épocas 

remotas, a comunicação através da escrita, adotada pela sociedade ouvinte, e sua 

dificuldade para os surdos. 

          A história da educação de surdos é repleta de exemplos de que a sociedade exclui, 

e até mesmo maltrata, o indivíduo surdo. Na antiguidade, as pessoas surdas eram tidas 

como castigadas pelos deuses e eram abandonadas ou sacrificadas. Passando pelo século 

XV, no qual os surdos eram mantidos totalmente fora da sociedade, pois eram 

consideradas pessoas primitivas, chega-se nos dias atuais, quando os surdos continuam 

sofrendo repressão na sociedade de acordo com o MEC (Brasil, 2005). 

          Soares (1999) faz referência ao educador Juan Pablo Bonet, que tinha grande 

interesse por estudos com surdos; em sua publicação de 1.620, considerado o primeiro 
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tratado de ensino de surdo-mudo, afirma que o ensino deveria se iniciar pela escrita, 

sistematizando o alfabeto, para que depois fossem feitas correspondências com o 

alfabeto datilológico e posteriormente ensinar a língua oral. 

          Soares (1999) também cita a tentativa de oralizar os surdos, no caso através da 

escrita, feita pelo trabalho de Charles Michel L´Epée (1712-1789). Este não seguia a 

linha oralista e utilizava sinais para o ensino da escrita. Através de técnicas por ele 

empregadas e publicadas em sua obra em 1776, seus alunos surdos manejavam muito 

bem a escrita. L´Epée foi fundador da primeira escola pública para surdos-mudos no 

mundo. 

          Após divergências sobre a metodologia mais indicada para o ensino dos surdos, e 

da discussão entre professores, estudiosos e surdos, no Congresso Mundial de 

Professores Surdos, realizado em Milão em 1880, ficou decidido que os surdos 

aprenderiam somente pelo método oral e a linguagem de sinais ficava proibida. Nesse 

caso, a comunicação seria feita única e exclusivamente pela voz. A partir desta data, 

segundo o MEC (Brasil, 2005), têm-se mais de um século de verdadeira negligência 

com os surdos, com consequências sociais e educacionais negativas. O MEC também 

afirma que tal decisão contribuiu para o surgimento de mais de uma geração de pessoas 

que, não apenas fracassou no domínio da linguagem oral, mas também no seu 

desenvolvimento, situação dos surdos no mundo todo. 

          Os impactos negativos do oralismo começaram a ser sentidos no início do século 

XX, com relatos que surdos ao saírem da escola assumiam funções de trabalho como 

sapateiros e costureiros, pois o nível de aprendizado de escrita e fala era muito ruim, 

segundo Moura (2000). 

          Durante o desenrolar histórico, percebe-se que houve diferentes propostas de 

educar o surdo, seja com ênfase na oralidade, seja com ênfase a linguagem de sinais. 

Essas práticas estão presentes até hoje. 

          De acordo com Silva, Pereira & Zanoli (2007), no Brasil existem diferentes 

concepções de surdez, seja por instituições educacionais, seja por profissionais, e 

geralmente cabe à família da criança surda a escolha de tal concepção. 



15 

 

                                                                                                                                                                       

          Na abordagem oralista o objetivo principal é a aquisição da linguagem oral, com a 

justificativa que isso facilita a integração social do surdo, segundo Bevilacqua & 

Formigoni (1997). Os autores destacam que o oralismo é o aproveitamento máximo do 

resíduo auditivo, que pode ser potencializado por aparelhos de amplificação sonora, 

conforme já descrito anteriormente. A possibilidade de ouvir e falar aumentaria as 

chances de obtenção de conhecimentos e a variedade de experiências vivenciadas, 

integrando o surdo socialmente. A proposta dos autores baseia-se no resultado de 

pesquisas audiológicas que relatam que 95% das crianças deficientes auditivas tem 

algum tipo de resquício da audição. 

          Segundo Moura (1993), outra abordagem é conhecida como bilingüismo, a qual 

tem como principal objetivo dar acesso à linguagem de sinais e oral. No entanto devido 

à diferença estrutural entre elas, não devem ser ensinadas ao mesmo tempo. A língua de 

sinais deve ser adquirida primeiro, por meio da interação entre uma criança surda e um 

adulto surdo, e a língua oral deveria ser adquirida posteriormente, através da interação 

da criança surda com um adulto ouvinte. O autor afirma que o bilinguismo defende a 

primazia de uma língua sobre a outra, no caso, a língua de sinais sobre a língua dos 

ouvintes. 

          Na proposta bilíngüe, com relação ao aprendizado da segunda língua, não há 

consenso, pois alguns defendem que as duas línguas devem ser ensinadas ao mesmo 

tempo, outros defendem que se deve ensinar a segunda língua (língua portuguesa) 

apenas na modalidade escrita e não oral. No Brasil, o ensino bilíngüe envolve o ensino 

de LIBRAS como primeira língua e o ensino da língua portuguesa escrita, de forma 

instrumental, como segunda língua. 

          De acordo com Lacerda (1996), apesar de o bilingüismo ter grande difusão pelo 

território nacional, devido a dificuldade de considerar a língua de sinais uma língua e de 

encontrar professores e profissionais que a utilizem, as experiências com a educação 

bilíngüe ainda apresentam restrições. Assim grande parte das práticas educativas com 

surdos acabam por adotar ou o oralismo ou a comunicação total, que será melhor 

descrita a seguir. 

           O MEC (Brasil, 2007) informa que, além do bilingüismo, e do oralismo, outra 

tendência educacional é a comunicação total. Sua diferença em relação ao bilingüismo 
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(que utiliza os sinais e uma língua, por exemplo, o português escrito), é que na 

comunicação total são utilizados todos os recursos disponíveis para a comunicação com 

o surdo, entre os quais a sinalização, oralização, leitura labial, expressões, desenhos, 

entre outros, simultaneamente. Esse enfoque considera que, como a aprendizagem é 

mediada culturalmente, o aluno precisa de instrumentos culturais (linguagem escrita, 

estratégias de leitura) para construir conhecimento e aprender, segundo Mauri (2006). 

          Para Ciccone (1990), na comunicação total pode-se utilizar-se qualquer recurso 

lingüístico ou comunicativo, privilegiando-se não o aprendizado de uma língua, mas 

sim a interação entre surdos e ouvintes. Essa proposta tem seu surgimento com o 

descontentamento em relação ao oralismo, em meados da década de 1970. 

          Alguns autores como Brito (1993) e Goldfeld (1997), tecem críticas a proposta de 

comunicação total, pois indicam que não há utilização plena da língua de sinais, e que a 

comunicação total é apenas uma visão oralista camuflada. Também criticam o fato de 

que muitas vezes, professores e profissionais defendem a abordagem bilíngüe apenas na 

teoria, pois na prática estão utilizando a comunicação total, ao utilizarem sinalização, 

oralização, leitura labial e outros recursos comunicativos ao mesmo tempo. 

          Nas escolas, ainda hoje, estão presentes essas diferentes formas de atuar com o 

aluno surdo. Nos três casos, defendem que o aluno surdo deve dominar a linguagem (ou 

oral, ou escrita, ou ambas) da comunidade.  Assim, há oposição à concepção de que os 

surdos constituem uma comunidade social, com linguagem e cultura próprias, que 

seriam desrespeitadas, e até mesmo aniquiladas, como se lhes ensinasse a língua da 

comunidade ouvinte.      

          Há a oposição de concepção que os surdos constituem uma comunidade social, 

com linguagem e cultura próprias, que seriam desrespeitadas, e até mesmo aniquiladas, 

como se lhes ensinasse a língua da comunidade ouvinte. 

          Há autores como Skliar (1997), que defende que a língua materna dos surdos é a 

língua de sinais (no caso do Brasil, a LIBRAS) e o português seria a segunda língua. Já 

para Bueno (1998), a língua materna é aquela com a qual o surdo mantém contato direto 

na sua família, e que muitas vezes pode ser outra que não a LIBRAS (pais que não são 

surdos e tem o português como língua materna). Mesmo diferindo com relação a qual é 

a primeira língua dos surdos, ambos os autores indicam que os surdos continuam 



17 

 

                                                                                                                                                                       

aprendendo pouco, seja na escrita e na leitura do português, seja em outros 

conhecimentos da grade curricular, durante seu aprendizado em escola regular ou 

especial. 

          De acordo com Carvalho (1997), trabalhos mostram que quando se aumentam as 

oportunidades de conversação e de argumentação durante as aulas, incrementam-se 

também as habilidades e raciocínio dos alunos surdos para compreender temas 

propostos. Assim, é preciso criar ambientes educacionais estimuladores que 

possibilitem instalar e aprimorar diferentes repertórios dos alunos surdos.  

          Segundo o MEC (Brasil, 2007), o domínio da linguagem de sinais (LIBRAS no 

Brasil) é essencial, muito embora a simples adoção da linguagem de sinais não seja 

suficiente para escolarizar o aluno com surdez. Em sendo assim, professores que 

dominarem tal linguagem promovem condições favorecedoras de aprendizagem da 

língua portuguesa por alunos surdos.     

        Assim como outras línguas de sinais utilizadas em diversos países, a LIBRAS, 

que é utilizada no Brasil, apresenta estrutura gramatical e formal própria. Essa 

linguagem é formada por inúmeros elementos de representação, como a disposição das 

mãos, a articulação dos dedos, dos pulsos e das mãos e, finalmente, a movimentação das 

mãos no espaço limitado entre a cabeça e cotovelo.  

          Tem origem na língua de sinais francesa, possuindo algumas semelhanças com 

ela em sua estrutura. E segue regras estabelecidas, por meio das quais as combinações 

de elementos expressam diferentes significados (Almeida, 2000). Há também o 

regionalismo - por exemplo, dentro do Brasil, cada região pode apresentar sinais 

diferentes para um mesmo objeto. No Brasil, a maior parte da comunidade dos surdos 

utiliza a LIBRAS como linguagem de sinais, até porque através de Lei da Constituição 

Federal, a LIBRAS passou a ser a segunda língua oficial do país, e a primeira para os 

surdos. Dessa forma, a língua portuguesa é considerada, pela comunidade surda, como 

uma segunda língua. 

          De acordo com o MEC (Brasil, 2007), tendo em vista a expansão cada vez maior 

da política de inclusão em nosso país, em que os alunos surdos têm sido inseridos em 

classes de ouvintes desde o ensino fundamental, as escolas devem fazer com que o 

aluno surdo interaja com os ouvintes, dando-lhes meios para que isso ocorra. 
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          Nesse contexto, uma prática recente e pouco difundida em nosso país surge - a 

presença do intérprete de LIBRAS em sala de aula, atuando em conjunto com o 

professor. 

         Segundo Lacerda (2002), a resolução do Conselho Nacional da Educação 

(CNE), no 2 de 11 de setembro de 2000, mostra a necessidade de atenção especial para 

questões lingüísticas dos surdos e sugere a possibilidade da participação de um 

intérprete educacional em sala de aula.  

          Todavia, deve-se destacar que o ato de interpretar difere do processo de traduzir; 

enquanto traduzir se refere à transcrição das informações escritas em uma língua para a 

outra, a interpretação se refere à mensagem de uma língua a outra. 

          A presença do intérprete pode ser encarada de duas maneiras: uma positiva, como 

uma solução e facilitação da comunicação entre professor e aluno, e outra negativa, 

como um incômodo. O lugar que realmente ocupa o intérprete em sala de aula depende 

do trabalho conjunto com o professor, já que esse último é responsável pelo andamento 

da prática educativa. 

          Dessa forma, é desejável que o intérprete participe do processo de planejamento 

de aula, e de suas estratégias, o que potencializa o papel do intérprete, uma vez que ele 

detém conhecimentos específicos sobre a surdez, para promover o aprendizado do aluno 

com deficiência auditiva (Lacerda, 2002). 

          Tanto quanto para alunos ouvintes, as competências escolares apresentadas por 

alunos surdos são produtos da interação existente entre o aluno surdo ou com 

deficiência auditiva (com perda parcial da audição) com o ambiente escolar. Segundo 

Guarinello (2007), o surdo é capaz não apenas de escrever, mas de fazê-lo aproximando 

seu texto do português padrão. Para tanto, devem lhe ser dadas oportunidades de 

interação com a escrita. 

          Para indivíduos surdos, a relação de oralidade com escrita, aspecto importante para 

ouvintes, não é direta, pois os surdos não se baseiam na fala para adquirir escrita. 

Assim, adquirir fala para poder escrever melhor é um equívoco (Ellis, 1992). Para a 

autora, a escrita pode ser independente da leitura – aspecto claramente evidenciado por 

Skinner, que trata o ler e o escrever como operantes distintos; da mesma forma que o 

surdo aprende a escrever, sem falar, pessoas ouvintes aprendem uma segunda língua, 
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apesar de não compreender auditivamente ou de não falar (pode-se saber ler e escrever 

em francês sem nunca chegar a falar francês). 

          Capovilla & Capovilla (2007) defendem que a escola especial para surdos, com 

professores especializados que se utilizam de LIBRAS, comparativamente à inclusão na 

escola regular para ouvintes, em que os professores ministram as aulas de maneira não-

sinalizadora e em português, apresenta melhores resultados. De acordo com os autores, 

para alunos deficientes auditivos com perda parcial, as escolas regulares são mais 

apropriadas para desenvolver competências em português; em contrapartida, com alunos 

surdos em escolas especiais, os melhores resultados ocorrem por meio da aplicação de 

LIBRAS e da leitura do português (oralizada). Isso ocorre porque os alunos com 

deficiência auditiva, geralmente, têm como sua língua materna o português, e o aluno 

surdo tem como sua língua materna a LIBRAS (sinalização da palavra). 

          As dificuldades podem ser notadas no texto elaborado por um aluno surdo. Na 

maioria das vezes, esse texto apresenta ideias sem ligação, com erros de pontuação, sem 

utilização de elementos gramaticais, de conjugações verbais e com erros no próprio 

significado das palavras. 

          Conforme apontado por Capovilla (2008), um erro comum é a paragrafia (uso de 

uma palavra no lugar da outra); isso ocorre porque, em LIBRAS, pode haver sinais 

semelhantes para identificar elementos diversos, e o aluno erra na hora de escrever em 

português a referida palavra. Por exemplo, o sinal da palavra hipopótamo é muito 

semelhante ao sinal de Pernambuco, e o aluno escreve Pernambuco em vez de 

hipopótamo. 

          Ainda, tendo como material de análise a escrita realizada por surdos, Padden 

(1998) verificou que as transposições e as substituições de uma palavra por outra não 

sinalizada ocorrem mais do que omissões de palavras. 

          Mesmo que a definição brasileira de segunda língua não seja clara, se comparada 

a dos Estados Unidos, que traz a língua de sinais como língua nativa dos surdos e a 

modalidade de língua escrita como língua para instrução e comunicação, a escrita é uma 

opção bilíngue. Pode-se ensiná-la recorrendo ao uso de LIBRAS, quando esta já é 

utilizada pelo aluno surdo, opção realizada no presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – A ESCRITA E A EQUIVALÊNCIA DE 

ESTÍMULOS 

 

          Para Skinner (1957/1978), a escrita (repertório de transcrição) pode envolver 

diferentes relações de controle de estímulo. A cópia, que faz parte do repertório de 

transcrição, caracteriza-se por ser uma reprodução de estímulos textuais por meio de 

treino de respostas motoras, conforme pontuado por De Rose (2005). Ainda segundo o 

autor, no comportamento de copiar, há um estímulo escrito (visual) que 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 na lousa a 

palavra “CHAPEU” e as crianças efetuam a cópia da palavra, sendo que o aluno pode 

utilizar as letras minúsculas, maiúsculas, ou cursivas para efetuar a cópia. 

