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RESUMO 

 

Tendo em vista que o processo de alfabetização no Brasil ainda é marcado por 

históricos de fracasso, é fundamental realizar pesquisas sobre procedimentos de ensino. 

Embasada na análise do comportamento, a presente pesquisa avaliou um procedimento de 

ensino de leitura e escrita por meio de discriminações condicionais. Participaram seis 

crianças, com idade variando entre cinco e seis anos de idade, que frequentavam a educação 

infantil em uma escola de ensino básico (EMEB) da cidade de Jundiaí. O delineamento foi 

composto de avaliação do repertório inicial (pré-teste), procedimento de ensino e teste de 

emergência de leitura, avaliação da generalização de leitura e escrita e avaliação do repertório 

final (pós-teste). Na avaliação do repertório inicial, avaliou-se a nomeação de letras do 

alfabeto, a leitura de algumas das palavras de ensino e de generalização e de uma oração, e a 

escrita do nome próprio e de letras e palavras previamente conhecidas pelos participantes. Os 

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

resposta construída (CRMTS) foram utilizados para ensinar relações entre palavra ditada e 

figura (AB), figura e palavra escrita (BC) e palavra ditada e letras (AEp) e sílaba ditada e 

letras (AEs). Foram ensinadas 21 palavras formadas por sílabas com correspondência sonoro-

gráfica. Após o período de ensino, os participantes passaram por testes de emergência de 

novas relações, sendo elas palavra escrita- figura (CB), palavra ditada-palavra escrita (AC) e 

figura – letras (BE). Também, foi realizado teste de generalização de leitura de palavras e de 

orações (CDp e CDo) e de escrita de palavras ditadas (AF) e foi avaliado o repertório final 

(pós-teste).  

Dentre os resultados destacam-se: - todos os participantes apresentaram mudanças 

positivas nos repertórios de leitura e de escrita; - todos os participantes apresentaram leitura 

de palavras; - parte deles apresentou leitura de orações e escrita de palavras; - o desempenho 

foi melhor na leitura de palavras do que de orações; o desempenho foi melhor na leitura do 

que na escrita. Os resultados mostras que crianças em nível pré escolar são capazes de 

adquirir repertórios básicos de leitura e escrita, podendo ser alvo de ensino sistemático na 

educação infantil  

 

Palavras-Chave: ensino de leitura; ensino de escrita, alfabetização, educação infantil, 

discriminações condicionais, análise do comportamento. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Bearing in mind the alphabetization process in Brazil is still marked by historical failures, it is 
fundamental to do research about teaching procedures. Based on behavioral analysis, the 
present research evaluated reading and writing teaching procedure through conditional 
discriminations. Six children took part of it, with age from five to six years old, who attended 
children’s education in primary education school (EMEB) in Jundiaí city. The study design 
was composed of the initial repertoire evaluation (pre-test), teaching procedure and reading 
emergence test, writing and reading evaluation of generalization and final repertoire 
evaluation (post-test). In the initial repertoire evaluation, it was analyzed the alphabet letter 
nomination, reading of some teaching and generalization words and sentence, own name 
writing, letters and words previously known by the participants. The choosing procedures 
were in matching-to-sample(MTS) and Constructed Response Matching To Sample (CRMTS) 
were utilized to teach the relationship between dictated word and illustration (AB), illustration 
and written word (BC), dictated word and letters (AEp), dictated syllable and letters (AEs). 
Twenty one words were taught by syllables with audible-illustrative correspondence. After 
the teaching period, the participants were subjected to new relations emergency tests, being 
word written-illustration (CB), written word dictated-word (AC) and illustration-letters (BE). 
It was also realized a generalization reading test of words and sentences (CDp and CDo) and 
writing of dictated words (AF) and evaluated the final repertoire (post-test). Among the 
results, it stands out: all participants presented positive changes in the reading and writing 
repertoire; all participants presented reading of words; part of them presented sentence 
reading and writing of words; the performance was better in word reading than sentence 
reading; the performance was better in reading than in writing. The results show that pre-
school children are capable of acquiring basic reading and writing repertoire, so they can be 
targeted by systematic teaching in children’s education. 
 

 

Keywords: Reading teaching, writing teaching, alphabetization, children’s education, 

conditional discrimination, behavioral analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO  

 

Presentes a cada dia na vida das crianças, as novas tecnologias possibilitam o seu uso 

para diversos fins, do entretenimento e lazer ao auxílio em novas aprendizagens. 

Desde muito pequenas, as crianças estão inseridas num contexto social tecnológico 

muito forte e que as fazem por natureza, querer desvendar seus mistérios e desvelar suas 

curiosidades. 

Computadores, televisão, videogames, tablet´s e etc, são as novas fontes de inspiração 

das crianças para brincadeiras e interações sociais.  

Neste sentido que caminha a sociedade em seu campo tecnológico, surge para a escola 

um grande desafio: acompanhar essa nova forma de a criança interagir com o mundo e 

reajustar suas metodologias, de forma que o aluno não perca o interesse em aprender aquilo 

que é necessário e está presente em sua vivência cotidiana. 

Podemos, ainda, considerar o fato de que a própria ciência vem discutindo e 

analisando os efeitos benéfico que a tecnologia pode trazer para o processo de ensino-

aprendizagem, se utilizado de uma maneira coerente, planejados e com fins prévios e 

claramente definidos. 

Fantin e Rivoltella, sobre a presença das tecnologias na vida em sociedade, afirmam 

que 

 
Num momento em que os usos das tecnologias estão redefinindo as 
formas de produção e socialização do conhecimento e as relações das 
pessoas entre si e com um meio ambiente cultural fortemente 
caracterizado pela presença dos meios digitais, os desafios da 
educação e da formação digital dos professores são imensos […] 
(Fantin & Rivoltella, 2012, p.7) 
 

Concorda-se com os autores quando ainda afirmam que as redes de conhecimento e 

as interações tecnológicas podem favorecer e fazer toda a diferença no processo de construção 

do conhecimento coletivo, entendido este como o processo de aprendizagem do indivíduo 

através das interações com o meio ambiente, seja ela virtual ou não. 

O ponto principal desta introdução ao tema vem da necessidade de apresentar ao 

leitor a importância cada vez maior que a tecnologia como um todo vem adquirindo na vida 
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social das crianças pequenas, e como a escola pode fazer disto um facilitador e um auxiliador 

no contexto escolar. 