          Na cópia, quando os estímulos apresentam a mesma forma 

(manuscrito/manuscrito ou impresso/impresso), diz-se que há ´´correspondência 

formal´´. Porém quando os estímulos apresentam formas diferentes (texto 

impresso/cópia manuscrita) diz-se que há ´´correspondência funcional´´ (De Rose, 

2005). 

          De acordo com De Rose (2005), para ser capaz de escrever, a pessoa necessita do 

aprendizado de respostas motoras específicas; por exemplo, escritas de diferentes 

modalidades, como cursiva, em letra de forma, em BRAILE, necessitam de respostas 

motoras diferentes. Mais importante do que a habilidade motora é o fato de que é 

preciso organizar as unidades moleculares e molares, encadeando-as. Tal encadeamento 

deve produzir uma unidade molar que tenha sentido para a comunidade verbal. Para o 

autor as unidades são dinâmicas e podem se alterar. Unidades menores (moleculares) 

podem se combinar, encadeando-se, formando unidades maiores (molares). Por 

exemplo, as letras (unidades moleculares em relação à palavra) se encadeiam na escrita 

de uma palavra (moleculares); as palavras (unidades moleculares) se encadeiam na 

escrita de uma oração (unidade molar); orações se encadeiam na escrita de um 

parágrafo, assim por diante. E o caminho contrário, de unidades molares para 
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moleculares também pode ocorrer. Pode-se separar um parágrafo nas orações que o 

compõem, uma oração em suas palavras constituintes e as palavras em suas letras. Uma 

escrita fluente envolve ambas as unidades. 

          Uma importante observação feita por De Rose (2005) refere-se às dificuldades 

encontradas por crianças mais novas com relação à orientação espacial das letras, que 

tem estreita ligação com o aprendizado da escrita e leitura. O ambiente extra-escolar da 

criança muitas vezes inclui contingências nas quais a orientação espacial é irrelevante 

(por exemplo, um brinquedo não muda de função quando muda de posição espacial), 

diferentemente de uma letra, que se torna diferente com a mudança espacial, como “p” 

ou “q”. Conforme o autor destaca, a alteração da percepção espacial, tal como se 

observa ocorrer comumente, é decorrente do maior contato do aprendiz com o mundo 

letrado, e não da idade, como algumas pessoas podem supor.  

          De uma perspectiva analítico-comportamental, tendo como apoio o modelo de 

equivalência de estímulos proposto por Sidman & Tailby (1982), os comportamentos de 

ler e de escrever envolvem vários repertórios integrados em uma rede relacional, na qual 

algumas relações diretamente ensinadas podem levar à emergência de outras, sem treino 

adicional.  

          Stromer, Mackay & Stoddard (1992) mostram que a proposta de Sidman & 

Tailby (1982) pode ser representada como uma rede de relações, cujo ensino propicia a 

emergência tanto de leitura quanto de desempenhos relativos à escrita. 

          Tendo-se como referência o trabalho de Stromer, Mackay & Stoddard (1992), 

pode-se ilustrar a rede de relações envolvidas na leitura e escrita, conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama das relações ensinadas (setas contínuas) e testadas (setas tracejadas) 

 

          A Figura 1, conforme Stromer, Mackay & Stoddard (1992), representa a rede de 

relações entre classes de estímulos e os operantes de leitura e escrita. Sendo que A, B, C 

são classes de estímulos e D, E, F são os operantes. 

          No caso de um aprendiz surdo, A representa as palavras sinalizadas por alguém. 

As relações AB, AC, AD e AE representam relações nas quais as sinalizações estão 

presentes. D, por sua vez, representa a leitura oral, que no caso dos surdos nem sempre 

pode ocorrer. 

          Segundo Barros (1996), ao se falar de equivalência de estímulos faz-se referência 

à substituição entre estímulos de diferentes classes (A, B, C) e ao surgimento 

(emergência) de um comportamento novo, pois o aprendiz emite a resposta tanto para o 

estímulo treinado, quanto para outros estímulos, os quais se tornam equivalentes aos 
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primeiros. Assim o aprendiz é afetado de forma similar pelos estímulos: palavra 

sinalizada em LIBRAS (A), figura (B), e palavra impressa (C). 

Para averiguar se uma classe de estímulos equivalentes foi formada, testa-se se, 

a partir das relações estabelecidas entre os estímulos, ocorre a emergência de outras 

relações que não tenham sido diretamente treinadas. No caso, testa-se a ocorrência de 

relações reflexivas, simétricas e transitivas (Sidman, 1986). 

          Sidman & Tailby (1982) apresentam uma definição para a equivalência, apoiados 

em conceitos matemática, a qual apresenta três propriedades: reflexividade, simetria e 

transitividade, descritos a seguir. 

          A reflexividade refere-se a, sem treinamento direto, igualar estímulos idênticos 

(AA, BB), sendo caracterizada como relação de identidade (Lopes Jr. & Matos, 1995). 

Por exemplo, considere-se a palavra sinalizada em LIBRAS/chuva/ (A), a imagem 

representativa de chuva (B) e a palavra escrita “chuva” (C). Em uma situação de ensino, 

diante da palavra impressa ´´chuva´´ (C), apresentada como modelo, e diante de outras 

palavras impressas, apresentadas como estímulos de escolha (de comparação), se a 

criança escolher a palavra ´´chuva´´ (C), a relação de identidade está demonstrada. 

            A simetria refere-se à reversibilidade de dois estímulos, ou seja, 

independentemente da ordem em que os estímulos são apresentados, a relação entre 

estímulos continua válida (Lopes Jr. & Matos, 1995). Nesse caso, se a relação ensinada 

foi BC, deve emergir CB, sem treino prévio. Em uma situação de ensino, por exemplo, 

uma vez aprendida a relação entre a figura (B) que representa a chuva (modelo) e a 

palavra impressa ´´chuva´´ (C), se a criança, sem ter treino específico, ao ser 

apresentada à palavra impressa ´´chuva´´ (C), escolher a figura referente à chuva, a 

relação de simetria está demonstrada. 

          A transitividade refere-se à emergência da relação entre dois estímulos, sem que 

os estímulos tenham sido relacionados um com o outro de maneira direta, a partir do 

ensino de duas outras relações que têm um elemento em comum; segundo Lopes Jr. & 

Matos (1995), a transitividade remete à adição de uma segunda relação condicional.           

Em uma situação de ensino, por exemplo, a criança ao aprender a parear a palavra 

sinalizada em LIBRAS ´´chuva´´ (A) com a figura referente à chuva (B), e também 

parear a figura (B) com a palavra impressa (C), se ela parear a palavra sinalizada em 
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LIBRAS ´´chuva´´ com a palavra impressa ´´chuva´´, sem que tenha havido treino, 

demonstra-se a emergência da transitividade (AC). Ainda, se demonstrada a emergência 

da simetria da transitividade (CA), pode-se afirmar que houve equivalência de 

estímulos.   

          Um procedimento de ensino tradicionalmente utilizado nos estudos sobre relações 

de equivalências tem sido o de escolha de acordo com o modelo (MTS – matching to 

sample). O MTS consiste na apresentação de um estímulo-modelo (estímulo-

condicional) e de, no mínimo, dois estímulos-comparação diferentes, sendo reforçada a 

resposta de escolha do estímulo-comparação que corresponda ao estímulo-modelo.  

          Com este procedimento, ensinam-se relações condicionais entre estímulos e, 

como visto, pelo modelo de equivalência de estímulos, a partir do ensino de algumas 

relações condicionais emergem, sem terem sido ensinadas diretamente, novas relações 

condicionais. Tal emergência é possível porque os estímulos tornaram-se equivalentes. 

          De acordo com Lopes Jr. & Matos (1995), a utilização do procedimento de 

escolha de acordo com o modelo gera evidências empíricas de que os sujeitos, ao 

aprenderem relações condicionais, demonstram não somente capacidade de exibir as 

relações ensinadas, mas também relações não ensinadas previamente. 

          Para o ensino de leitura e escrita, também se pode utilizar o CRMTS (constructed 

response matching to sample – em inglês). O CRMTS consiste na apresentação de um 

estímulo-modelo, que pode ser uma sílaba, uma palavra, uma oração (impressa, ditada 

ou sinalizada) ou ainda uma figura, e de estímulos de comparação, comumente letras ou 

sílabas que compõe as palavras; o aprendiz deve selecionar os estímulos de comparação  

na ordem correta, de modo a formar o estímulo (palavra, oração) apresentado como 

modelo. 

          O procedimento CRMTS, segundo Stromer, Mackay & Stoddard (1992), tem-se 

mostrado bastante útil para o ensino de leitura e escrita, pois ele requer um 

comportamento específico com relação a cada letra da palavra a ser montada. Tal 

condição aumenta a discriminação das partes que compõem as palavras, provavelmente 

reduzindo a possibilidade de erros de leitura e de escrita. Para que alguém venha a ser 

um leitor e escritor competente, as palavras novas devem ser lidas e escritas por meio da 

recombinação das unidades menores que compõem as palavras do vocabulário; assim, a 
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fragmentação de palavras em unidades menores pode gerar sua recombinação em novas 

palavras, o que é denominado, por analistas do comportamento, de leitura e escrita 

recombinativa. 

          Os pesquisadores Stromer, Mackay & Stoddard (1992) defendem que a rede de 

relações, entre os conjuntos de estímulos e respostas dos aprendizes, pode ser trabalhada 

pelo professor com os procedimentos de MTS e CRMTS, tanto para a avaliação do 

repertório do aluno, quanto para o ensino das relações necessárias para a leitura e a 

escrita. 

          O modelo de equivalência de estímulos foi utilizado para ensinar repertórios para 

indivíduos com desenvolvimento típico e atípico (com deficiência intelectual, com 

deficiência auditiva, com deficiência visual, com múltiplas deficiências, com distúrbio 

emocional), com estudantes do ensino regular (do nível fundamental ao universitário), 

entre outros. Vários tipo de repertórios forma ensinados, como por exemplo ensino de 

matemática, ensino de leitura e/ou escrita, ensino de ciências, ensino de LIBRAS, 

leitura musical (Paula & Haydu, 2010).  

Os procedimentos de ensino de leitura e/ ou escrita foram aplicados para 

diversas populações, entre as quais alunos do ensino fundamental (Fernandes, 2008), 

(Cesar, 2009), alunos do ensino médio (Zanco, 2011), adultos não-letrados (Llausas, 

2008), crianças com dificuldades de aprendizagem (De Rose, Souza, Rossito & De 

Rose, 1989) e indivíduos com necessidades educativas especiais (Goyos & Freire, 2000; 

Elias, 2007; Barros, 2009; Sella, 2009; Oliveira, 2011; Resende, 2011). Os resultados 

dessas pesquisas evidenciaram que o ensino de relações condicionais foi eficaz, 

inclusive nos casos em que outras estratégias haviam falhado.  

Com base no modelo de equivalência de estímulos, foram elaboradas propostas 

que proporcionaram a aprendizagem das relações condicionais mínimas necessárias 

para a emergência da leitura com compreensão, conforme destacado por De Rose, 

Souza, Rossito & De Rose (1989). Parte de tais estudos demonstrou que esse 

procedimento pode ser realizado com o uso de softwares, como por exemplo, o Mestre 

elaborado por Goyos & Almeida (1994) e o Mestre LIBRAS elaborado por Elias & 

Goyos (2010). 
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        Alguns estudos trabalharam especificamente com surdos (Elias, 2007; Sella, 2009; 

Resende, 2011), os quais serão aprofundados a seguir. 

        Elias (2007) teve por objetivo o ensino de um repertório receptivo (escolha de uma 

palavra impressa ou de uma figura na presença de uma sinal correspondente) e um 

repertório expressivo (sinalização expressiva na presença de uma figura ou de uma 

palavra impressa), sendo que realizou diferentes experimentos. No primeiro, houve a 

participação de quatro adultos americanos com algum tipo de atraso no 

desenvolvimento intelectual, sendo que alguns possuíam surdez. Foi utilizada a 

linguagem de sinais praticada nos Estados Unidos, a ASL. Nesse estudo, as relações 

foram entre vídeos de sinais (conjunto A) e suas respectivas figuras (conjunto B). 

Houve teste preliminar com as relações AB e BA´, ensino da relação AB, teste de 

sinalização expressiva em ASL (língua de sinais norte americana). No segundo 

experimento, as relações foram entre vídeos de sinais (conjunto A), suas respectivas 

figuras (conjunto B) e as respectivas palavras impressas (conjunto C), sendo que houve 

a participação de três adultos americanos com graus de deficiência intelectual e surdos. 

Foram efetuados testes preliminares com as relações BC, AC, AB, e BA, sendo 

ensinadas as relações AB e CB, e testadas as relações BC e AC através de tarefas em 

MTS, e testadas as relações BA e CA através de tarefas de sinalização expressiva. No 

terceiro experimento as relações novamente foram entre vídeos de sinais (conjunto A), 

suas respectivas figuras (conjunto B) e as respectivas palavras impressas (conjunto C), 

sendo que houve a participação de três adolescentes brasileiros com graus de deficiência 

intelectual e surdos, que frequentavam a APAE da cidade de São Carlos. Foram pré-

testadas as relações BA´, CA´, sendo em seguida, apresentadas as tarefas de MTS 

compostas pelas relações AC, AB e CB, sendo ensinadas as relações AA, AC e AB, e 

testadas as relações CB, BA e CA. No quarto experimento, fizeram parte dois 

participantes do experimento três, sendo que foram ensinadas as relações AB, AC e BA, 

e testadas as relações BC, CB e CA.  

          Foi observada, de maneira geral no trabalho de Elias (2007), a emergência das 

relações testadas, entre sinais, figuras e palavras impressas, a partir do ensino com o 

procedimento MTS. Notou-se um desempenho melhor de sinalização na presença das 

figuras do que na presença de palavras impressas. Após o término da fase de ensino e 

teste, foram aplicados teste de generalização das relações AB e AC. A generalização 
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ocorreu para todos os estímulos da relação AB com dois participantes (P8 E P10), e 

com alguns estímulos da relação AC para os mesmos participantes. 

          Sella (2009) ensinou escrita de orações contendo sujeito, verbo e complemento 

(ordem gramatical da Língua Portuguesa), Dentre os participantes, havia adultos  

surdos. Em seu trabalho, os estímulos utilizados foram: A. figura; B. palavra impressa, 

C. vídeo de sinal ou sinal do alfabeto datilológico. Houve pré-teste das relações entre 

figura-palavra impressa, sinal e palavra impressa, palavra impressa e figura, sinal e 

figura, palavra impressa e sinal, e figura e sinal. No diagrama utilizado pela autora, na 

Figura 2, apresentam-se as relações testadas. 

 

Figura 2 – As seis configurações das relações testadas pela autora. 

No trabalho de Sella (2009) foram utilizadas palavras como unidades de ensino. 

A autora utilizou o procedimento de escolha de acordo com o modelo para formar 

classes de estímulos referentes às funções de sujeito, de verbo e de complemento. A 

partir do ensino de relações condicionais, a autora verificou que ocorreu a emergência 

das relações de simetria e transitividade, sendo formadas classes de estímulos 

equivalentes.  

Posteriormente, após a formação de classes de estímulos equivalentes, houve o 

ensino de sequência das palavras (sujeito + verbo + complemento), utilizando-se uma 

palavra de cada classe. Após o ensino da sequência, a autora testou se os participantes 
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realizariam o sequenciamento de novas palavras; verificou que isso ocorreu para as 

palavras que faziam parte das classes de estímulos equivalentes.  Todos os participantes 

alcançaram o critério de desempenho esperado nas tarefas de escolha de acordo com o 

modelo e nas tarefas de sequenciar. Já nos testes de generalização houve grande 

variabilidade. Os resultados mostraram que foi possível ensinar surdos a sequenciar 

palavras segundo o ordenamento existente em Língua Portuguesa (sujeito + verbo + 

preedicado).  

          Resende (2011) teve por objetivo o ensino de escrita de oração e , além de sujeito, 

verbo e complemento, inseriu a preposição, ampliando o trabalhado por Sella (2009). 

Como participantes uma criança e três adolescentes com surdez profunda, 

frequentadores de escola pública do Ensino Fundamental. O trabalho contou com pré-

teste composto de palavras, diante das quais os participantes emitiram sinais 

correspondentes, e pré-teste de sequência de palavras. No ensino, realizaram-se tarefas 

de escolha de acordo com o modelo e tarefas de sequência (de palavras impressas, com 

instrução em LIBRAS) com cópia e sem cópia. Nesse trabalho, tal como no de Sella 

(2009), os estímulos foram figura, palavra impressa, palavra sinalizada. A autora 

também verificou que, após o ensino de relações, houve emergência de relações não 

ensinadas. Portanto, para todos os participantes, houve formação de classes de estímulos 

equivalentes. Após a formação de classes de estímulos equivalentes, houve o ensino de 

sequenciamento dos elementos componentes da oração (sujeito + verbo + preposição + 

complemento). 

Houve resultados positivos, pois a partir do ensino do sequenciamento de 

algumas palavras, outras palavras componentes das classes de equivalência foram 

sequenciadas adequadamente. Além disso, houve generalização, pois palavras novas 

também foram sequenciadas adequadamente, formando orações com sujeito, verbo, 

preposição e complemento. 

          No trabalho de Sella (2009), houve o ensino de escrita de orações compostas por 

sujeito, verbo e complemento, todavia não foram utilizadas preposições. O trabalho de 

Resende (2011) estendeu o que foi estudado por Sella (2009), ao propor além do sujeito, 

verbo e complemento, também a utilização de preposições. No trabalho desses autores, 

para ensinar a escrita de orações houve o ensino de relações condicionais entre os 
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estímulos “palavra sinalizada”, “palavra impressa” e “figura”, e também o ensino de 

sequenciamento das palavras.  

          A presente pesquisa também é direcionada a indivíduos surdos, aproximando-se 

dos trabalhos de Elias, Sella e Resende. Também tem como objetivo verificar os efeitos 

de um procedimento de ensino, baseado no modelo de equivalência de estímulos, porém 

tendo frases como unidades de ensino. O repertório alvo é a escrita, e o procedimento 

foi baseado no trabalho de Zanco (2011), que será descrito a seguir.  

          Zanco (2011) teve por objetivo o ensino de leitura e escrita para alunos do Ensino 

Médio de uma escola pública do Estado de São Paulo, que apresentavam dificuldades 

de leitura e escrita. Foi utilizado o software JClic® para a aplicação do procedimento de 

ensino, o qual permite a inserção de recursos como imagens, vídeos e sons. 

          Em sua proposta, Zanco (2011) teve orações como unidade de ensino. Os critérios 

para formação dos conjuntos de estímulos foram os seguintes: Orações formadas apenas 

por sílabas simples (Unidade I), orações com complexidade da Língua Portuguesa, no 

caso utilizando ´´n´´ (Unidade II), orações com complexidade da Língua Portuguesa, no 

caso utilizando ´´r´´ (Unidade III), orações com complexidade da Língua Portuguesa, no 

caso utilizando ´´ch´´ e ´´nh´´ (Unidade IV). Os estímulos eram orações ditadas (A), 

cenas representativas das orações (B), orações escritas (C). 

          Na proposta elaborada por Zanco (2011), foram realizados pré-teste com 

utilização dos instrumentos de avaliação de repertório inicial – IAL-I (Moroz & 

Rubano, 2006) e IAL-In (Ponciano, 2006); foram ensinadas as relações AB, AC, CC, 

BC. Além delas, foram ensinadas as relações CE (palavra escrita e letras), CE* (palavra 

escrita e sílabas), ambas semelhantes à cópia, e a relação AE (palavra ditada e letras), 

que é semelhante ao ditado. Foram testadas as relações CB, BE, além da leitura oral das 

orações impressas (relação CD), a escrita manuscrita das orações ditadas (relação AF), a 

escrita manuscrita das orações a partir da figura (relação BF). Houve também teste de 

leitura e escrita generalizada. Como resultados, a maioria dos participantes apresentou 

leitura e escrita generalizada, tanto de palavras como de orações, bem como 

apresentaram leitura generalizada de textos. Tais dados evidenciaram que o ensino de 

discriminações condicionais, tendo como unidade de ensino a oração, mostrou-se eficaz 

para o ensino de repertórios de leitura e escrita. 
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          Os resultados de Zanco (2011), agregados aos demais, permitem levantar a 

seguinte questão: para indivíduos surdos, que se comunicam por LIBRAS, a qual não 

segue a ordem gramatical da língua portuguesa, qual é o efeito de um procedimento que 

utiliza orações como unidade de ensino? 

          No presente trabalho, teve-se como referência o estudo de Zanco (2011). 

Diferentemente dos demais trabalhos realizados com indivíduos surdos, como os 

trabalhos de Sella (2009) e Resende (2011), no presente trabalho são utilizadas orações, 

em vez de palavras, como unidades de ensino; as orações apresentam a estrutura 

gramatical da língua portuguesa, contendo sujeito, verbo (e verbo de ligação) e 

complemento, além de artigo, preposição e contração como elementos conectores das 

palavras. Ainda, os participantes foram alunos surdos do ensino médio regular; portanto 

indivíduos que já estiveram expostos, por algum tempo, à língua portuguesa, no padrão 

da escrita. Finalmente, as orações, no presente trabalho, continham palavras com 

complexidades da língua portuguesa, no caso sílabas com ´´nh´´, ´´ch´´, ´´lh´´, ´´r´´, 

´´n´´ e o verbo ´´estar´´. Em suma, o objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos 

de um procedimento de ensino de discriminações condicionais, com orações como 

unidade de ensino, na escrita realizada por alunos surdos. 
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CAPÍTULO 4 – MÉTODO 

 

Participantes 

 

          O presente trabalho realizou-se com alunos surdos do Ensino Médio regular de 

uma Escola da rede particular de ensino da cidade de São Paulo, situada em um bairro 

de classe média e bem atendida por transportes públicos tais como metrô e ônibus, 

transportes que facilitam a chegada dos alunos surdos na escola. A Escola conta com a 

presença de intérprete de LIBRAS nas salas frequentadas pelos participantes dessa 

pesquisa. 

          Para que a escolha dos participantes fosse feita, contou-se com o auxílio da 

equipe pedagógica da Instituição de Ensino, que indicou alguns alunos surdos a partir 

de uma seleção que constou de análise de avaliações de disciplinas curriculares do 

ensino médio da escola. Três alunos que ainda não apresentavam, segundo a equipe 

pedagógica, domínio de escrita com utilização de artigos, verbos de ligação e outros 

elementos gramaticais na composição de orações e textos foram selecionados. 

          O pesquisador foi ao encontro dos familiares dos indicados e explicou a proposta 

da pesquisa, sendo-lhes posteriormente pedida a leitura do TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I), e a permissão da participação, dos 

alunos indicados, na pesquisa. Todos concordaram com a participação de seus filhos na 

pesquisa. 

          Os três participantes são identificados no decorrer do presente trabalho como P1, 

P2 e P3. Foi assegurado, através de pareceres emitidos pela escola, que os participantes 

possuem deficiência auditiva profunda. 

          P1 está com 17 anos de idade, é do sexo masculino, mora com seus familiares, 

possui mais dois irmãos, e nenhum de seus familiares tem deficiência auditiva. Cursa o 

2° ano do Ensino Médio. Estudou em escola especial no Ensino Fundamental II. Possui 

surdez profunda desde o nascimento, sendo caracterizada como surdez congênita. 

          P2 está com 18 anos de idade, é do sexo masculino, mora com seus familiares, 

possui um irmão, sendo que alguns de seus familiares possuem deficiência auditiva. 
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Está no momento cursando o 2° ano do Ensino Médio. Possui surdez desde o 

nascimento, caracterizada como surdez congênita. Não consegue pronunciar palavras. 

          P3 está com 15 anos de idade, é do sexo masculino, mora com seus pais, é filho 

único, e nenhum de seus familiares possui deficiência auditiva. No momento cursa o 1° 

ano do Ensino Médio. Possui surdez desde o quarto ano de idade, caracterizada como 

surdez adquirida. Consegue balbuciar alguns sons e pronunciar algumas palavras. 

          Na Tabela 1 é possível verificar algumas características dos participantes. 

 

Tabela 1 

Idade, ano escolar, nível de surdez, utilização de aparelho de surdez e tipo de surdez dos participantes do 

trabalho. 

 

Participantes Idades Ano escolar Surdez 

(nível) 

Utiliza 

aparelho de 

surdez 

Tipo de 

surdez 

P1 17 2º EM Profunda Não Congênita 

P2  18 2º EM Profunda Não Congênita 

P3 15 1º EM Profunda Não Adquirida 

 

Local e Materiais 

 

          A coleta de dados foi efetuada nas dependências do Instituto de Ensino, fora do 

período de aulas, em uma sala reservada para tal, sendo comunicados previamente para 

os pais os horários das atividades. Essa sala estava equipada com carteiras, mesa do 

professor, lousa, ventilador e iluminação artificial. 

          As sessões ocorreram semanalmente, duas vezes por semana, tendo duração de 30 

minutos, aproximadamente, cada. As sessões foram individuais. 
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          Utilizaram-se um computador portátil (notebook) da marca HP, dotado de 

recursos multimídias e o software Mestre LIBRAS (Elias & Goyos, 2010), para a 

aplicação das tarefas de ensino e teste de relações. 

          O software Mestre® foi desenvolvido por Goyos e Almeida, em sua primeira 

versão em 1994, na UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos). Possui elementos 

para o ensino de discriminação condicional, e pode ser utilizado para o ensino de 

habilidades acadêmicas (leitura, escrita, geometria, etc.) e para estudos sobre 

equivalência de estímulos.  

          O Mestre LIBRAS, a nova versão do Mestre®, foi desenvolvido por Elias & 

Goyos (2010). Apresenta-se como um software aberto, o que permite a programação de 

tarefas individuais, atendendo às necessidades de aprendizagem de cada aluno.  Possui 

recursos audiovisuais, permitindo que o professor trabalhe com figuras, textos, som e 

vídeos. Permite indicar a correção e incorreção das respostas, recurso que pode ser 

manipulado pelo pesquisador. Possui ícones de atividades, as quais podem ser 

acrescentadas as que o professor julgar necessário. De cada tarefa que o aluno efetua no 

software, há emissão de um relatório contendo seu desempenho, o que permite com que 

o professor faça uma análise de como está ocorrendo o aprendizado do aluno. No caso 

da leitura e escrita, permite trabalhar com os estímulos sonoros (palavra falada) e 

visuais (figura que representa o som e palavra impressa), tendo possibilidade de utilizar 

orações e cenas com movimento. Diferentemente da antiga versão do Mestre®, o 

Mestre LIBRAS permite a execução de vídeos, recurso que possibilita desenvolver 

atividades com LIBRAS. 

          Na tela inicial existem quatro módulos principais (Figura 3): execução de tarefas, 

apresentação de estímulos, criação de tarefas e geração de relatório. 
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Figura 3 – Tela de menu inicial do Mestre® LIBRAS. 

 

          O estímulo modelo fica na parte superior e os de escolha na parte inferior e, a 

cada tentativa, os estímulos de escolha são apresentados randomicamente pelo software. 

          Existe a possibilidade de programar o software com o procedimento de 

pareamento de acordo com o modelo (MTS), sendo que o estímulo modelo pode ser 

visual (figura, texto ou vídeo) ou sonoro, sendo apresentado com dois ou mais estímulos 

de escolha; o participante é consequenciado ao selecionar o estímulo correspondente ao 

modelo. Na Figura 4, exemplifica-se a relação BC. 
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Figura 4 – Exemplo da relação figura-texto (BC), tal como visto pelos participantes nas tarefas de MTS. 

 

          Também é possível programar tarefas de escolha de acordo com o modelo com 

respostas construídas (CRMTS), como na Figura 5, que mostra um exemplo da relação 

CEp, na qual o participante seleciona palavras e os outros elementos que constituem 

uma oração, montando-a. Vale ressaltar que existe a possibilidade da construção com 

modelos com vídeo (relação AEp) e modelos em figuras (relação BEp) 
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Figura 5 – Exemplo da relação CEp, tal como visto pelos participantes nas tarefas de CRMTS. 



37 

 

                                                                                                                                                                       

 Estímulos 

 

Os estímulos utilizados foram elaborados por Zanco (2011), sendo que foram 

adaptados para alunos surdos no presente trabalho. Usar orações formadas por sílabas 

simples e de orações que apresentam algumas das complexidades da Língua Portuguesa 

foram os critérios estabelecidos pela autora. 

          Para compor as orações foram utilizadas ao todo 73 palavras, pertencentes a oito 

categorias - frutas, nome de pessoas, animais, lugares, objetos, verbos, estado e outros.         

As palavras foram escolhidas considerando a possibilidade de criação das orações e das 

cenas que as representam. 

          Do montante de palavras utilizadas na elaboração das orações, 21 são formadas 

por sílabas do tipo CV (com uma consoante e uma vogal), das quais 12 dissílabas, sete 

trissílabas e 2 polissílabas. E outras 52 palavras são formadas por sílabas do tipo CCV e 

CVC (consoante, consoante, vogal e consoante, vogal, consoante), apresentando algum 

nível de complexidade por conterem na sílaba duas consoantes e uma vogal (como, por 

exemplo, as sílabas formadas por lh, nh, ch, e os encontros consonantais): foram uma 

monossílaba, 26 dissílabas, 21 trissílabas e quatro polissílabas. 

          A seguir, a Tabela 2 apresenta as palavras utilizadas na elaboração das orações de 

ensino, sendo que as palavras novas, em relação às utilizadas por Zanco (2011), são 

identificadas por *. 

 

Tabela 2  

Palavras com sílabas simples e complexas utilizadas nas orações de ensino. 

 

Palavras formadas por sílabas CV 

Frutas Pessoas  Animais Lugares Objetos Verbos Estado Outros 

Abacate 

Banana 

Tomate 

Jovem 

Menina 

Pato 

Galo 

Vaca 

Mato 

Sala 

Parede 

Sapato 

Bota 

Tapete 

Pega 

Fica 

Bica 

 Amigo 
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Abacaxi Pisa 

Come 

Palavras formadas por sílabas complexas CCV e CVC 

Frutas Pessoas Animais Lugares Objetos Verbos Estado Outros 

Laranja Velho 

Velha 

Homem* 

Mulher* 

Garoto* 

Chefe 

Gigante 

Grupo 

Gorila Casa 

Banheiro* 

Muro 

Telhado 

Avenida* 

Estrada 

Mercado 

Banco 

Perto 

Longe 

Tênis 

Concha* 

Chinelo 

Óculos 

Bandana 

Cinto 

Tamanco 

Chega 

Espera 

Está 

Ganha 

Anda 

Encontra 

Colhe  

Olha 

Caminha 

Compra 

Alegre 

Triste 

Cansado 

Contente 

Sentado 

Folha* 

Dinheiro 

Grama 

Vento 

Repolho 

Desenho 

Baralho* 

Trem* 

Banda 

 

          Com o conjunto de palavras (Tabela 2), acrescida de artigos e preposições, Zanco 

(2011) elaborou orações de ensino e de generalização, sendo que a estrutura utilizada 

para a formação das orações é a seguinte: sujeito – verbo – complemento. Com essa 

estrutura segue-se o padrão utilizado em Língua Portuguesa. Como exemplo de orações, 

têm-se ´´O urso dorme na montanha´´, sendo que urso é sujeito, dorme é verbo, e 

montanha complemento. Na oração há a presença de artigos, verbos e preposições, que 

são fundamentais na Língua Portuguesa e que não são utilizados em LIBRAS. 