Para crianças em fase escolar, o uso das tecnologias apresenta-se como fonte de lazer 

e entretenimento, mas que pode, sim, ser utilizada por professores e pela escola como 

caminho alternativo para uma educação próxima da realidade da criança de hoje.  

Assim, conforme Porto salienta, os jogos interativos e educativos podem ser uma 

fonte de aquisição de conteúdos pelas crianças, uma vez que 

 
[A criança] tem o poder de construir e intervir na história, escolher os 
caminhos. Sua interação acontece com a máquina, personagens e 
situações nela presentes. Nesse processo ela explora caminhos, cria e 
experimenta possibilidades, o que muitas vezes não lhe é possibilitado 
pela escola que, na maioria das vezes, está distante do universo dos 
jogos eletrônicos e não incentiva a autonomia e participação entre os 
estudantes. (Porto, 2006, p.46) 

 
Portanto, cada vez mais é inegável a presença das tecnologias na vida das crianças e 

de toda a sociedade. Deve-se compreendê-la melhor para saber de que maneira pode-se 

melhor utilizá-la, e como ela pode facilitar os processos de aquisição de novos 

conhecimentos. Para tanto, os agentes participantes do processo educativo têm papel definidos 

nesta missão: devem saber o que pretendem e como utilizar os meios tecnológicos como 

meios de aprendizagem significativa aos seus alunos.  

Nas palavras da autora, tecnologia “é o conjunto de conhecimentos e princípios 

científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento 

em um determinado tipo de atividade” (Porto, 2007, p.24) 

Portanto, pensar as tecnologias de ensino não significa pensar somente no 

equipamento, mas também nos processos e práticas pedagógicas que, tendo sido planejados e 

elaborados pelo professor, são por eles disponibilizados. Assim, pode-se considerar que as 

tecnologias podem trazer, à sala de aula, condições educativas mais interessantes, 

motivadoras e prazerosas para o aluno aprender os conhecimentos que são necessários á sua 

vida. 

Crianças não deixam de serem crianças na sala de aula. Entender essa afirmação 

requer muito dos educadores, pois ainda hoje é possível presenciar salas de aula em que a 

infância, durante as cinco horas de aula diárias, é esquecida e desconsiderada pelos 

educadores. Uma boa programação de ensino pode ser o ponto-chave para instigá-las e torná-

las capazes de adquirir habilidades e conhecimentos de forma prazerosa e com bons 

resultados. 
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Para Porto,  

 
As crianças de educação infantil têm a imaginação solta e o trabalho 
com o computador permite explorar o virtual e o imaginário da 
situação em estudo.A criança interage com a realidade das imagens, 
criando elementos próprios para entender a situação virtual e 
significá-la[…]A realidade virtual do jogo produz fantasias e faz com 
que a criança vivencie situações prazerosas e com sentido. O uso do 
computador na escola, para ser entendido como inovação, não pode 
desconsiderar o interesse, o envolvimento, a imaginação, o prazer do 
aluno (Porto, 2006, p. 187) 
 

Embora o computador seja um equipamento que tem múltiplas possibilidades de uso, 

o mesmo ocorrendo com jogos interativos e também com softwares educativos, para que seu 

uso seja adequado aos objetivos propostos, é preciso que o professor planeje seu uso.  

Kenski (2007) aponta para a importância dos professores saberem lidar com os novos 

instrumentos/equipamentos, para que não caiam na errônea concepção de achar que o próprio 

instrumento,por si próprio, faz com que o aluno alcance novas aprendizagens. Para esta 

autora, o conhecimento do professor e sua análise constante dos instrumentos/equipamentos 

que pretende utilizar é que farão a diferença no processo educativo, tornando seu uso algo 

coerente e positivo para o processo ensino-aprendizagem. 

Muito antes de Kenski (2007), Skinner ([1968], 1972) já apontava o caminho do uso 

das tecnologias de ensino como uma maneira eficaz de atingir os objetivos do processo 

ensino–aprendizagem.. Desenvolveu, ao longo de seus estudos, as chamadas “máquinas de 

ensinar”, descritas no livro Tecnologia do Ensino como  

 
Um aparelho pouco dispendioso e que resolve a maioria dos principais problemas. 
(...). O aparelho consiste numa caixa (...). Na parte superior há uma abertura, através 
da qual pode ser visto um problema ou uma questão impresso em fita de papel. A 
criança responde à pergunta movendo um ou mais dos cursores (...). A resposta 
aparece em furos quadrados picotados no mesmo papel em que está impressa a 
pergunta. Uma vez que a resposta tenha sido marcada, a criança gira com facilidade 
e pode ser adaptado para fazer piscar uma luz ou fazer funcionar algum outro 
reforçador condicionado. Se a resposta estiver errada, o botão não gira. O aparelho 
pode vir com um contador que marque as respostas erradas (...). Estando correta a 
resposta, o botão gira no sentido em que move o papel, e uma nova questão aparece 
na abertura. (Skinner, ([1968], 1972, p. 21) 
 

Ainda que em sua época os equipamentos  fossem limitados, Skinner foi capaz de 

desenvolver  conhecimento de extrema importância para a sala de aula. Suas “máquinas de 

ensinar” permitiam algo inédito até então para o ambiente escolar: aprendizagem em 

pequenos passos, cada aluno caminhando em seu próprio ritmo, e consequenciação imediata 



16 

 

para os acertos. Mostrou, com isto, que o ambiente escolar poderia ser programado pelo 

professor e, se bem feito, promoveria o sucesso escolar do aluno. 

O professor, portanto, pode ser capaz de elaborar as atividades a serem realizadas na 

sala de aula de modo a propiciar o sucesso escolar dos alunos, utilizando se possível 

equipamentos existentes, como um computador, por exemplo. 

Portanto, o processo de ensino de qualquer repertório, incluindo  a alfabetização, 

deve ser planejado pelo professor partindo-se do mais simples para o mais complexo, com 

possibilidade de consequenciação imediata positiva ao longo dos passos.  Esses aspectos são 

contemplados pela análise do comportamento, base da presente proposta de ensino inicial de 

leitura e escrita para crianças que frequentam a educação infantil de uma escola pública.  

Para compreender melhor o termo alfabetizar, traz-se a concepção de Oliveira (2004) 

que afirma: 

Alfabetizar refere-se ao alfabeto. O alfabeto é um código, ou seja, um mecanismo de 
conversão de um código de comunicação oral em outro tipo de registro, o registro 
escrito [...] Para definir alfabetização temos que levar em conta o fenômeno que lhe 
dá origem, e que se refere a uma atividade relacionada à decifração de um código. 
[...] (Oliveira, 2004, p.20)  
 

Sendo assim, pode-se considerar que alfabetizar, em seu processo inicial, significa 

que o indivíduo precisa aprender o código específico da língua portuguesa, isto é, a 

correspondência sonoro-gráfica das letras e palavras de um idioma específico. 