          A seguir, apresentam-se as orações que foram utilizadas no ensino e teste de 

relações emergentes. As orações foram agrupadas em cinco Unidades, cada qual 

composta por 18 orações (seis conjuntos com três orações cada), com exceção da 

Unidade IV que teve cinco conjuntos (15 orações) e da Unidade V que teve quatro 

conjuntos (12 orações). 
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Unidade de Ensino I – Orações com Sílabas Simples, Artigos e Preposições 

 

          As orações do 1° conjunto, compostas pelas palavras come, pato, banana, sala e 

bota foram as seguintes:  

O pato come a banana. 

O pato come na sala. 

O pato come de bota. 

          No 2° conjunto, introduziu-se a palavra nova ´´bica´´: 

O pato bica a banana. 

O pato bica na sala. 

O pato bica de bota. 

          As orações do 3° conjunto compostas pelas palavras novas pisa, vaca, abacaxi, 

mato e sapato foram as seguintes orações:  

A vaca pisa no abacaxi. 

A vaca pisa no mato. 

A vaca pisa no sapato. 

          No 4° conjunto, introduziu-se a palavra nova ´´pega´´:  

A vaca pega o abacaxi. 

A vaca pega o mato. 

A vaca pega o sapato. 

          As orações do 5° conjunto, compostas pelas palavras novas galo, abacate, 

parede e tapete foram as seguintes orações:  

O galo pisa no abacate. 

O galo pisa na parede. 

O galo pisa no tapete. 

          As orações do 6° conjunto foram novas, porém formadas com palavras 

pertencentes aos conjuntos anteriores, foram as seguintes:  

O galo pega no abacate. 

O galo pega na parede. 

O galo pega no tapete. 
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Unidade de Ensino II – Orações com Sílabas Complexas ´´lh´´ 

 

          As orações do 1° conjunto, compostas pelas palavras colhe + homem, laranja, 

tomate e tênis foram as seguintes:  

O homem colhe a laranja. 

O homem colhe o tomate. 

O homem colhe de tênis. 

          No 2° conjunto, introduziu-se a palavra nova ´´come´´:  

O homem come a laranja. 

O homem come o tomate. 

O homem come de tênis. 

          As orações do 3° conjunto, compostas pelas palavras novas fica + mulher, 

telhado, sala e longe foram as seguintes:  

A mulher fica no telhado. 

A mulher fica na sala. 

A mulher fica de longe. 

          No 4° conjunto, introduziu-se a palavra nova ´´olha´´: 

A mulher olha o telhado. 

A mulher olha na sala. 

A mulher olha de longe. 

          As orações do 5° conjunto, compostas pelas palavras novas velho, folha, repolho 

e perto foram as seguintes:  

O velho olha a folha. 

O velho olha o repolho. 

O velho olha de perto. 

          As orações do 6° conjunto foram novas, porém formadas por palavras 

pertencentes aos conjuntos anteriores:  
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O velho colhe a folha. 

O velho colhe o repolho. 

O velho colhe de perto. 

 

Unidade de Ensino III – Orações com Sílabas Complexas ´´nh´´ e ´´ch´´ 

 

          As orações do 1° conjunto, compostas pelas palavras menina, concha, desenho, 

dinheiro e pega, foram as seguintes:  

A menina pega a concha. 

A menina pega o dinheiro. 

A menina pega o desenho. 

          No 2° conjunto, introduziu-se a palavra nova ´´ganha´´: 

A menina ganha a concha. 

A menina ganha o dinheiro. 

A menina ganha o desenho. 

          As orações do 3° conjunto, compostas pelas palavras novas Garoto, 

atrapalhado, muro, banheiro e caminha foram as seguintes:  

O garoto caminha na avenida. 

O garoto caminha no muro. 

O garoto caminha no banheiro. 

          No 4° conjunto, introduziu-se a palavra nova ´´chega´´:  

O garoto chega na avenida. 

O garoto chega no muro. 

O garoto chega no banheiro. 

          As orações do 5° conjunto, compostas pelas palavras novas chefe, baralho, pega, 

chinelo foram as seguintes:  
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O chefe pega o baralho. 

O chefe pega o dinheiro. 

O chefe pega o chinelo. 

          As orações do 6° conjunto foram novas, porém pertencentes aos conjuntos 

anteriores:  

O chefe ganha o baralho. 

O chefe ganha o dinheiro. 

O chefe ganha o chinelo. 

 

Unidade de Ensino IV – Orações com Sílabas Complexas ´´r´´ 

 

          As orações do 1° conjunto, compostas pelas palavras espera, jovem, triste, 

estrada e óculos foram as seguintes:  

A jovem espera triste. 

A jovem espera na estrada. 

A jovem espera de óculos. 

          As orações do 2° conjunto, compostas pelas palavras novas encontra, homem, 

mercado e gorila foram as seguintes: 

O homem encontra o mercado. 

O homem encontra a estrada. 

O homem encontra o gorila. 

          No 3° conjunto, introduziu-se a palavra nova ´´compra´´: 

O homem compra no mercado. 

O homem compra na estrada. 

O homem compra o gorila. 

          As orações do 4° conjunto, compostas pelas palavras novas grupo, amigo, casa e 

trem foram as seguintes: 
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O grupo encontra o amigo. 

O grupo encontra a casa. 

O grupo encontra o trem. 

          As orações do 5° conjunto foram novas, porém formadas por palavras 

pertencentes aos conjuntos anteriores:  

O grupo espera no mercado. 

O grupo espera na casa. 

O grupo espera no trem. 

 

Unidade de Ensino V – Orações com Sílabas Complexas ´´n´´ e verbo ´´estar´´ 

 

          As orações do 1° conjunto, compostas pelas palavras está, menina, cansada, 

banda e tamanco foram as seguintes: 

 A menina está cansada. 

 A menina está na banda. 

 A menina está de tamanco. 

          As orações do 2° conjunto, compostas pelo verbo (está) e pelas palavras novas 

menino, contente, vento e bandana foram as seguintes: 

 O menino está contente. 

 O menino está no vento. 

 O menino está de bandana. 

          As orações do 3° conjunto, compostas pelas palavras novas gigante, sentado, 

banco e cinto foram as seguintes:  

O gigante está sentado. 

O gigante está no banco. 

O gigante está de cinto. 
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          As orações do 4° conjunto foram novas, porém formadas por palavras 

pertencentes aos conjuntos anteriores:  

O gigante está na banda. 

O gigante está de bandana. 

 

Conjuntos de estímulos do Teste de Generalização 

 

          Foram também elaboradas por Zanco (2011), orações de generalização, parte das 

quais foram utilizadas no presente trabalho. Segundo a autora, as orações de 

generalização foram compostas por palavras utilizadas nas Unidades de ensino e por até 

cinco palavras não ensinadas, compostas por sílabas constantes das palavras ensinadas 

em cada Unidade de Ensino. No presente trabalho foi testada a generalização da escrita 

com as orações especificadas a seguir: 

          Na Unidade I, orações formadas com sílabas simples: 

A menina cola o mapa na parede. 

O sapo sai da toca. 

O cavalo pula no mato. 

O gato come o salame. 

A vaca pega a banana. 

O pato pisa no abacate. 

          Na Unidade II, orações com sílabas complexas ´´lh´´:  

A mulher coloca o molho de tomate na sopa. 

O menino colhe o milho. 

A menina olha o bilhete. 

A mulher come o repolho. 

O velho pega a navalha na pia. 

A abelha olha o coelho de longe. 



45 

 

                                                                                                                                                                       

          Na Unidade III, orações com sílabas complexas ´´nh´´ e ´´ch´´:  

O machado racha a lenha. 

A minha chefe vive no Chile. 

A menina machuca a unha. 

A velhinha toma chá na sala. 

O garoto ganha o baralho. 

A menina chega no banheiro. 

          Na Unidade IV, orações com sílabas complexas contendo ´´r´´:  

A costureira tricota na máquina. 

A patroa contrata a empregada. 

O homem entra no mar. 

A jovem compra no mercado. 

O tigre bate na grade do zoológico. 

O grupo está na estrada. 

          Na Unidade V, orações com sílabas complexas contendo ´´n´´ e verbo ´´estar´´: 

A freira está sentada no banco do convento. 

O pedreiro está perto do andaime. 

O cantor da banda está de bandana no cabelo. 

A menina está de bandana. 

O menino está sentado. 

 

          Os estímulos foram apresentados de diferentes formas: oração sinalizada em 

LIBRAS (A), cena que representa a oração sob forma de figura (B), oração escrita com 

letra impressa (C). As orações apresentadas em letra impressa têm a parte inicial 

marcada por letra maiúscula e a parte final marcada por ponto final. Com relação às 

orações sinalizadas em LIBRAS, as mesmas foram gravadas no formato MPEG, sem 

apresentar pausas artificiais entre as palavras. Quanto às imagens, foram gravadas em 
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formato JPEG e posteriormente convertidos em formato PIC, compatível com o 

software Mestre LIBRAS. 

 

Procedimentos 

 

          A presente proposta é composta por cinco Unidades de Ensino. Na Unidade I, 

trabalhou-se com orações formadas por palavras com sílabas simples (seis passos). Nas 

demais Unidades, trabalhou-se com orações contendo palavras com complexidades, 

sendo que na Unidade II há sílabas complexas formadas por ´´lh´´ (seis passos); na 

Unidade III usaram-se orações com sílabas complexas formadas por ´´nh´´ e ´´ch´´ (seis 

passos), Unidade IV as orações continham sílabas complexas formadas por ´´r´´ (cinco 

passos), e na Unidade V as orações tinham sílabas complexas formadas por ´´n´´ além 

do verbo ´´estar´´ (quatro passos). 

          Após a avaliação de repertório inicial (pré-teste), em cada Unidade de Ensino 

foram realizadas as seguintes etapas: ensino de relações condicionais e testes de 

relações emergentes, testes de generalização. 

 

Avaliação do repertório inicial (Pré-teste) 

 

          Foi realizada a avaliação do repertório inicial individualmente. Para tanto, foram 

apresentadas no computador, algumas das orações de generalização de cada Unidade. 

Foi avaliada a relação AF (sinalização em LIBRAS/escrita manuscrita da oração). Os 

estímulos foram apresentados uma única vez, cada um, na tela do computador.  

          Nessas atividades os alunos não souberam se tiveram êxito ou não nas respostas, 

pois as mesmas não foram consequenciadas. O pesquisador responsável permitiu que o 

próprio aluno marcasse as respostas. A instrução sinalizada durante o pré-teste foi a 

seguinte: Vou lhe sinalizar algumas orações de acontecimentos. Após ser sinalizada a 

oração, por favor, escreva-a na folha e aguarde a sinalização da próxima oração. 

          As orações utilizadas para avaliar o repertório inicial foram: Unidade I - O 

menino cola o mapa na parede; O sapo sai da toca; Unidade II – O velho pega a navalha 
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na pia; A abelha olha o coelho de longe; Unidade III - O machado racha a lenha; O 

garoto ganha o baralho; Unidade IV – A costureira tricota na máquina; O tigre bate na 

grade do zoológico; Unidade V – A freira está sentada no banco do convento; O 

pedreiro está perto do andaime; O cantor da banda está de bandana no cabelo.  

 

Ensino e testes de relações  

 

          Seguindo-se a avaliação inicial, foi iniciado o procedimento de ensino. A 

seqüência de ensino de escrita de orações combinou os procedimentos de escolha de 

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

construída (CRMTS). 

          Foram ensinadas as relações AB (***), AC(***), CEp, AEp e testadas as relações 

BC, CB, BEp, AF e BF (Retomando: A. orações sinalizadas em LIBRAS; B. cena que 

representa a oração; C. oração impressa; Ep. palavras que formam a oração; F. escrita 

manuscrita da oração). 

          Na Tabela 3, apresenta-se, como exemplo, um passo de ensino com as relações 

ensinadas e testadas, e o procedimento utilizado. 

 

Tabela 3 

 Exemplo do Passo 1, da unidade de Ensino I, contendo orações, procedimento, condição e relações 

ensinadas. 

 O pato come banana, o pato come na sala, o pato come de bota. 

 

PROCEDIMENTO CONDIÇÃO RELAÇÕES 

 

MTS 

Ensino 

 

 

Teste 

AB, AC 

 

 

BC, CB 

 

 

CRMTS 

Ensino 

 

 

Teste 

CEp, AEp 

 

 

BEp 

 

ESCRITA 

MANUSCRITA 

 

Teste 

 

AF, BF 
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          A proposta de ensino iniciou com a relação AB (oração sinalizada em 

LIBRAS/cena representativa da oração), pois existia alta probabilidade de que essa 

relação já fizesse parte do repertório do aluno e, conseqüentemente, o participante 

poderia ter sucesso nessa relação, sendo reforçado. Na sequência, foi ensinada a relação 

AC (oração sinalizada em LIBRAS/oração impressa), introduzindo a oração escrita na 

forma padrão da língua portuguesa. Na relação AB, foi sinalizada, a instrução (vou lhe 

sinalizar uma oração de um dado acontecimento; após ser sinalizada a oração, por favor 

escolha a figura que representa essa oração) e na relação AC, foi sinalizada a instrução 

(vou lhe sinalizar uma oração de um dado acontecimento; após ser sinalizada a oração, 

por favor escolha o texto que representa essa oração).  Estabeleceu-se como critério de 

desempenho 90% de acertos, no mínimo, para cada relação ensinada. Quando este 

índice não foi atingido, foi pedido ao participante para refazer as tentativas. Na 

sequência foi verificada a emergência de relações não ensinadas, no caso BC (cena 

representativa da oração/oração impressa), e CB (oração impressa/cena representativa 

da oração). Na relação BC, foi sinalizada a instrução (vou lhe mostrar uma figura 

referente a um acontecimento; após ser mostrada a figura, escolha qual a oração se 

refere à figura) e na relação CB, foi sinalizada a instrução (vou lhe mostrar uma oração 

referente a um acontecimento; após ser mostrada a oração, escolha qual a figura se 

refere à oração). 

          Em seguida foi ensinada a relação CEp (reprodução da oração escrita a partir das 

palavras disponibilizadas) e a relação AEp (construção da oração sinalizada em 

LIBRAS a partir das palavras disponibilizadas). Na relação CEp, foi sinalizada a 

instrução (vou lhe mostrar uma oração de um dado acontecimento; após ser mostrada, 

por favor escolha as palavras que compõe essa oração, montando-a corretamente) e na 

relação AEp, foi sinalizada a instrução (Vou lhe sinalizar uma oração de um dado 

acontecimento. Após ser sinalizada, por favor escolha as palavras que compõe essa 

oração, montando-a corretamente). O critério de desempenho estabelecido foi de 90% 

de acertos, no mínimo, para cada relação ensinada. O participante refez as relações até 

atingir o critério. No treino das relações CEp e AEp, apresentaram-se como alternativas 

somente as palavras (nomes, artigos, verbos de ligação e preposições) que compunham 

a oração.  
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          Atingindo o critério, foram testadas as relações BEp (a partir da imagem, 

construir a oração utilizando palavras), BF (escrita manuscrita da oração a partir da 

cena), AF (escrita manuscrita da oração a partir da sua sinalização em LIBRAS). O 

critério de desempenho estabelecido foi de 90% de acertos, no mínimo, para cada 

relação ensinada.  

          Na Tabela 4, apresentam-se as relações ensinadas e testadas com os respectivos 

números de tentativas, em cada passo. 

 

Tabela 4. 

Relações ensinadas e testadas com os respectivos números de tentativas por passo. 

 

 Ensino Teste Total 

Relações AB AC CEp AEp BC CB BEp AF BF  

Cada 

passo 

12 12 12 12 8 8 8 8 8  

Total    48     40 88 

        

          Em cada passo, foram 12 tentativas por relação ensinada e 8 por relação testada. 

Ao todo foram 48 tentativas de ensino e 40 tentativas de teste. 

          A seguir, na Figura 6, apresenta-se o diagrama das relações ensinadas e testadas. 
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Figura 6 – Diagrama das relações ensinadas (setas contínuas) e testadas (setas tracejadas). 

 

          A Unidade de Ensino foi considerada finalizada quando o aluno atingiu o critério 

em todos os passos. Após sua finalização, passou-se para o teste de generalização da 

Unidade. 

 

Teste de generalização  

 

          No teste de generalização de escrita da Unidade, com a apresentação das seis 

orações novas não ensinadas, compostas por palavras das orações de ensino e por 

palavras novas, foi avaliada a relação AF (escrita manuscrita a partir da sinalização em 

LIBRAS). Foi estabelecido o critério de desempenho de cinco acertos, em seis orações, 

para que o participante pudesse se submeter ao ensino da Unidade subseqüente. Quando 

          A 

    B 

    C 

   Ep 

    F 
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não atingiu o critério o participante foi direcionado novamente a realizar todas as etapas 

da unidade de ensino. 

          A seguir, na Figura 7, apresenta-se o diagrama das etapas componentes de cada 

Unidade de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO Figura 7 - Diagrama das etapas componentes de cada Unidade de Ensino. 

Avaliação do 

Repertório Inicial 

(AF) 

 

Atividade 

complementar 

(refazer as relações) 

 

Ensino (Passo 1) 

(AB, AC, CEp, AEp) 

 

Desempenho igual ou 

superior a 90% 

 

Teste de emergência 

(BC, CB, BEp, AF, BF) 

 

Desempenho inferior 

a 90% 

 

Desempenho < 5 

acertos 

 

Desempenho igual ou 

superior a 5 acertos 

 

Desempenho igual ou 

superior a 90% 

 

Próxima Unidade de 

Ensino (similar ao 

Passo 1) 

 

Retorno ao Passo 1 

 

Teste de 

generalização 



52 

 

                                                                                                                                                                       

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          Os dados apresentados a seguir baseiam-se nos relatórios gerados pelo software 

Mestre LIBRAS. 

 

Desempenho dos participantes na Avaliação de repertório prévio (pré-teste) 

 

          Foi solicitado aos participantes que escrevessem 11 orações, dentre as que 

compunham o teste de generalização de cada Unidade. As orações utilizadas no pré-

teste, as quais foram parte do pós-teste (conforme já salientado), a partir das 

sinalizações em LIBRAS (relação AF), foram: Unidade I - O menino cola o mapa na 

parede; O sapo sai da toca; Unidade II – O velho pega a navalha na pia; A abelha olha o 

coelho de longe; Unidade III - O machado racha a lenha; O garoto ganha o baralho; 

Unidade IV – A costureira tricota na máquina; O tigre bate na grade do zoológico; 

Unidade V – A freira está sentada no banco do convento; O pedreiro está perto do 

andaime; O cantor da banda está de bandana no cabelo.           

          Para determinar o que seria considerado acerto, avaliou-se a composição 

gramatical da oração escrita, que deveria conter os artigos, substantivos, verbo e 

complemento, com o uso de preposições e/ou contrações e/ou advérbios. Das 

incorreções apresentadas, analisaram-se os erros ortográficos, os erros de concordância 

(plural e gênero), o uso de artigo inicial e no meio da oração, de preposições, contrações 

e de advérbios. 

          A seguir, na Tabela 5 apresenta-se a forma como foram escritas as orações pelos 

participantes, antes do início do procedimento de ensino. Os erros apresentam-se 

grafados em negrito, bem como as omissões de elementos da oração apresentam-se 

entre [     ]. 
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Tabela 5 

Orações transcritas do pré-teste das Unidades. 

P1 – orações manuscritas P2 – orações manuscritas P3 – orações manuscritas 

O menino cola [o mapa] no 

parede. 

O menina coluna [o] mapa [na 

parede]. 

O menino colou um mapa na 

parete. 

O sapo fugiu no esgoto. [O] Sapo [sai da] toca para casa. O sapo saiu [da] toca. 

O velho pega [a] navalha [na 

pia]. 

O velho peguei [a navalha na] 

pia. 

O velho pegou a navalha [na 

pia]. 

A mosca viu [o] coelho [de] 

longe. 

A abião veio longe [o] coelho 

[de longe]. 

[A] Abelha estava olhando o 

coelho [de] longe. 

Corta a árvore é velha. A árvore malada. Lenha [O] machado bateu e 

abriu [a lenha]. 

O menino ganha [o] baralo. O menino um ganhou [o] 

baralho uma. 

[O] Menino ganhou [o] 

bralharo. 

Mulher [A] costureira tricota [na 

máquina]. 

A [costureira] mulher tricota [na 

máquina]. 

A [costureira] mulher trabalha 

de chustureira tricota [na 

máquina]. 

Macaco preso caiu no [O tigre 

bate na grade do] zoológico. 

O tigre preso para [bate na 

grade do] zoológico. 

O Tiger quebrou o [bate no] 

cerco do zoológico. 

[A] Freira [está] senta no [banco 

do] convento. 

A freira [está sentada na] cadeira 

na comenino [do convento]. 

A freira [está] sentou no banco 

do convento. 

O pedreiro [está] perto da 

construção [do andaime]. 

O pedreiro está [perto do 

andaime] construção. 

[O pedreiro está perto do] 

Andaime pedreiro. 

[O] Cantor pegou bida [da 

banda está de bandana no 

cabelo]. 

O canto [da] bada grupo [está 

de] bandana [no cabelo]. 

O [cantor do] grupo de música 

estava usando franja [de 

bandana no cabelo]. 
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          Ao analisar as orações, verifica-se que houve acerto de apenas uma oração por 

P1, se considerarmos a amplitude de interpretação que os sinais possibilitam. A 2ª 

oração foi considerada correta, embora não fosse esperada. P1 escreveu ´´fugiu do 

esgoto´´ quando a oração original seria ´´sai da toca´´. Isso ocorreu, provavelmente, 

porque a sinalização em LIBRAS para a palavra ´´sair´´ é muito próxima à da palavra 

´´fugir´´, e a escrita ´´esgoto´´ deve-se provavelmente ao participante ter aproximado a 

imagem da toca do sapo com a de um esgoto. Por não conter incorreções ortográficas e 

por haver a utilização de elementos gramaticais, considerou-se como correta tal oração. 

          Todas as demais orações de P1 (10 orações) e todas as orações escritas por P2 e 

P3 apresentaram incorreções. 

          Das orações escritas, mesmo que de forma incorreta, que apresentam alguma 

aproximação do sentido da oração original, têm-se três orações de P1 (4ª, 6ª e 9ª), uma 

oração de P2 (7ª) e cinco orações de P3 (1ª, 3ª, 4ª, 8ª e 9ª).    

          Nas orações escritas pelos três participantes, houve erros de ortografia, de número 

e gênero dos substantivos, e erros nas preposições e artigos, bem como omissão de tais 

elementos gramaticais.        

          A seguir, a Tabela 6 apresenta o número de acertos na escrita dos elementos 

componentes das orações. 

 

Tabela 6 

Número de acertos na escrita dos elementos componentes das orações do pré-teste. 

Participantes 

  

Substantivo 

(29 itens) 

Artigo 

inicial 

(11 itens) 

Artigo 

(outras 

posições) 

(5 itens) 

Preposição e 

contração 

(13 itens) 

Advérbios 

(2 itens) 

Verbo 

(11 itens) 

P1 13 6 0 2 0 7 

P2                                3 9 0 2 0 3 

P3                              17 7 2 4 0 3 
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          Com relação aos artigos iniciais, verificou-se que, na escrita, P1 acertou seis 

deles, sendo que houve a omissão de cinco (5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 11ª orações respectivamente). 

Nos artigos em outras posições nas orações, houve omissão de todos. Assim, a omissão 

do artigo é mais freqüente quando está distribuída pela oração do que quando está no 

início da mesma. 

          Com relação às preposições e contrações (preposição+artigo), do total de 13 

existentes nas orações, houve omissão de 11 deles presentes nas (3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 

11ª oração) e erro de gênero (masculino) em um caso (1ª oração). 

          No que se refere à ortografia dos substantivos, de 29 apenas 13 foram escritos 

corretamente. Além disso, verificou-se que ocorreram 12 omissões, sendo que cinco das 

palavras escritas não foram sinalizadas. 

          Com relação aos 11 verbos (incluídos os de ligação) presentes nas orações, sete 

estavam corretos, porém cinco verbos foram omitidos.  

          Em suma, a escrita de P1 apresentou-se de maneira não condizente com o 

esperado em Língua Portuguesa, pois apresentou incorreções não apenas na ortografia 

de palavras (substantivos, artigos, preposições), mas também apresentando inversão de 

posicionamento desses elementos na oração. 

          Com relação ao desempenho de P2 dos 11 artigos iniciando as orações, apenas 

dois foram omitidos (2ª e 5ª oração). No que diz respeito aos outros artigos existentes 

nas orações, todos eles foram omitidos. 

          No tocante às preposições e contrações (preposição + artigo) existentes nas 

orações, 10 foram omitidas e houve um erro usando-se a preposição ´´para´´ no lugar da 

preposição ´´do´´ (8ª oração), portanto apenas duas foram utilizadas corretamente. 

          Com relação ao total de substantivos presentes nas orações, de 29 existentes, 14 

estavam corretas. Das demais, sete apresentavam incorreção ortográfica, e outras oito 

foram omitidas. 

          Quanto aos verbos (incluindo o de ligação), de 11 verbos, três deles estavam 

corretos; nos demais ou houve incorreções ortográficas ou foram omitidos (cinco deles). 

          Em suma, a escrita de P2 apresenta muitos erros ortográficos, além de omissões 

dos elementos componentes das orações (não apenas preposições e artigos, mas também 
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verbos). Assim, mostra-se como uma escrita não condizente com o padrão culto da 

Língua Portuguesa. 

          No caso de P3, no quesito artigo inicial, do total de 11 houve sete acertos, 

ocorrendo a sua omissão na 4ª, 5ª, 6ª e 10ª oração. Com relação aos demais artigos 

presentes nas orações, estavam corretos apenas dois, e houve duas omissões (5ª e 6ª 

oração) e a escrita de artigo não sinalizado na 8ª oração. Não houve acerto nas 

preposições e contrações (preposição + artigo), sendo que todas as 13 foram omitidas. 

          Com relação aos substantivos utilizados nas orações, de 29, 17 foram escritos 

corretamente; sete foram omitidos e em seis palavras houve incorreção ortográfica.No 

que se refere aos verbos (incluídos os de ligação), cinco estavam corretos, sendo que 

houve incorreções ortográficas em três, e outros três foram omitidos.     

          Verificou-se que P3, embora com desempenho superior aos demais, também 

apresenta repertório aquém do que seria esperado para um aluno do ensino médio.  

          Em suma, os resultados da avaliação de repertório prévio (pré-teste) mostram que 

os participantes não demonstram domínio do repertório de escrita de orações, 

cometendo tanto incorreções ortográficas quanto omissões (ou acréscimos) nas palavras, 

tanto nos substantivos quanto nos elementos gramaticais (artigos, preposições, verbos) 

componentes da oração. 

 

Desempenho dos participantes no procedimento de ensino da Unidade I 

 

          O desempenho dos participantes apresentado a seguir, refere-se à Unidade de 

Ensino I, formada por palavras compostas por sílabas simples. 

 

Desempenho de P1 

  

          Os resultados de P1 nas atividades de ensino e teste da Unidade I são 

apresentados na Figura 8. 
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Figura 8 - Porcentagem de acertos nas relações de ensino e no teste da Unidade I 

 

          Como se observa na Figura 8, P1 não atingiu o critério de desempenho mínimo de 

90% para cada relação, ficando com um índice abaixo do critério no teste na relação 

BC. Como proposto nos procedimentos, P1 realizou novamente as tentativas de todas as 

relações da Unidade I, ficando abaixo do critério na relação BF. Dessa forma realizou 

pela 3ª vez as tentativas, quando atingiu o critério estabelecido em todas as relações de 

ensino e teste para a Unidade I, sendo então submetido ao teste de generalização da 

Unidade I, no qual avaliou-se a relação AF (sinalização em LIBRAS/escrita manuscrita 

da oração). A seguir, são mostradas as orações, tal como escritas por P1. 

 

Tabela 7  

Orações escritas por P1 no teste de generalização da Unidade I. 

Orações sinalizadas Orações escritas por P1 

O menino cola o mapa na parede. 
O menino colou [o] mapa no parede. 

O sapo sai da toca. 
O sapo sai no buraco. 

O cavalo pula no mato. 
O cavalo cavalgando no mato. 
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O gato come o salame. 
C 

A vaca pega a banana. 
A vaca pega na banana. 

O pato pisa no abacate. 
C 

 

          Com relação às orações do teste de generalização da Unidade I, P1 apresentou 

cinco orações escritas corretamente, sendo que escreveu três orações conforme o 

sinalizado, e outras duas orações também foram consideradas corretas, embora com 

variações do que foi sinalizado.  

          Na 3ª oração, P1 utilizou outra palavra que não a sinalizada; escreveu 

´´cavalgando na grama´´ quando na oração original apresentava-se ´´pula na grama´´. 

Novamente, levou-se em conta a interpretação feita a partir da sinalização em LIBRAS, 

bem como a correta utilização de elementos gramaticais e de ortografia, considerando 

correta a escrita. 

          Na 4ª oração, P1 escreveu ´´pega na´´, em vez de ´´pega a´´; como na Língua 

portuguesa é possível outras complementações, a oração foi considerada correta.  

          Na 2ª oração, P1 escreveu ´´sai no buraco´´, quando a oração original seria ´´sai 

da toca´´. Considerando a possibilidade de variação na interpretação da sinalização em 

LIBRAS, seria possível considerar correta a oração desde que a complementação fosse 

adequada (sair de algum lugar e não sair em algum lugar). Como a preposição não foi 

adequada, a oração escrita foi considerada incorreta.  

          Na 1ª oração, P1 omitiu o artigo intermediário, e escreveu a preposição com erro 

de gênero (usou o masculino). 

         Dessa forma, P1 obteve o critério de desempenho estabelecido para a escrita de 

orações, sendo submetido ao ensino da Unidade II. 
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Desempenho de P2 

  

          A Figura 9 mostra os índices de acertos de P2 nas relações ensinadas e testadas da 

Unidade I. 
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Figura 9 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade I 

 

          Verifica-se que, na 1ª execução das relações de ensino, P2 não atingiu o critério 

de desempenho de 90% na relação AC; dessa forma realizou novamente as relações 

ensinadas da Unidade I, obtendo então o critério de desempenho em todas as relações 

ensinadas. 