 Para Freire (1996), existe um objetivo principal do processo de alfabetização de 

sujeitos. Este objetivo geral é o de libertar, desenvolver consciência crítica, fazer da educação 

uma prática de liberdade para os sujeitos que estão inseridos num contexto sócio-político e 

econômico da sociedade em que nasceram. Alfabetizar um indivíduo é um processo que 

significa, entre outras coisas, torná-lo capaz de conviver com maior facilidade e dignidade 

dentro de uma sociedade letrada a qual pertence. Para um indivíduo que pertence a uma 

sociedade denominada letrada, o ato de ler, escrever e compreender o que  escreve e  lê, torna-

o com maiores possibilidades de desenvolvimento em amplos aspectos como o cultural, social 

e até mesmo econômico. 

Educadores e alfabetizadores sabem que, ao fracassarem no processo de 

alfabetização, os indivíduos estão vulneráveis às conseqüências das diferenças sócio-

econômicas do país, e isto se torna uma questão muito mais social do que meramente 

educacional. O indivíduo que pertence a uma sociedade letrada e não domina a sua 

linguaguem escrita tem maior probabilidade de ser excluído das condições sociais mais 

adequadas. 
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Fernandes e Moroz (2011), em concordância com o que afirma Marinotti (2004), 

mostram que uma deficiência de ensino dos repertórios e habilidades de leitura e escrita pode 

acarretar déficits em mais variados campos na vida do sujeito, não unicamente acadêmicos. 

Afirmam elas que, "a falta ou deficiência deste repertório acarreta, para o indivíduo, déficits 

nas mais diversas atividades acadêmicas, além de comprometer seus direitos de cidadão, 

reforçando a desigualdade e exclusão social, já tão acentuadas". (p. 206) 

Embora o ato de alfabetizar seja muito mais abrangente do que simplesmente ensinar 

uma criança a decodificar fonemas, grafemas e palavras, para tal exercício de liberdade, como 

Freire (1996) enfatiza em seus escritos, é necessário que o indivíduo apreenda a 

correspondência sonoro-gráfica que vigora na língua portuguesa. Portanto, decodificar 

palavras torna-se o ponto de partida necessário para que os sujeitos sejam capazes de ler e 

escrever com compreensão e, assim, possam participar da sociedade em que vivem com maior 

autonomia e criticidade. 

Referindo-se à importância da decodificação no processo de alfabetização, Oliveira 

(2004) defende que:  

 
[...] A decodificação é o único mecanismo pelo qual o leitor pode ler qualquer 
palavra; mas isso é apenas um [início de] processo, pois o objetivo da alfabetização 
não é ensinar a pessoa a ler palavras, mas compreender textos, a partir da leitura de 
textos e contextos. Termos como alfabetização funcional, leitura de mundo e 
letramento são usados por diferentes autores para enfatizar esse aspecto do ensino da 
leitura e escrita- que de resto, não esgota nem substitui a importância da 
alfabetização. E, por sua vez, depende de outras competências [...]. (Oliveira, 2004, 
p.22, grifo nosso). 

 

No Brasil, o pleno exercício de leitura e escrita ainda representa uma utopia para 

aqueles que atuam no campo educacional. O Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa 

(IBGE)1 aponta 12,9 milhões de brasileiros incapazes de ler e escrever. Destes, 52,4% estão 

no nordeste. Isto nos mostra que, além do número de analfabetos ser imenso e vergonhoso, 

existe a desigualdade regional de acesso à educação de qualidade. Ainda, podemos considerar 

os dados do Instituto Montenegro que, desde 2011, vêm coletando dados acerca do 

analfabetismo e indica que este número pode ser ainda maior, pois cerca de 25% de 

brasileiros são analfabetos totais ou funcionais, número esse ainda mais preocupante para o 

país. 

As enormes diferenças no Brasil se revelam, entre outras, através de um quadro já 

bem conhecido por nós e presente nos principais dados relacionados à situação educacional 

                                                 
1Para maiores informações estatísticas, acessar <www.ibge.com.br>. 
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brasileira: a maioria das crianças chegam ao fim do ensino fundamental (5 ano) sem ter as 

competências básicas que permitem começar a alfabetização com êxito. O cenário atual da 

educação básica do Brasil nos permite concluir que há crianças na escola, mas não há 

processo educativo eficaz que lhes garanta o aprendizado necessário, e que lhes é, inclusive, 

direito resguardado por leis nacionais. 

Segundo dados do INEP e do MEC2, a elevada incidência de reprovação e evasão 

decorre da dificuldade em aprender diferentes repertórios, sob os atuais procedimentos de 

ensino, os quais, têm se mostrado insuficientes para garantir a eficácia da aprendizagem e 

desenvolvimento de novas habilidades e competências necessárias ao aprendiz. 

Os PCN´S propõem que a criança saia do ensino fundamental com capacidades de 

ler, escrever e compreender bem o que se lê e o que se escreve, portanto, desempenhando-se 

em leitura e escrita. Porém, a realidade é que muitas dessas crianças acabam por fracassar 

neste processo de aprendizado, fato que indica que não estão presentes as condições básicas 

de ensino adequadas à elas para que possam alcançar tal objetivo.  

Conforme salienta Leite (2001):  

 
Apesar de  inegáveis avanços teóricos na área da aquisição, domínio e uso da 
linguagem verbal escrita, as práticas docentes, na grande maioria das escolas 
brasileiras (...) continuam a reproduzir esquemas ultrapassados e esclerosados, 
quando não perniciosos e prejudiciais à aprendizagem significativa das letras. Eu até 
arriscaria dizer que, em alguns casos, os esquemas de ensino, de tão improvisados e 
artificiais, geram a morte paulatina do potencial que as crianças trazem consigo 
quando iniciam a sua trajetória escolar. Daí a frustração, o fracasso, a repetência e a 
própria exclusão. (Leite, 2001, p.15). 
  

A preocupação de Leite, em 2001, ainda se faz presente na comunidade científica 

que foca questões relacionadas à qualidade do ensino e muitos autores têm se debruçado em 

estudos que desenvolvam propostas de ensino que possam ser utilizadas pelo professor em 

sala de aula, com o objetivo de promover a   aprendizagem dos seus alunos.  