          Tendo sido encaminhado ao teste das relações, P2 não atingiu o critério de 

desempenho mínimo na relação BC. Dessa forma, refez pela 3ª vez as relações de 

ensino. Em nova execução do teste da Unidade I, ele permaneceu sem alcançar o 

critério de desempenho nas relações AF e BF. 

          Na 4ª execução, P2 novamente atingido o critério de desempenho em todas as 

relações ensinadas e testadas, sendo então submetido ao teste de generalização da 

Unidade I (ver Tabela 8). 
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          Como P2 obteve apenas dois acertos em seis orações de generalização, houve a 

reaplicação do procedimento de ensino da Unidade I pela 5ª vez. 

          Na 5ª vez em que refez as tentativas das relações de ensino da Unidade I, após 

obter o índice de acertos propostos nas relações ensinadas e testadas, foi encaminhado 

novamente para o teste de generalização da Unidade I. A Tabela x apresenta o 

desempenho de P2 nas execuções do teste de generalização. 

 

Tabela 8 

Orações escritas por P2 no teste de generalização da Unidade I. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P2 na 1ª 

execução 

Orações escritas por P2 na 2ª 

execução 

O menino cola o mapa na 

parede. 
O menino cola na [o] mapa [na] 

parede. 

C  

O sapo sai da toca. 
O sapo saiu [da] toca. C  

O cavalo pula no mato. 
O cavalho [pula na] grama de 

mato. 

O cavalo puto no mato. 

O gato come o salame. 
C  C  

A vaca pega a banana. 
C  C  

O pato pisa no abacate. 
O pato pista no abacate C  

 

          Ao analisar as orações transcritas por P2, observa-se que na 1ª vez que escreveu 

as orações de generalização, houve acerto de apenas duas das seis orações. 

          Com relação aos seis artigos iniciais, todos foram corretamente escritos. Nos 

artigos presentes em outras posições, de um total de três, houve a omissão de um (1ª 

oração). 



61 

 

                                                                                                                                                                       

          Quanto às preposições e contrações (preposição + artigo), de quatro, acertou 

apenas uma; nas demais houve ou omissão ou escrita incorreta de preposições e 

contrações (da 1ª a 3ª oração). 

          Dos verbos, incluindo os de ligação, de um total de seis, foram escritos 

corretamente quatro deles. 

          Com relação aos substantivos de um total de 13, houve uma incorreção 

ortográfica e uma palavra ´´grama´´ foi adicionada sem a sua sinalização (3ª oração).  

         Já na 2ª execução das orações de generalização, P2 escreveu corretamente cinco 

das seis orações sinalizadas. Um único erro por incorreção ortográfica foi cometido na 

escrita de um verbo (3ª oração). 

          Ao obter o critério de desempenho estabelecido para o Teste de Generalização, P2 

foi submetido ao ensino da Unidade II. 

 

Desempenho de P3 

 

          Os dados da Figura 10 mostram as porcentagens de acerto de P3 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade I. 
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Figura 10 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade I 
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          Ao realizar pela 1ª vez o procedimento de ensino, P3 obteve índice abaixo de 

90% de acertos no teste da relação BC. Realizou novamente o procedimento de ensino e 

teste das relações da Unidade I, tendo obtido índice de acertos acima de 90% tanto nas 

relações ensinadas quanto nas testadas. Foi então submetido ao teste de generalização. 

          Como não atingiu o critério de desempenho para as orações de generalização, o 

participante realizou o procedimento de ensino e teste da Unidade I pela 3ª vez, obtendo 

100% de acertos nas relações ensinadas e testadas. Foi submetido novamente ao teste de 

generalização; P3 apresentou desempenho conforme mostrado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 

Orações escritas por P3 no teste de generalização da Unidade I. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P3 na 1ª 

execução 

Orações escritas por P3 na 2ª 

execução 

O menino cola o mapa na parede. 
O menino colou a mapa na parete. C  

O sapo sai da toca. 
O sapo saiu [da] toca. C  

O cavalo pula no mato. 
C C  

O gato come o salame. 
O gato come [o] salame. O gato come o salme. 

A vaca pega a banana. 
C C  

O pato pisa no abacate. 
O pato pisou [no] abacate. C  

 

          Na 1ª execução do teste de generalização por P3, pode-se observar a ocorrência 

de dois acertos em seis orações, sendo que uma oração foi escrita conforme o sinalizado 

e uma oração também foi considerada correta embora com variações do sinalizado (3ª 

oração). 

          Os seis artigos iniciais presentes nas orações foram escritos corretamente em 

todas as orações. Com relação aos substantivos presentes nas orações, do total de 13, 12 
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foram escritos corretamente; ocorreu incorreção ortográfica apenas na palavra 

´´parede´´ (1ª oração). 

          Com relação aos erros encontrados, dos três artigos totais presentes nas orações, 

houve erro de gênero (escreveu no feminino) e uma omissão (4ª oração). Nas 

preposições e contrações houve omissão em duas (2ª e 6ª oração). 

          Todos os verbos e verbos de ligação foram escritos corretamente. 

          Na 2ª execução do teste de generalização, P3 obteve cinco acertos, sendo que o 

único erro foi na palavra ´´salame´´, com incorreção ortográfica (4ª oração). 

          Dessa forma, como P3 obteve o critério de desempenho estabelecido para essa 

etapa, passou para o procedimento de ensino da Unidade II. 

 

Desempenho dos participantes no procedimento de ensino da Unidade II 

 

          O desempenho dos participantes a seguir, refere-se à 2ª Unidade de Ensino, 

formada por palavras compostas por sílabas complexas, no caso compostas por ´´lh´´. 

 

Desempenho de P1 

 

          Os dados da Figura 11 mostram o índice de acertos de P1 nas relações ensinadas e 

testadas da Unidade II. 
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Figura 11 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade II 

          Como se pode observar na Figura 11, P1 obteve 100% de acertos  nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade II. Dessa forma, foi submetido ao teste de escrita de 

orações de generalização. A seguir, seguem as orações, tal como escritas por P1. 

 

Tabela 10 

Orações escritas por P1 no teste de generalização da Unidade II. 

 

Orações sinalizadas                         Orações escritas por P1 

A mulher coloca o molho de tomate na sopa. 
C 

O menino colhe o milho. 
C 

A menina olha o bilhete. 
C 

A mulher colhe o repolho. 
C 

O velho pega a navalha na pia. 
O idoso pega o navalha na pia. 

A abelha olha o coelho de longe. 
C 
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          Nas orações de generalização, verifica-se apenas um erro cometido na 5ª oração, 

referente à incorreção do gênero do artigo (usou o masculino). Dessa forma, atingiu o 

desempenho esperado, passando para o ensino da Unidade III. 

 

Desempenho de P2 

 

          Os dados da Figura 12 mostram a porcentagem de acertos de P2 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade II. 
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Figura 12 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade II 

 

          Ao realizar pela 1ª vez a Unidade II, P2 obteve índice abaixo de 90% de acertos 

na relação CB. Realizou novamente o procedimento de ensino. Tendo atingido o critério 

de desempenho passou para o teste de emergência de relações, ficando abaixo do 

critério de desempenho na relação BF. Realizou pela 3ª vez o procedimento de ensino e 

o teste de emergência de relações. Tendo obtido o critério estabelecido, realizou os 

testes de generalização de escrita das orações.  

          Não tendo atingido o desempenho esperado no teste de generalização, P2 realizou 

o procedimento de ensino e teste da Unidade II pela 4ª vez, e foi submetido, novamente, 

ao teste de generalização.  

          No teste de generalização, os resultados de P2 são apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 

Orações tal como escritas por P2 no teste de generalização da Unidade II. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P2 na 1ª 

execução 

Orações escritas por P2 na 2ª 

execução 

A mulher coloca o molho de tomate 

na sopa. 
A mulher colcar o molho [de] 

tomanhe na sopa. 

A mulher colca o molho [de] tomate 

na sopa. 

O menino colhe o milho. 
C C 

A menina olha o bilhete. 
A menina olha a achate. A mulher olha a carta. 

A mulher colhe o repolho. 
A menina colhe de repolho. C 

O velho pega a navalha na pia. 
O velho pega [a] navalha na pia. C 

A abelha olha o coelho de longe. 
C C 

 

          Como se observa na Tabela 11, na 1ª vez que escreveu as orações de 

generalização, P2 escreveu apenas duas orações corretamente e de acordo com o 

sinalizado. Nas demais, apresentou erros de incorreção ortográfica, acréscimo de uma 

palavra não sinalizada, uma preposição não concordante com a oração, além de ter 

apresentado duas omissões, sendo uma de artigo e outra de preposição. 

          Somente após a 4ª execução do procedimento de ensino, atingiu o critério 

estabelecido para a generalização: cinco orações foram consideradas corretas, sendo que 

quatro foram escritas de acordo com o sinalizado e uma com variação do sinalizado 

(escreveu ´´mulher´´ e ´´carta´´, em vez de ´´menina´´ e ´´bilhete´´). 

          Os únicos erros na escrita de P2 foram um verbo, com incorreção ortográfica, e a 

omissão da preposição. 

          Como P2 atingiu o critério de acertos, passou para a Unidade III. 
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Desempenho de P3 

 

          Os dados da Figura 13 mostram a porcentagem de acertos de P3 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade II. 

 

                         Ensino         Teste                   Ensino             Teste 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AB AC CB BC CEp AEp BEp AF BF

 

Figura 13 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade II 

 

          Como se pode observar, P3 obteve 100% de acertos para as relações ensinadas e 

testadas na 1ª vez em que realizou a Unidade II. Dessa forma, foi submetido à escrita de 

orações de generalização. A seguir, as orações tal como escritas por P3. 

 

Tabela 12 

Orações escritas por P3 no teste de generalização da Unidade II. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P3 

A mulher coloca o molho de tomate na sopa. 
C 

O menino colhe o milho. 
C 
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A menina olha o bilhete. 
A menina olha a carta. 

 

A mulher colhe o repolho. 
C 

O velho pega a navalha na pia. 
C 

A abelha olha o coelho de longe. 
C 

 

          Ao analisar as orações escritas por P3, pode-se observar que não houve erro. As 

seis orações foram escritas corretamente, das quais cinco escritas de acordo com o 

sinalizado e uma escrita com variação do sinalizado, sendo considerada também correta, 

já que o sinal para ´´bilhete´´ e ´´carta´´ é o mesmo. 

          Tendo apresentado o desempenho esperado, passou para a Unidade III, que 

ensinou orações compostas por palavras contendo sílabas complexas formadas com 

´´ch´´. 

 

Desempenho dos participantes no procedimento de ensino da Unidade III 

 

Desempenho de P1 

 

          Os dados da Figura 14 mostram a porcentagem de acertos de P1 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade III. 
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Figura 14 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade III 

 

          Como se pode observar, na Unidade III, P1 obteve 100% de acertos para as 

relações ensinadas e testadas. Dessa forma, foi submetido ao teste de escrita de orações 

de generalização.  

          Como P2 não apresentou o desempenho esperado no teste de generalização, 

passou novamente pelo procedimento de ensino e teste da Unidade III, tendo atingido 

novamente 100% de acertos nas relações ensinadas e testadas. Foi conduzido então para 

a realização do teste de escrita das orações de generalização da Unidade III. A seguir, a 

Tabela 13 apresenta a escrita das orações tal como realizada por P1. 

 

Tabela 13 

Orações escritas por P1 no teste de generalização da Unidade III. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P1 na 1ª execução Orações escritas por P1 na 2ª 

execução 

O machado racha a lenha. 
O machado cortou racha [a lenha]. O machado racha a madeira. 

A minha chefe vive no Chile. 
A [minha] mulher chefe vive em Chile. C 
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A menina machuca a unha. 
C A menina quebra a unha. 

A velhinha toma chá na sala. 
A velhinha tomou a chá na sala. [A] Vó toma chá na sala. 

O garoto ganha o baralho. 
O garoto ganhou de baralho. C 

A menina chega no banheiro. 
C C 

 

          Ao analisar as orações escritas por P1, verifica-se que duas orações foram escritas 

corretamente e de acordo com o sinalizado. Nas demais, pode-se observar um artigo e 

uma preposição incompatíveis com a oração e o acréscimo de uma palavra não 

sinalizada, o que ocorreu na 2ª oração. É importante destacar que nessa oração, embora 

a sinalização tenha sido ´´mulher´´, ela não deve aparecer na escrita, pois tem a função 

de classificar o gênero feminino para a palavra chefe que aparece na continuação da 

oração. Houve a omissão de um artigo e de duas palavras (minha e lenha).  

          Na 2ª vez em que escreveu as orações de generalização, houve acerto em cinco 

das seis orações, sendo que três orações foram escritas de acordo com o que foi 

sinalizado e duas orações (1ª e 3ª) apresentavam variação na escrita em relação ao que 

foi sinalizado; também foram consideradas corretas. 

          Houve apenas a omissão do artigo inicial na 4ª oração. Assim sendo, P1 atingiu o 

critério de desempenho, permitindo-lhe o acesso ao procedimento de ensino da Unidade 

IV. 

 

Desempenho de P2 

 

          Os dados da Figura 15 mostram a porcentagem de acertos de P2 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade III. 
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Figura 15 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade III 

                          

          Ao realizar pela 1ª vez a Unidade III, P2 obteve índice abaixo de 90% de acertos 

na relação BF. Realizou novamente o procedimento de ensino e teste das relações da 

Unidade III, tendo obtido o índice de acertos esperado, tanto nas relações ensinadas 

como testadas. Foi então submetido ao teste de generalização.  

          Como não atingiu o critério de desempenho para as orações de generalização, o 

participante realizou o procedimento de ensino e teste da Unidade III pela 3ª vez, 

obtendo índice acima de 90% de acertos nas relações ensinadas e testadas. Foi então 

submetido ao teste de generalização; os resultados são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 

Orações escritas por P2 no teste de generalização da Unidade III. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P2 na 1ª 

execução 

Orações escritas por P2 na 2ª 

execução 

O machado racha a lenha. 
O machado corta [a lenha]. O machado racha a porta. 

A minha chefe vive no Chile. 
A meu chefe vida no Chile. A minha chefe mora no Chile. 

A menina machuca a unha. 
A crianças machuca nuna. C 
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A velhinha toma chá na sala. 
A velha toma chão na sala. C 

O garoto ganha o baralho. 
A crianças ganha o baralho. C 

A menina chega no banheiro. 
A crianças chega no banheiro. C 

 

          Na 1ª execução do teste de generalização, pode-se observar que todas de seis 

orações apresentavam erros, sendo que em cinco orações havia incorreção ortográfica e 

em uma oração havia omissão. 

          P2 apresentou escrita de um substantivo com incorreção ortográfica (3ª oração), 

uma palavra incompatível com a concordância da oração (2ª oração) e quatro 

substantivos, que não foram sinalizados e que eram incompatíveis com a concordância 

da oração (3ª, 4ª, 5ª e 6ª orações). 

          Na 2ª execução de escrita das orações de generalização, P2 apresentou cinco 

orações corretas, sendo que quatro foram escritas de acordo com o que foi sinalizado e 

uma com variações do sinalizado (escreveu ´´mora´´, em vez de ´´vive´´). 

          O único erro de P2 foi a escrita de uma palavra não sinalizada (escreveu “porta”, 

em vez de ´´lenha´´) na 1ª oração. 