Neste sentido, pode-se dizer que a escola que ensina a escrever merece ser defendida 

com base na postura educativa compromissada com os desafios de alfabetizar e com a 

convicção de que as crianças podem, de fato, se constituir em leitores e escritores, que 

dominam sua língua com plena e consistente capacidade de criticar ou refletir sobre textos e 

discursos que lhes forem apresentados. Cabe ao corpo docente  programar a melhor forma/ os 

caminhos a serem executados pelos aprendizes para conquistar tais repertórios tão essenciais 

para a vida em um sociedade letrada. 

                                                 
2Para maiores informações e documentos sobre a situação atual da educação brasileira, acessar: 
<www.mec.gov.br> e <www.inep.gov.br> 
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Zanotto, Moroz e Gioia, ao refletirem acerca do processo de ensino formal, isto é, do 

ensino em ambiente escolar, afirmam que: 

 
Quando falamos do ensino formal, do processo de escolarização por meio do qual se 
quer ensinar de modo eficiente um número significativo de pessoas, não podemos 
contar apenas com o fato de que a vida ensina e de que a aprendizagem ocorre 
naturalmente. Mesmo sabendo que isso acontece, defendemos aqui que cabe à escola 
assumir seu papel de ensinar. (Zanotto; Moroz & Gioia, 2008, p.8) 
 

Em outras palavras, deixar que uma criança por si só aprenda não garantirá que ela 

apreenda o que se quer. O que se quer enfatizar é que ensinar um indivíduo é muito diferente 

do que “soltar” o mesmo para que, por si só, aprenda conteúdos que deveriam ser ensinados a 

partir de um processo sistematizado. 

Moroz, partindo da conceituação de Skinner sobre educação, afirma que: 

 
[...] educar envolve a atuação de alguém em relação a outrem [...] o papel dos 
agentes educativos enquanto atuação planejada, tanto em termos da definição dos 
comportamentos a serem estabelecidos, quanto em termos da definição dos 
comportamentos a serem estabelecidos, quanto em termos de condições ambientais 
necessárias ao seu estabelecimento (Moroz, 1993, p.31) 
 

Assim, é preciso garantir que o ensino seja promotor do aprendizado, isto é, que esse 

ocorra por meio da mediação de um profissional que tenha claro os objetivos e a forma de 

atingi-los.  Se o aluno não aprendeu, é necessário que se avalie se o professor, de fato, o 

ensinou. 

 

 

1.2 O comportamento verbal e a alfabetização 

 

Segundo Sério et al., o comportamento verbal pode ser entendido como o 

comportamento reforçado pelos efeitos produzidos em outros indivíduos, como afirmam: 

 
Uma visão muito mais produtiva é que comportamento verbal é comportamento. Ele 
tem um caráter especial apenas porque é reforçado por seus efeitos sobre as pessoas- 
no início outras pessoas, mas finalmente o próprio falante. Como resultado, ele é 
livre de relações espaciais, temporais e mecânicas que prevalecem entre o 
comportamento operante e consequências não sociais. (Sério et al., 2012, p.88-89) 
 

O comportamento verbal é exclusivo da espécie humana. Somente o ser humano é 

capaz de se comunicar verbalmente e criar meios para isto. Diferentemente das demais 

espécies, o ser humano tem a capacidade de trocar informações e experiências de vida através 

da fala ou da escrita e, mais que isso, pode selecionar o que contar ou escrever, ou seja, é 
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capaz não só de se comunicar, mas também de utilizar a comunicação com objetivos 

específicos. 

Matos, referindo-se às concepções de Skinner, afirma que: 

 
O comportamento verbal é essencialmente definido pelo efeito sobre o 
comportamento do outro e, portanto, pelo seu caráter relacional (no caso, uma 
relação social). Pode-se dizer que comportamento verbal é basicamente uma relação 
entre o ambiente social, representado pelo outro, o ouvinte, e um organismo vivo, o 
emitente. (Matos, 1991, p.1) 

 
Para Skinner, o comportamento verbal é um comportamento operante e, portanto, 

deve ser analisado considerando os estímulos (antecedentes), as respostas verbais e suas 

consequências, considerando a  relação/interação entre falante e ouvinte, isto é, considerando 

os efeitos mútuos produzidos pelos indivíduos envolvidos.  

Skinner ([1957] 1992) enfatizou ainda que os trabalhos/pesquisas sobre o 

comportamento verbal deveriam ser contemplados pelas ciências comportamentais, 

especialmente a Psicologia. 

O autor é claro ao mencionar que 

 
A responsabilidade final [do estudo do comportamento verbal] deve ficar com as 
ciências comportamentais e particularmente com a psicologia. O que acontece 
quando um homem fala ou responde à fala é claramente uma questão a respeito do 
comportamento humano e, assim, uma questão a ser respondida com os conceitos e 
técnicas da psicologia como uma ciência experimental do comportamento. (Skinner, 
[1957] 1992, p.5) 
 

Ao focalizar o comportamento verbal, Skinner descreveu seis operantes verbais, 

ditos primários, que são, respectivamente, mando, tato, ecóico, textual, transcrição (cópia e 

ditado) e intraverbal, além do operante autoclítico. 

Muitos são os autores que sintetizam e sistematizam os operantes verbais descritos 

por Skinner. Entre eles, destacamos Ribeiro (2004), o qual faz uma breve descrição dos 

operantes verbais básicos. 
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NOTA: Os operantes verbais básicos de cópia e ditado são operantes de transcrição e foram separados nesta 
tabela para melhor visualização do leitor. 
 

Figura1: Operantes verbais básicos de Skinner.  
Fonte: Ribeiro, 2004.  
 
 

Como é possível notar, os operantes verbais primários abrangem os comportamentos 

da fala e escrita sob diferentes formas. Na presente pesquisa, o foco principal está nos 

comportamentos verbais textual e de transcrição (este último envolvendo cópia e ditado), já 

que são referentes à leitura e escrita. 

Estímulos antecedentes não verbais são as coisas, fenômenos ou objetos que podem 

estar presentes e em relação aos quais alguns comportamentos verbais são emitidos, como por 

exemplo quando uma criança olha para algum objeto físico e o nomeia. Já os estímulos 

antecedentes verbais referem-se àqueles que foram produzidos por alguém e para alguém.  

Como se pode observar, na Figura 1, são especificados, para cada operante, os tipos 

de estímulos antecedentes (verbais ou não verbais), as respostas (faladas e/ou escritas), os 

estímulos consequentes (reforço específico ou genérico) e o tipo de controle (formal ou 

temático). Os operantes se diferenciam em função de tais elementos. 
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O comportamento verbal textual é caracterizado por uma relação na qual a resposta 

vocal ou silenciosa é emitida frente ao estímulo antecedente verbal escrito. No 

comportamento textual há similaridade entre os estímulos antecedentes e o produto da 

resposta emitida pelo falante. Por exemplo, diante da palavra escrita CASA, o indivíduo 

oraliza/vocaliza, emitindo em voz alta a palavra /CASA/. É esse repertório de respostas 

orais/vocais que correspondem a  textos escritos que possibilitará ao indivíduo  chegar à 

compreensão. 

Para Cruvinel (2010, p.21) "o comportamento verbal textual é aquele em que a 

resposta verbal oral tem uma correspondência ponto a ponto, arbitrariamente estabelecida, 

com um estímulo verbal visual (impresso ou escrito)." 

 Matos, ao descrever o comportamento textual, diz que também pode ser denominado 

pré-ler, pois é a nomeação da palavra escrita: 

 
Ler (textual behavior), também denominado pré-ler, envolve nomeação oral do 
estímulo palavra escrita (e nesse sentido textual são tatos), não necessariamente 
envolve um repertório maior de pareamento com objetos, desenhos, situações e 
eventos (compreensão). Os discriminativos controladores são visuais, palavras 
escritas, e as consequências são sociais. (Matos, 1991, p. 5) 
 

A autora indica que o comportamento textual refere-se ao comportamento vocal 

(nomeação oral) ou sub-vocal nomeação que poderia ser silenciosa) de algo escrito (palavra, 

frase, etc). Tal comportamento é reforçado socialmente (por pais, professores, etc) e  pode 

ocorrer sem que haja compreensão (o aprendiz pode oralizar igreja, mas não identificar a 

figura de uma igreja que corresponde à palavra). É comum, na área de educação, fazer 

referência à tal repertório como “decodificação”, repertório necessário para a leitura, porém 

não suficiente para a leitura com compreensão. 

 De Rose (2005), baseando-se em Skinner (1957), afirma que este tipo de repertório 

textual não pode ser considerado como leitura, pois é possível que alguém emita uma 

sequência de respostas orais correspondentes num texto escrito, sem compreender aquilo que 

acabou de oralizar. Uma criança pode oralizar uma palavra ou pequeno texto, porém sem 

compreender o que leu. Nesse caso, tal decodificação corresponde ao que Skinner chamou de 

comportamento textual. Em outras palavras, a criança pode emitir uma sequência de respostas 

orais correspondentes a um texto, sem que necessariamente apresente a leitura com 

compreensão. Portanto, o comportamento textual refere-se à relação entre um texto e as 

respostas orais ou silenciosas emitidas por um indivíduo. 

Outro comportamento verbal que é focalizado no presente trabalho é a transcrição.  
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A transcrição é um operante verbal em que a resposta é escrita, sendo apresentada 

diante de um estímulo oral ou escrito e com os quais mantêm correspondência arbitrariamente 

estabelecida.  

Como apresentado anteriormente no quadro de Ribeiro (2004), o comportamento 

verbal de transcrição envolve  os comportamentos de  cópia e ditado, ambos emitidos como 

resposta escrita.O  estímulo antecedente varia: pode ser oral, neste caso denomina-se ditado, 

ou escrito, neste caso, denomina-se cópia. 

Em suma, os operantes textual e de transcrição são relativos às habilidades de leitura 

e escrita, sendo os comportamentos focalizados nesta pesquisa. 

De Rose discorre acerca de como a leitura fluente deve ser, e explica que: 

 
A leitura fluente envolve uma combinação de unidades molares (palavras ou grupo 
de palavras) e unidades molares (sílabas ou grafemas/fonemas). À medida que o 
comportamento de leitura se desenvolve, outros aspectos do texto passam a controlar 
dimensões do comportamento textual. (De Rose, 2005, p.36) 
 

Infelizmente, o ensino não vem garantindo plena condição de leitura e escrita. O que 

se vê, hoje em dia, são crianças que lêem palavras pausadamente e,na maioria das vezes, não 

compreendem o que lêem ou, em situações mais graves, não adquiriram sequer o repertório da 

leitura fluente de palavras , mesmo com formação silábica simples. 

 Em relação à língua portuguesa, u indicam que o ensino  das letras e das famílias 

silábicas pode ser o melhor caminho a ser seguido no processo de alfabetização. Afirmam que 

o ensino dos sons deve-se iniciar com vogais e consoantes pois os sons podem ser 

pronunciados isoladamente, ou seja, demonstrando ao aprendiz que existe  uma regularidade 

sonora entre as letras e palavras. O contato com o som das letras, a partir de fonemas e 

grafemas, deveria ser ensinado, segundo Morais (1995), ainda na educação infantil. 

Concorda-se com os autores que um dos requisitos fundamentais para se chegar ao 

domínio pleno das habilidades de leitura e escrita é a correspondência sonoro-gráfica. Porém 

é preciso salientar que, segundo De Rose (2005), unidades fonêmicas e unidades grafêmicas 

podem ser ensinada partindo tanto das unidades moleculares quanto das unidades molares 

(palavras, por exemplo), não se necessitando restringir ao ensino dos sons isolados, como 

mencionado acima. 
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1.3 Relações de equivalência e suas contribuições para o campo educacional 

 

Estudos realizados por analistas do comportamento vêm trabalhando com ensino de 

leitura e escrita e relações de equivalência.  

Green e Saunders (1988) mostram que a maneira mais utilizada para a instalação dos 

repertórios de leitura e escrita ocorre pelo ensino baseado na equivalência entre estímulos e 

com o uso do procedimento de discriminações condicionais. 

De acordo com o modelo de equivalência entre estímulos, o ensino de algumas 

relações leva à emergência de novas relações, mesmo que essas novas relações não tenham 

sido explicitamente ensinadas (De Rose, 2005). 

Para ensinar discriminações condicionais pode ser utilizado o procedimento de 

escolha de acordo com o modelo (matching-to-sample ou MTS). O procedimento consiste em 

um estímulo modelo apresentado inicialmente, seguido da apresentação de dois ou mais 

estímulos de comparação. Para cada estímulo modelo, um estímulo de comparação é 

designado como correto. Quando o aprendiz escolhe a resposta designada como correta é 

reforçado positivamente. (Rossit & Zuliani, 2003). 