          Assim sendo, P2 atingiu o critério de desempenho, permitindo-lhe o acesso ao 

procedimento de ensino da Unidade IV. 

 

Desempenho de P3 

 

          Os dados da Figura 16 mostram a porcentagem de acertos de P3 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade III. 
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Figura 16 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade III 

 

          Ao observar as relações ensinadas e testadas, nota-se que P3 atingiu o critério 

estabelecido em todas as relações ensinadas e testadas. Dessa forma foi submetido ao 

teste de generalização. 

          Como P3 não apresentou o desempenho esperado no teste de generalização, 

passou novamente pelo procedimento de ensino e teste da Unidade III, tendo atingido 

novamente 100% de acertos nas relações ensinadas e testadas. Foi conduzido então, pela 

2ª vez, ao teste de generalização da Unidade III. A seguir, a Tabela 15 apresenta a 

escrita das orações tal como realizada por P3. 

 

Tabela 15 

Orações escritas por P3 no teste de generalização da Unidade III. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P3 na 1ª 

execução 

Orações escritas por P3 na 2ª 

execução 

O machado racha a lenha. 
O mahcdo raca a ilha. O manchado racha o pau. 

A minha chefe vive no Chile. 
A minha chefe mora em Chile. A minha chefe vive em Chile. 

A menina machuca a unha. 
C C 
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A velhinha toma chá na sala. 
A velhinha tomou cha na sala. C 

O garoto ganha o baralho. 
C C 

A menina chega no banheiro. 
C C 

 

          Ao analisar as orações de generalização escritas por P3 na 1ª execução, verifica-

se acerto em quatro orações, sendo três delas escritas corretamente e de acordo com o 

sinalizado e uma com variação do sinalizado (escreveu ´´mora em´´, em vez de ´´vivi 

no´´ na 2ª oração). 

          Nas demais, pode-se observar erros por incorreção ortográfica de dois 

substantivos nas orações 1 e 4, um verbo na 1ª oração; também escreveu uma palavra 

que não foi sinalizada (1ª oração).  

          Na 2ª vez em que escreveu as orações de generalização, houve acerto em cinco 

das seis orações, sendo que quatro delas foram escritas de acordo com o que foi 

sinalizado e uma oração (2ª) apresentou variação na escrita, em relação ao que foi 

sinalizado, sendo também considerada correta. 

          Houve apenas um erro cometido (incorreção ortográfica de um substantivo na 1ª 

oração. Assim sendo, P3 atingiu o critério de desempenho, permitindo-lhe o acesso ao 

procedimento de ensino da Unidade IV. 

 

Desempenho dos participantes no procedimento de ensino da Unidade IV 

 

Participante 1 

 

          Os dados da Figura 17 mostram a porcentagem de acertos de P1 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade IV. 
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Figura 17 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade IV 

 

          Ao realizar pela 1ª vez a Unidade IV, P1 obteve índice de desempenho abaixo de 

90% de acertos na relação CB. Realizou novamente o procedimento de ensino, sendo 

que na 2ª vez também obteve índice de desempenho abaixo de 90% novamente na 

relação CB. Dessa forma realizou pela 3ª vez o procedimento de ensino da Unidade IV, 

sendo que obteve índice de desempenho abaixo de 90% na relação CEp. Pela 4ª vez P1 

refez o procedimento de ensino. Tendo atingido o critério de desempenho acima de 90% 

para todas as relações ensinadas e testadas, realizou os testes de generalização de escrita 

das orações. 

          No teste de generalização, os resultados de P1 são apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 

Orações escritas por P1 no teste de generalização da Unidade IV. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P1 na 1ª 

execução 

A costureira tricota na máquina. 
C 

A patroa contrata a empregada. 
A chefe contrata a empregada. 
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O homem entra no mar. 
C 

A jovem compra no mercado. 
C 

O tigre bate na grade do zoológico. 
O tigre bate [na] grade do zoôlógico. 

O grupo dorme na estrada. 
C 

 

          Ao analisar as orações de generalização escritas por P1, verifica-se acerto em 

cinco orações, sendo que quatro orações foram escritas de acordo com o que foi 

sinalizado e uma oração com variação do sinalizado, tendo sido considerada correta 

(escreveu ´´a chefe´´, em vez de ´´a patroa´´). 

          Pode-se observar erro (5ª oração) por omissão de ´´na´´, e escrita com incorreção 

ortográfica do (substantivo). 

          Assim sendo, P1 atingiu o nível de desempenho esperado na Unidade IV. Como 

finalizou essa Unidade no final do ano letivo, não foi submetido ao procedimento de 

ensino da Unidade V. 

 

Participante 2 

 

          Os dados da Figura 18 mostram a porcentagem de acertos de P2 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade IV. 
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Figura 18 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade IV 

 

          Ao realizar pela 1ª vez a Unidade IV, P2 obteve índice abaixo de 90% de acertos 

na relação BF. Realizou novamente o procedimento de ensino e teste da Unidade IV. 

Tendo atingido o critério de desempenho, passou para o teste de generalização: os 

resultados de P2 são apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17 

Orações escritas por P2 no teste de generalização da Unidade IV. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P2 na 1ª 

execução 

A costureira tricota na máquina. 
A consitueira tricota na maquina. 

A patroa contrata a empregada. 
C 

O homem entra no mar. 
C 

A jovem compra no mercado. 
C 

O tigre bate na grade do zoológico. 
C 
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O grupo dorme na estrada. 
C 

 

          Ao analisar as orações de generalização escritas por P2, verifica-se acerto em 

cinco orações, sendo que todas foram escritas corretamente e de acordo com o 

sinalizado. 

          Pode-se observar incorreção ortográfica de dois substantivos na 1ª oração. 

          Assim sendo, P2 atingiu o desempenho esperado na Unidade IV. Como finalizou 

o ano letivo, não foi submetido ao procedimento de ensino da Unidade V. 

 

Participante 3 

 

          Os dados da Figura 19 mostram a porcentagem de acertos de P3 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade IV. 
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Figura 19 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade IV 
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          Ao observar as relações ensinadas e testadas, nota-se que P3 atingiu o critério 

estabelecido em todas as relações, sendo conduzido ao teste de generalização da 

Unidade IV. Os resultados encontram-se na Tabela 18. 

 

Tabela 18 

Orações escritas por P3 no teste de generalização da Unidade IV. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas por P3 na 1ª 

execução 

A costureira tricota na máquina. 
A curstueira triconta na maquena. 

A patroa contrata a empregada. 
 A chefe contrata a empregada. 

O homem entra no mar. 
C 

A jovem compra no mercado. 
C 

O tigre bate na grade do zoológico. 
O tigre bate na grade do zôo. 

O grupo dorme na estrada. 
C 

 

          Analisando as orações de generalização de P3, observa-se acerto em cinco 

orações de seis, sendo que três orações foram escritas de acordo com o que foi 

sinalizado e duas orações (2ª e 5ª) apresentaram variação do que foi sinalizado, tendo 

sido consideradas corretas (escreveu ´´a chefe´´, em vez de ´´a patroa´´, e ´´zôo´´, em 

vez de ´´zoológico´´). 

          Observa-se, na 1ª oração, incorreção ortográfica de dois substantivos e de um 

verbo.  

          Assim, P3 atingiu o critério de acertos estabelecidos para as orações de 

generalização, sendo submetido ao procedimento de ensino da Unidade V. 
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Desempenho dos participantes no procedimento de ensino da Unidade V 

 

          Os participantes 1 e 2 não realizaram a Unidade V. 

 

Participante 3 

 

          Os dados da Figura 20 mostram a porcentagem de acertos de P3 nas relações 

ensinadas e testadas da Unidade V. 
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Figura 20 – Porcentagem de acertos das relações de ensino e teste da Unidade V 

 

          Ao observar as relações ensinadas e testadas, nota-se que P3 atingiu 100% de 

acertos em todas as relações. Todavia, como não houve mais tempo, em função do 

semestre letivo, não foi submetido às orações de generalização da Unidade V. 
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Desempenho dos participantes antes e após o ensino 

 

          Finalizando, será realizada a seguir, a comparação da escrita das orações de 

generalização, tal como realizadas antes do ensino e imediatamente após cada uma 

unida de ensino realizada. 

 

Participante 1 

 

        A Tabela 19 apresenta o desempenho de escrita das orações de generalização antes 

e após o ensino. 

 

Tabela 19 

Orações escritas por P1 no pré-teste e teste de generalização. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas no pré-

teste 

Orações escritas após o ensino 

O menino cola o mapa na 

parede. 

O menino cola [o 

mapa] no parede. 
O menino colou [o] mapa no 

parede. 

O sapo sai da toca. O sapo fugiu no esgoto. 
O sapo sai no buraco. 

O velho pega a navalha na 

pia. 

O velho pega [a] 

navalha [na pia]. 
O idoso pega o navalha na pia. 

A abelha olha o coelho de 

longe. 

A mosca viu [o] coelho 

[de] longe. 
A abelha olha o coelho de 

longe. 

O machado racha a lenha. Corta a árvore é 

velha. 

O machado racha a lenha. 

O menino ganha o baralho. O menino ganha [o] 

baralo. 

O garoto ganha o baralho. 

A costureira tricota na 

máquina. 

Mulher [A] costureira 

tricota [na máquina]. 
A costureira tricota na 

máquina. 
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O tigre bate na grade do 

zoológico. 

Macaco preso caiu no 

[O tigre bate na grade 

do] zoológico. 

O tigre bate [na] grade do 

zoôlógico. 

 

          Como pode se observar, P1 apresentou antes da etapa de ensino uma oração 

escrita corretamente das oito orações correspondentes as unidades de ensino realizadas.  

          Após passar por quatro unidades de ensino, P1 apresentou um erro de 

concordância da preposição com o gênero da palavra, um erro de artigo não condizente 

com o gênero da palavra, uma incorreção na acentuação do substantivo. Também houve 

duas omissões, sendo uma de artigo e uma de preposição (incluindo contração). 

          P1 apresentou notável melhora com poucas orações com algum tipo de 

incorreção; nas oito orações avaliadas após o treino, sendo que houve melhoria 

considerável no uso de elementos, como artigos, preposições, contrações, que unem as 

palavras de uma oração. As orações, após o ensino, apresentaram com a apresentada na 

Língua Portuguesa. 

 

Participante 2 

 

        A seguir na Tabela 20 demonstra-se como ocorreu o desempenho mostrado na 

escrita de orações antes e após o ensino. 

 

Tabela 20 

Orações escritas por P2 no pré-teste e teste de generalização. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas do pré-

teste 

Orações escritas por P2 

O menino cola o mapa 

na parede. 

O menina coluna [o] 

mapa [na parede]. 
O menino cola o mapa 

na parede. * 

O sapo sai da toca. [O] Sapo [sai da] toca 

para casa. 
O sapo sai da toca. * 
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O velho pega a navalha 

na pia. 

O velho peguei [a 

navalha na] pia. 
O velho pega a navalha 

na pia. * 

A abelha olha o coelho 

de longe. 

A abião veio longe [o] 

coelho [de longe]. 
A abelha olha o coelho 

de longe. 

O machado racha a 

lenha. 

A árvore malada. 
O machado racha a 

porta. * 

O menino ganha o 

baralho. 

O menino um ganhou 

[o] baralho uma. 
O menino ganha o 

baralho. * 

A costureira tricota na 

máquina. 

A [costureira] mulher 

tricota [na máquina]. 
A consitueira tricota na 

maquina. 

O tigre bate na grade do 

zoológico. 

O tigre preso para 

[bate na grade do] 

zoológico. 

O tigre bate na grade do 

zoológico. 

 

          Como pode-se observar, P2 apresentou antes da etapa de ensino todas as orações, 

com algum tipo de incorreção.  

          Após passar por quatro unidades de ensino, P2 apresentou três erros, sendo duas 

incorreções de substantivos (um deles, com incorreção na acentuação) e uma palavra 

escrita que não foi sinalizada (escreveu ´´porta´´ ao invés de ´´lenha´´). Importante 

salientar que P2 passou a escrever as orações sem omissões ou incorreções de elementos 

gramaticais como, de artigos, preposições e contrações. 

          P2 apresentou notável melhora, com apenas duas orações com algum tipo de 

incorreção. Verifica-se que a estrutura gramatical da Língua Portuguesa passou a se 

evidenciar na escrita de P2 após o ensino. 

 

Participante 3 

 

        A seguir segue a Tabela 21 como o desempenho mostrado na escrita de orações 

antes e após o ensino. 
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Tabela 21 

Orações escritas por P3 no pré-teste e teste de generalização. 

 

Orações sinalizadas Orações escritas do pré-

teste 

Orações escritas por P3 

O menino cola o mapa 

na parede. 

O menino colou um 

mapa na parete. 
O menino cola o mapa 

na parede. * 

O sapo sai da toca. O sapo saiu [da] toca. 
O sapo sai da toca. * 

O velho pega a navalha 

na pia. 

O velho pegou a 

navalha [na pia]. 
O velho pega a navalha 

na pia. 

A abelha olha o coelho 

de longe. 

[A] Abelha estava 

olhando o coelho [de] 

longe. 

A abelha olha o coelho 

de longe. 

O machado racha a 

lenha. 

Lenha [O] machado 

bateu e abriu [a lenha]. 
O manchado racha o 

pau. * 

O menino ganha o 

baralho. 

[O] Menino ganhou [o] 

bralharo. 
O garoto ganha o 

baralho. 

A costureira tricota na 

máquina. 

A [costureira] mulher 

trabalha de 

chustureira tricota [na 

máquina]. 

A curstueira triconta 

na maquena. 

O tigre bate na grade do 

zoológico. 

O Tiger quebrou o 

[bate no] cerco do 

zoológico. 

O tigre bate na grade do 

zôo. 

 

          Como pode se observar, P3 apresentou antes da etapa de ensino todas as orações, 

com algum tipo de incorreção.  

          Após passar por quatro unidades de ensino, P3 apresentou erros em duas orações 

apenas, sendo um erro no verbo e três erros em substantivos. 

          P3 apresentou notável melhora após as quatro etapas de ensino pois, passou a 

escrever as orações com os elementos gramaticais (artigos iniciais e no decorrer das 



85 

 

                                                                                                                                                                       

orações, preposições e contrações), que unem os substantivos e verbos, respeitando a 

estrutura gramatical da Língua Portuguesa. 

          Dos três participantes, P3 foi o que precisou de menor número de sessões, sendo 

que P2 foi o que precisou de maior número de sessões (14). No caso de P2, é importante 

salientar o desenvolvimento da escrita ao longo do procedimento de ensino, pois na 

Unidade I necessitou de cinco sessões para atingir o critério de desempenho 

estabelecido, sendo que na Unidade IV precisou de apenas duas sessões para atingir o 

critério. Enquanto P2 melhorou o desempenho ao longo do procedimento, P1 

apresentou mudança inversa; na 4ª Unidade de Ensino, P1 passou a perguntar, por 

várias vezes, quando iria terminar a pesquisa, mostrando certo cansaço e 

descontentamento, o que poderia estar ligado ao seu baixo desempenho nas avaliações 

escolares, e à sua situação acadêmica na escola, com reprovações em sua trajetória, 

conforme informações obtidas junto à equipe técnica.  