Dube, McDonald, Mclave e Mackay (1991) investigaram uma variação do MTS, e a 

ela deram o nome de Constructed Response Matching To Sample (CRMTS), traduzida como 

escolha de acordo com o modelo com resposta construída. Neste procedimento, um estímulo 

modelo é apresentado ao aprendiz, que deve escolher letras de um conjunto designado como 

estímulos de comparação, de modo que forme o estímulo modelo apresentado, daí a 

denominação de resposta construída. 

O uso de tais procedimentos é comum nos estudos com base no modelo de 

equivalência de estímulos, tal como proposto por Sidman e Tailby (1982). 

A experiência pioneira de Sidman (1971) levou o autor a descobrir que não se faz 

necessário o ensino de todas as relações possíveis entre os estímulos existentes. Ele verificou 

que o ensino de apenas algumas relações podiam resultar na emergência de outras relações 

não ensinadas. 

Na pesquisa mencionada, o autor ensinou leitura a um jovem com grave 

comprometimento intelectual. Inicialmente, constatou que o adolescente sabia dar nomes a 

figuras e sabia relacionar palavras ditadas às mesmas. Então, ensinou-lhe a relação entre a 

palavra ditada e a palavra impressa. Após o período de ensino, verificou que o aprendiz 

passou a vocalizar (dizer o nome) a palavra impressa que lhe era apresentada e a identificar a 

figura que a representava, indicando que houve  aquisição da leitura com compreensão. A 
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grande contribuição dada por Sidman (1971), a partir de seu trabalho, foi evidenciar que é 

possível instalar/ampliar repertórios a partir do ensino de algumas relações. Ou seja, após o 

ensino de uma relação, emergiram outras relações não ensinadas, ampliando o repertório do 

participante do experimento. 

No Brasil, De Paula e Haydu (2010) realizaram um levantamento sobre os estudos 

realizados com base no modelo de equivalência de estímulos e mostraram que mesmo tem 

produção crescente nas áreas da Educação no ensino dos repertórios de leitura e escrita, 

matemática, ensino de língua de sinais e demais conteúdos presentes nos currículos escolares 

(como ciências, por exemplo). 

 Para De Paula e Haydu: 

 
Equivalência de estímulos consiste na formação de relações (entre estímulos ou 
entre estímulos e respostas) que foram explicitamente ensinadas e de outras que, 
sem ensino direto, emergem depois do aprendizado de pelo menos duas relações 
condicionais com um membro em comum. Relações condicionais são estabelecidas 
quando uma resposta discriminada é colocada sob o controle de estímulos  e um dos 
estímulos dessa relação participa de uma outra relação condicional, tendo a função 
de nódulo. (Paula & Haydu, 2010) 
 

Segundo De Rose (1993), para afirmar a equivalência entre estímulos, é preciso 

evidenciar as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade. 

A reflexividade refere-se à relação de um estímulo com ele mesmo, portanto se  C, 

então é possível relacioná-lo a C ( relação CC). A simetria é uma propriedade que torna 

funcionalmente equivalentes dois estímulos diferentes A e B. (Barros, 2009). Por exemplo, se 

a criança selecionar a palavra escrita banana (C) à sua imagem de referência (B), será capaz 

de, ao ver a imagem de uma banana(B), relacionar com a palavra escrita banana (C). Por sua 

vez, a transitividade é definida por Silvente (2000) como “a habilidade para responder a dois 

estímulos que nunca tenham sido diretamente relacionados um com o outro, depois que cada 

um tenha sido relacionado com um terceiro.” (p.2). Portanto, tendo sido treinadas duas 

relações com um elemento em comum (no caso A-B e B-C), as relações  AC e CA deverão 

emergir sem ensino/treino prévio.  

Strommer, Mackay e Stoddard (1992), identificaram a possibilidade de ser utilizado 

o modelo de equivalência de estímulos, pelo professor, para o ensino de leitura e escrita. 

Esclarecendo que a rede de relações envolve estímulos e operantes, os autores apresentaram, 

conforme o diagrama que se segue, as relações subjacentes aos repertórios de leitura e escrita. 

Os estudos sobre relações de equivalência têm contribuído para o campo 

educacional: ensinar relações condicionais é um caminho  para instalar ou ampliar repertórios, 

seja de  crianças em idade regular de aprendizagem e de  crianças com desenvolvimento 
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atípico, seja de crianças com histórico de fracasso escolar  ou com dificuldades de 

desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagramadas redes de relações condicionais envolvidas nos repertórios de leitura e escrita. 
Fonte: Strommer, Mackay e Stoddard, 1992. 
 

 

Com base no modelo de equivalência de estímulos têm sido elaboradas proas para 

ensinar alunos a ler e/ou escrever.  

Medeiros e Teixeira (2000), Leite e Hubner (2009), Coimbra (2010), Ponso (2010), 

Martimiano (2010), e Fernandes e Moroz (2011), Paixão, Souza, Kato e Haydu (2013), César 

e Moroz (2015) entre outros, demonstraram em suas pesquisas que se pode elaborar propostas 

de ensino com base no modelo de equivalência de estímulos, para a ampliação de repertórios 

de leitura e de escrita de palavras, beneficiando crianças com dificuldades de aprendizagem e 

histórico de fracasso escolar. 

No ensino de repertórios básicos de leitura e escrita de palavras, o ensino de 

discriminações condicionais, em pequenos passos, com procedimento de exclusão são comuns 

em estudos recentes da área, tais como Souza, Sudo e Soares (2007), Barros (2009), Coimbra 

(2010); Felippe, Rocca, Postalli e Domeniconi, (2011); Machado e Haydu (2012); Paixão et 

tal (2013); Postalli, Almeida, Canovas e Souza (2012); Mello, Hanna e Carmo (2014).  

Pode-se notar que há vasta literatura acerca da utilização do modelo de equivalência 

de estímulos no ensino de leitura e escrita de palavras. No entanto, sabe-se que um bom leitor 

não é aquele que lê apenas palavras, mas sim, que seja capaz de ler palavras num contexto 

mais amplo (orações e textos completos). O aluno que só lê palavras mas não atinge, por 

exemplo, a compreensão de uma oração, um texto escrito ou qualquer outra forma mais 

complexa de leitura, não pode ser considerado leitor.  
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Nesta direção, pode-se citar os estudos de Medeiros, Antunes, Pokreviescki, 

Bottenberg, Ferreira e Cavalhieri (2011); Ponciano e Moroz (2012); Sampaio, Assis e 

Baptista (2010) e Haydu, Zuanazzi, Assis e Kato (2015), os quais avaliaram procedimentos de 

ensino desenvolvidos com base no modelo de equivalência de estímulos e demonstram que o 

ensino de leitura de orações pode ser contemplado tanto quanto o ensino de palavras, uma vez 

que os resultados corroboraram na aquisição dos repertórios de leitura e escrita de orações na 

maior parte dos participantes. 