          No caso de P1, houve melhora com relação às suas principais dificuldades, no 

caso a omissão de artigos, particularmente quando dispostos ao longo da oração, e 

preposições (incluindo contrações); se na escrita de orações, no pré-teste, houve 

omissão de todos os artigos (fora os iniciais) e preposições, após o ensino, ao escrever 

as orações de generalização, apresentou apenas uma omissão de artigo (fora os iniciais) 

e uma omissão de preposição. Com P2 também houve melhora evidente, com relação às 

suas principais dificuldades apresentadas no pré-teste, no caso a omissão de artigos ao 

longo da oração, incorreção na escrita de palavras substantivas, havendo, inclusive, a 

escrita de orações sem sentido. Após o ensino, na escrita das orações de generalização 

não apresentou omissões de artigos ao longo da oração e apresentou diminuição 

evidente nos erros ao escrever os substantivos e verbos e, acima de tudo, escreveu 

orações com sentido, nos parâmetros da Língua Portuguesa. Para P3, houve melhora 

com relação às suas principais dificuldades: a omissão de preposições (incluindo 

contrações) e artigos, incorreções na escrita dos substantivos e inversões na estrutura da 

oração, pois após o ensino, na escrita das orações de generalização diminuiu a 

frequência dos erros. 

            Os resultados apresentados indicam que foram positivos os efeitos do 

procedimento de ensino utilizado. Verificou-se que o ensino de discriminações 

condicionais, tendo como unidade de ensino a oração, possibilitou a aquisição do 
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repertório de escrita de orações, conforme o padrão culto da Língua Portuguesa, por 

alunos surdos que cursavam o ensino médio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          O presente estudo teve como objetivo o ensino do repertório de escrita, por meio 

do procedimento embasado no modelo de equivalência de estímulos, que utilizou a 

oração como Unidade de ensino. Os participantes foram alunos surdos; assim este 

estudo agrupa-se com os de Elias (2007), Sella (2009) e Resende (2011), cujo foco foi 

trabalhar especificamente com indivíduos com surdez. 

          A proposta de ensino de escrita contempla o padrão culto da Língua Portuguesa, 

utilizando como recurso o software educativo Mestre LIBRAS (Elias & Goyos, 2010), o 

qual permite o desenvolvimento de procedimentos automatizados, com utilização de 

figuras, vídeos, e orações impressas como estímulos. Por ser automatizado, o 

pesquisador não necessita apresentar os estímulos e, a cada tentativa, não precisa se 

responsabilizar pela liberação das conseqüências, podendo-se realizar aplicação das 

condições experimentais em maior quantidade. Além disso, a automatização do relatório 

permite ao pesquisador, acompanhar passo a passo o desempenho do aluno. 

          A avaliação do repertório inicial de escrita de orações foi feita com a utilização de 

algumas das orações que compunham o teste de generalização de cada Unidade de 

ensino. Foi avaliada a relação AF (oração sinalizada-escrita manuscrita). Tendo-se 

como referência o padrão culto da Língua Portuguesa, no qual há a utilização de 

elementos como preposições (incluindo contrações), verbos (incluindo verbos de 

ligação), artigos iniciais e artigos no meio da oração, substantivos, adjetivos, entre 

outros. Analisou-se o desempenho dos participantes, tendo sido verificado que, antes do 

ensino, o repertório de escrita das orações, de todos os participantes, apresentava 

omissão desses elementos ou incorreções ortográficas quando eram escritos, além de 

serem escritas palavras que não foram sinalizadas. 

          Na avaliação inicial, para os três participantes, os acertos mais frequentes foram 

com relação à dos artigos iniciais; já com relação à utilização dos artigos em outras 

posições na oração, os resultados indicaram que não faziam parte do repertório de 

escrita, já que eram omitidos ou, eventualmente, eram substituídos por outros 

elementos.  De forma similar, também as proposições eram omitidas ou usadas, quando 

o eram, de forma incorreta. Além disso, verificou-se que foram utilizadas palavras que 
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não davam sentido à oração, em função dos sinais serem parecidos àqueles que foram 

sinalizados aos participantes. 

          Esses dados vão ao encontro do evidenciado no trabalho de Padden (1998) com 

relação às omissões, transposições e substituições na escrita de surdos, e ao trabalho de 

Capovilla (2008) com relação à presença de paragrafias na escrita de surdos. 

          Conforme o apontado por Quadros (1997), Botelho (2002), e o próprio Ministério 

de Educação e Cultura (2005), indivíduos surdos, ou com elevado nível de surdez, seja 

congênita ou precocemente adquirida, apresentam repertório de escrita aquém do que é 

esperado para a série cursada; no caso dos participantes da presente pesquisa era a 1ª ou 

2ª série do ensino médio. 

          Os três participantes foram submetidos ao procedimento de ensino, sendo que no 

presente trabalho optou-se por iniciar o procedimento de ensino com a relação AB 

(oração sinalizada-cena representativa da oração), pois se considerou que essa relação 

seria a que menor dificuldade traria aos alunos, possibilitando, com alta probabilidade, a 

ocorrência de acertos, condição fundamental para o aprendizado e para levar o 

participante a interagir com a programação por mais tempo.  

          De fato, a relação AB teve elevado índice de acertos, diferentemente da relação 

AC (oração sinalizada-oração escrita) que introduziu o estímulo escrito. Das relações 

ensinadas - AB, AC, CEp (reprodução da oração escrita usando palavras disponíveis) e 

AEp (construção da oração sinalizada usando palavras disponíveis), as relações que 

trouxeram mais dificuldades aos participantes foram BF e BC. 

          Após o ensino das relações (AB, AC, CEp, AEp) verificou-se, nos testes, que 

houve emergência de novas relações (BC, CB, BEp, AF e BF). Como os dados 

mostraram, tem-se a confirmação de que ocorreu a emergência de comportamentos não 

ensinados, conforme proposto pelo paradigma de equivalência (Sidman e Tailby, 1982) 

é possível promover a ocorrência de comportamentos não diretamente ensinados; se for 

planejado o ensino cuidadosamente, pode-se levar os alunos a aprenderem mais do que 

foi ensinado. 

          Na situação de teste de emergência de relações, das testadas (BC, CB, BEp, AF e 

BF), verificou-se que as relações BF e BC, que tinham cenas/ figuras como modelo, 

foram as que trouxeram maior dificuldade; é possível que isso tenha ocorrido porque a 
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cena representativa da oração é uma dica menos explícita do que a oração escrita ou 

sinalizada.  

          Os participantes submetidos à programação de ensino finalizaram quatro, das 

cinco unidades de ensino planejadas, durante o 2º semestre letivo, período disponível 

para a realização das atividades. Para tanto, P1 realizou no total 10 sessões, P2 realizou 

no total 14 sessões e P3 realizou no total sete sessões de procedimento de ensino. 

Verifica-se, claramente que os ritmos foram diferenciados, porém todos apresentaram 

mudanças positivas no repertório de escrita, com o procedimento de ensino 

implementado. 

          Um dos participantes apresentava ritmo mais lento, do que os demais, na 

realização das tarefas. O desempenho desse participante evidenciou que, apesar de 

demandar mais tempo para que conseguisse realizar as Unidades de ensino, ele também 

apresentou significativa e progressiva melhora em sua escrita de orações. Verificou-se 

que ele também se mostrou mais à vontade e familiarizado com as atividades de ensino, 

ao longo do percurso das Unidades, diminuindo gradativamente o número de sessões 

para conseguir atingir o critério de acertos estabelecido. O exposto evidencia, que o 

repertório é adquirido pelo aluno, desde que se respeite o ritmo de cada um. 

          Também foi estabelecido critério de desempenho de generalização, o que 

significou que o aluno só progredia para uma nova Unidade de ensino se apresentasse a 

generalização de escrita. Assim, todos apresentaram generalização. Comparando o 

repertório apresentado no pré-teste com o apresentado após o ensino, verifica-se que 

houve efeito positivo do procedimento de ensino, já que os participantes, em curto 

espaço de tempo, foram capazes de escrever orações, compreensíveis para os leitores, 

com a utilização dos elementos que, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa, 

devem estar presentes na escrita de orações. 

          Tal como nos estudos de Elias (2007), Sella (2009) e Resende (2011), o ensino de 

discriminações condicionais possibilitou a aquisição e o aperfeiçoamento do repertório 

de escrita de alunos surdos, repertório esse fundamental para a continuidade dos estudos 

e para a futura inserção social produtiva. No presente estudo, teve-se a oração (e não a 

palavra) como unidade de ensino; os resultados mostram que o ensino de 

discriminações condicionais com unidades de ensino mais complexas (como a oração), 

tanto quanto com unidades menores como a palavra, utilizada nos estudos dos demais 
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autores, possibilita a aquisição e aperfeiçoamento do repertório de escrita de indivíduos 

surdos. 

          Como salientado por Stromer, Mackay & Stoddard (1992), existe a possibilidade 

de se utilizar os conhecimentos sobre relações de equivalência para a proposição de 

procedimentos para o professor atuar de modo que se promova a emergência de relações 

não diretamente ensinadas, favorecendo a aquisição de repertórios com menor tempo de 

ensino. Há, portanto, grande possibilidade de aplicação do modelo de equivalência para 

o contexto da educação, não apenas para indivíduos com desenvolvimento típico, mas 

também com indivíduos surdos, entre outros com desenvolvimento atípico. 

          Focalizando as diferentes unidades, verificou-se que na Unidade IV, os 

participantes conseguiram atingir o critério de acerto estabelecido já na primeira 

execução de escrita de orações de generalização, indicando mudanças positivas o 

processo. Já a Unidade III apresentou-se como a mais difícil para os participantes, pois 

todos tiveram que realizá-la duas vezes, no mínimo, para atingir o critério de acertos 

estabelecido para a escrita de orações de generalização; mesmo os participantes que 

estavam atingindo o critério de acertos para a escrita de orações na primeira execução, 

tiveram que repeti-la. O que provavelmente tornou a Unidade III mais difícil foi o fato 

de haver seqüências de palavras que, para serem sinalizadas, se faziam necessários dois 

ou mais sinais. Este é o caso, por exemplo, das orações “O machado racha a lenha.” e 

“A minha chefe vive no Chile.”. 

          Os resultados ganham mais importância se considerarmos a realidade educacional 

brasileira de ensino de alunos surdos, os quais enfrentam dificuldades, inclusive os 

participantes da presente pesquisa, como falta de apoio e de instrumentos que 

possibilitem a aquisição de repertórios básicos da Língua Portuguesa no seu padrão 

culto. Na presente pesquisa, teve-se como referencia a Língua Portuguesa, ensinando-a 

com suas especificidades para alunos surdos.  Optou-se por ensinar a escrita, nos 

moldes do ensinado a alunos ouvintes, pois se considera que o repertório de escrita pode 

auxiliar os surdos a se inserirem de maneira mais igualitária na sociedade, aumentando 

suas possibilidades de relacionamento pessoal e de inserção profissional, necessárias 

para a melhoria de sua vida na sociedade. 

          Os resultados do participante com ritmo mais lento permitem colocar um ponto 

em discussão: a necessidade de haver atividades alternativas. No presente procedimento, 
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uma vez não atingido o critério, o participante realizou novamente as tentativas de 

ensino, o que ocorreu com todos os participantes. Porém, para o participante com ritmo 

mais lento, houve a necessidade de até quatro repetições do mesmo grupo de tentativas, 

já que não havia alternativas disponíveis. Para outros estudos, sugere-se que se tenha, 

para cada unidade, um ou mais grupos alternativos de tentativas, o que poderia 

favorecer a emergência da escrita generalizada com menor número de refacções.  

          Durante o procedimento de ensino, o fator da oscilação de desempenho dos 

participantes chama a atenção. Mesmo não havendo um padrão nessa oscilação, também 

foi vista nos trabalhos de Elias (2007), Sella (2009) e Resende (2011). Novos estudos 

poderiam focar a oscilação do desempenho dos participantes, de modo a identificar 

possíveis fatores a ele relacionados. 

          Outra sugestão refere-se à aplicação de procedimentos de ensino direcionados 

para alunos surdos sem conhecimento de LIBRAS, já que para os surdos a exposição a 

variados tipos de sinais, que não a LIBRAS (sinais caseiros, por exemplo), depende da 

comunidade em que esses alunos estão inseridos (Bueno, 1998). Tal caminho 

investigativo é importante uma vez que o Brasil é um país de dimensões continentais e 

grande parcela de pessoas surdas se encontra distante dos grandes centros urbanos e não 

detém o conhecimento de LIBRAS. 

         Os resultados apresentados pelos participantes evidenciam que a maioria das 

dificuldades pode ser superada; apesar da diversidade de repertório e do 

comprometimento da surdez de cada indivíduo, há possibilidades de levá-los a adquirir 

novos repertórios e de ampliá-los conforme um dos princípios básicos da Análise do 

Comportamento. O que pode ser afirmado é que, na maioria das vezes, o baixo 

desempenho dos alunos surdos está relacionado a falhas de planejamento de ensino e de 

inadequação metodológica. 

          Embora os resultados tenham sido relevantes, é de fundamental importância o 

contínuo investimento em pesquisas que investiguem procedimentos de ensino que 

abordem a aquisição, ampliação e manutenção de diferentes repertórios, dentre os quais 

o de escrita, principalmente para alunos surdos e com outras atipicidades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

          Seu filho (a) está sendo convidado a participar da pesquisa: ENSINO DE 

ESCRITA COM FRASES PARA ALUNOS SURDOS, como voluntário. Esta pesquisa 

tem como objetivo melhorar o desempenho em leitura e escrita de alunos surdos 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. 

São Paulo, _______de _______________de 2012. 

Nome do participante:____________________________________________ 

Assinatura do responsável:________________________________________ 

Pesquisador: Stefan Bovolon Feliciano. 
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ANEXO 2 – Escrita de P1 da oração de generalização do pré teste 
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ANEXO 3 – Escrita de P1 da oração de generalização da Unidade I – 1ª execução 
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ANEXO 4 – Escrita de P1 da oração de generalização da Unidade II – 1ª execução 
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ANEXO 5 – Escrita de P1 da oração de generalização da Unidade III – 1ª execução 
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ANEXO 6 – Escrita de P1 da oração de generalização da Unidade III – 2ª execução 
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ANEXO 7 – Escrita de P1 da oração de generalização da Unidade IV – 1ª execução 
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ANEXO 8 – Escrita de P2 da oração de generalização do pré-teste 
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ANEXO 9 – Escrita de P2 da oração de generalização da Unidade I – 1ª execução 
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ANEXO 10 – Escrita de P2 da oração de generalização da Unidade I – 2ª execução 
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ANEXO 11 – Escrita de P2 da oração de generalização da Unidade II – 1ª execução 
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ANEXO 12 – Escrita de P2 da oração de generalização da Unidade II – 2ª execução 
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ANEXO 13 – Escrita de P2 da oração de generalização da Unidade III – 1ª 

execução 
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ANEXO 14 – Escrita de P2 da oração de generalização da Unidade III – 2ª 

execução 
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ANEXO 15 – Escrita de P2 da oração de generalização da Unidade IV – 1ª 

execução 
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ANEXO 16 – Escrita de P3 da oração de generalização do pré-teste 
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ANEXO 17 – Escrita de P3 da oração de generalização da Unidade I – 1ª execução 
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ANEXO 18 – Escrita de P3 da oração de generalização da Unidade I – 2ª execução 
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ANEXO 19 – Escrita de P3 da oração de generalização da Unidade II – 1ª execução 
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ANEXO 20 – Escrita de P3 da oração de generalização da Unidade III – 1ª 

execução 
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ANEXO 21 – Escrita de P3 da oração de generalização da Unidade III – 2ª 

execução 
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ANEXO 22 – Escrita de P3 da oração de generalização da Unidade IV – 1ª 

execução 

 

 