Na maior parte dos trabalhos levantados, as relações comumente ensinadas são as 

relações entre palavra ditada-figura (AB) e figura-palavra escrita (BC), e palavra escrita – 

construção da palavra escolhendo letras (CE) e as relações emergentes mais comumente 

testadas após os procedimentos de ensinos foram as relações CB, AC, CD, AE e BE, sendo os 

últimos dois para o repertório de escrita. Na maior parte dos casos, são utilizados sujeitos com 

histórico de fracasso escolar, isto é, com dificuldades de desempenho no processo de 

escolarização. Pouco se fala em instalação inicial destes repertórios, o que indica que, na 

maioria dos casos, trata-se de remediar dificuldades  enfrentadas na sala de aula pelos alunos. 

Poucos estudos focalizam  o processo inicial de alfabetização( portanto, de instalação 

de repertórios). Nesta direção, pode-se citar o estudo de Machado e Haydu (2012), que 

ensinaram leitura de palavras para 17 crianças de 5 e 6 anos de idade, em situação coletiva. O 

procedimento foi desenvolvido em três etapas: familiarização e teste pré-ensino; ensino das 

relações entre palavras ditadas e impressas; e selecionar letras para construção de palavras em 

resposta a tais estímulos-modelo; pós-teste que incluia palavras recombinativas. As palavras 

ensinadas foram bola, lobo, casa, faca, sofa, pato, pipa, lata e dedo e destas, surgiram 

palavras de generalização, sendo: bota, pata, boca, toca, capa, cabo, bolo, sola e sopa. Os 

resultados mostraram que 16 crianças foram capazes, ao final do programa, de ler com 

compreensão a maioria das palavras ensinadas, reafirmando aqui o fato de que um bom e bem 

planejado programa de ensino é capaz de levar as crianças ao sucesso escolar.  

Em levantamento de artigos, dissertações e teses realizado por Paixão, Souza, Kato e  

Haydu (2013), reafirmou-se a necessidade urgente do ensino de repertórios e habilidades de 

leitura e escrita em crianças de idade escolar regular. Os autores notaram que, na maioria dos 

estudos analisados por eles, o uso de discriminações condicionais de sílabas e palavras 

inteiras têm possibilitado um ensino mais eficiente e econômico no contexto educacional, 

especialmente se combinados durante o processo de ensino.  Logo após o treino de um 

conjunto de palavras, ensinavam-se as sílabas que as formam e esses dados descritos por eles 

corroboram nos estudos de Serejo, Hanna, Souza e De Rose (2007), que verificou-se que 
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crianças inicialmente ensinadas a discriminar palavras e, posteriormente, a discriminar sílabas 

e palavras apresentaram melhor desempenho apenas nessa segunda fase, enquanto as crianças 

que iniciaram com o ensino combinado (discriminação de palavras e sílabas) apresentaram 

desempenho similar nas duas fases, mostrando portanto, que o ensino através das 

discriminações condicionais é mais eficaz quando há combinação entre palavras e suas 

sílabas. 

Ao longo dos estudos levantados para a construção do embasamento teórico desta 

pesquisa, pôde-se notar uma preocupação dos pesquisadores na escolha das palavras a serem 

ensinadas, obedecendo certa regularidade sonora entre elas, quando possível. Pretendeu-se 

seguir o mesmo critério, uma vez que acredita-se que, no ensino inicial dos repertórios de 

leitura e escrita em sujeitos pré- escolares, a regularidade sonora seja um aspecto coerente a 

ser seguido. 

Tendo por base o modelo de equivalência de estímulos, na presente pesquisa avaliou-

se os efeitos de uma programação de ensino para instalação dos repertórios de leitura e escrita 

para crianças não alfabetizadas.  
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MÉTODO  

 

Participantes 

Participaram da pesquisa seis crianças com cinco anos de idade regularmente 

matriculadas na pré-escola e que frequentavam a instituição em período integral. Inicialmente, 

20 crianças passaram pela avaliação do repertório prévio, a fim de selecionar as que 

apresentavam, no máximo, 30% de acertos nas atividades realizadas. 

Após a verificação de que qualquer criança poderia ser selecionada para participar do 

procedimento (pelos baixos resultados obtidos), os participantes selecionados para passarem 

pela programação ocorreu através de sorteio. Um saco plástico abrigou papéis com os nomes 

de cada criança e seis nomes sorteados formaram o grupo de ensino. As demais crianças não 

sorteadas compuseram outros dois grupos (um grupo de seis e outro grupo de oito crianças), 

que frequentaram a sala de informática em outros horários em atividades recreativas no 

computador, como o uso do software PaintBrush que pertence ao próprio sistema Windows 

dos computadores utilizados.  

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (Processo n 48946515.3.0000.5482). Os pais e/ou 

responsáveis pelos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndice)  

 

Local  

O local de aplicação foi uma Escola Municipal da cidade de Jundiaí. A escola possui 

uma única sala de informática, com oito computadores no total (as aulas de informática são 

ministradas pelas próprias professoras e não ocorrem com regularidade), porém somente seis 

equipamentos estavam em condições de funcionamento para a aplicação do projeto e assim 

foram os utilizados para o ensino. 

 

Materiais 

Software Mestre Libras. Utilizou-se o software Mestre Libras, desenvolvido por 

Elias e Goyos (2013). Para o armazenamento dos dados obtidos, foi utilizado um Hd Externo 

com capacidade de 1T e um caderno para anotações e observações gerais durante as sessões 

de ensino. 
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No software Mestre, o educador pode criar tarefas baseadas nos procedimentos MTS 

e CRMTS, utilizando imagens e sons pré-existentes no banco de dados ou inserindo novos, de 

acordo com a necessidade do pesquisador e sua programação de ensino. 

A seguir apresentam-se algumas telas do software que, respectivamente, representam 

a tela inicial do programa de ensino, a tela referente ao relatório de desempenho do 

participante, os diferentes tipos de estímulos para a consequenciação das tarefas.  
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Figura 3: Tela Inicial do Software Mestre Libras® 
Fonte: Elias e Goyos (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4: Tela referente ao relatório de desempenho.  
Fonte: Elias e Goyos (2013) 
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No software, é possível a escolha de diferentes estímulos que são utilizados para 

consequenciar os acertos durante as tarefas e que estão representados, a seguir. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Fogos de artifício. 
Fonte: Elias e Goyos (2013) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Figura 6: Cofre de moedas  
Fonte: Elias e Goyos (2013) 
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Figura 7: Homem Aranha 
Fonte: Elias e Goyos (2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Frase “Você acertou!!!”  
Fonte: Elias e Goyos (2013) 
  
 



34 

 

A consequência a ser utilizada foi escolhida pelo participante da pesquisa. Assim, 

todas as opções foram apresentadas e a criança pôde escolher aquela que mais lhe agrada.  

 Abaixo, ilustram-se telas com duas tarefas programadas a partir dos procedimentos 

MTS e CRMTS, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 9: Exemplo de atividade de ensino pelo procedimento de MTS  
Fonte: Elias e Goyos (2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 10: Exemplo de atividade de ensino pelo procedimento de CRMTS  
Fonte: Elias e Goyos (2013) 
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Estímulos  

Pré-teste  

Letras do alfabeto. O, T, V, I, F, U, C, B, A, M, P, D, L, E e N. (optou-se por 

apresentar não somente as consoantes trabalhadas, mas também contemplar todas as vogais do 

alfabeto). As vogais e consoantes foram misturadas ao acaso. 

Sílabas. TO, MA, DE, LO, BO, CA, DA, BU, VA, LA e FO. 

Palavras. As palavras apresentadas totalizaram 19 e foram: TATU, FILA, DADO, 

COLA, BULE, MALETA e TELEFONE (palavras dentre as utilizadas no ensino) e LOBO, 

LUTA, FADA, MATO, CALO, MOLECA, CAVACO, BICUDO, VACA, MELADO,  

MENINA e PETECA (palavras recombinativas).  

Oração.  O CAVALO BATE NO TATU. 

 

Ensino  

Palavras. Foram utilizados estímulos auditivos (A), imagens (B), e estímulos 

impressos (C). Os estímulos foram palavras ditadas pelo software, palavras impressas e 

imagens representativas das palavras, apresentadas na tela do software. Foram utilizadas 

palavras dissílabas consoante-vogal (CV), com regularidade sonora e com variação sonora 

apenas na vogal [como no exemplo bolo (/ô/)e tela (/é/)],acrescidas das sílabas Ca, Co e Cu 

por serem frequentes em palavras substantivas. As palavras foram apresentadas em letra 

maiúscula, a denominada letra bastão, por ser a primeira utilizada no processo de 

alfabetização.  

Foram utilizadas palavras formadas com as letras B, D, F, L, M, N, T e V, por 

permitirem formar sílabas que contém certa regularidade sonoro-gráfica e, portanto, de maior 

facilidade para aprender no início do processo de alfabetização (conforme exposto por 

Morais, 1995 e Capovilla, 2010).  

Ao todo, foram ensinadas 21 palavras, separadas em grupos, sendo três de palavras 

dissílabas e um grupo contendo também palavras trissílabas e polissílaba.  

A seguir, apresentam-se o grupo de palavras e sílabas utilizadas: 
 

GRUPO PALAVRAS SÍLABAS 
Grupo 1 BOLO, BODE, DEDO, COLA, BICO, BULE BO, LO, DE, DO, LE, LA, CO, BU 

Grupo 2 DADO, CUBO, LUVA, FITA, PATO DA, CU, LU, VA, FI, TA, PA, TO 

Grupo 3 FACA, TATU, MOLA, TELA, FOTO FA, CA, TU, MO, TE 

Grupo 4 FILA, TOMATE, CAVALO, MALETA, TELEFONE MA, LO, VA, FI, TE, NE, FO 

Quadro 1: Palavras E Sílabas De Ensino Utilizadas Na Pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Teste de emergência. Idem as palavras de ensino. 

Teste de generalização para leitura 

 Palavras. Palavras formadas a partir da recombinação das sílabas e das letras 

presentes nas palavras de ensino, sendo elas: LOBO, LUTA, FADA, MATO, CALO, VACA, 

MOLECA, CAVACO, BICUDO e MELADO. 

Orações. Além de palavras, foram utilizadas sete orações compostas tanto por 

palavras de ensino quanto por palavras formadas pela recombinação das sílabas e letras das 

palavras de ensino. As orações apresentam estrutura contendo sujeito, verbo e complemento, 

incluindo-se artigo e preposições, conforme mostra a figura a seguir. Optou-se por testar a 

leitura generalizada de orações para avaliar se a instalação dos repertórios básicos de leitura e 

escrita, conforme programado, foi suficiente para a emergência de leitura com compreensão 

de orações, que são elementos mais complexos que as palavras e uma das habilidades mais 

importantes e necessárias de ser desenvolvida durante a fase escolar, desde o contato inicial 

de qualquer aluno com a grafia. Também foram elaboradas perguntas para avaliar se ocorreu 

leitura com compreensão; as perguntas variam entre identificar o sujeito da oração ou o fato 

ocorrido.  

Orações de generalização Perguntas para o teste de compreensão 
O CAVALO BATE NO TATU O que aconteceu com o tatu? 
A MENINA COMEU A BALA Quem comeu a bala? 
A LUVA FICA NA MALA O que tem na mala? 
O MENINO COME TOMATE O que o menino fez? 
O LOBO FICA NO MATO Onde mora o Lobo? 
A FADA É BONITA Quem é bonita? 
O TATU É BICUDO Quem é bicudo? 

Quadro 2: Orações e perguntas utilizadas no teste de leitura generalizada de orações com compreensão. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Palavras de generalização para a escrita manuscrita. Palavras formadas a partir da 

recombinação das sílabas e das letras presentes nas palavras de ensino. Foram  utilizadas 

quatro palavras de generalização para a avaliação de escrita manuscrita generalizada, sendo 

elas: LOBO, FADA, MENINA e MELADO. 

 

Procedimento 

No presente estudo ocorreram as seguintes etapas: avaliação do repertório inicial de 

leitura e de escrita “espontânea”, ensino de relações condicionais e teste de emergência de 

novas relações, teste de leitura generalizada de palavras e de orações e de escrita de palavras e 

avaliação de leitura e escrita “espontânea” após o período de ensino.  
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Avaliação do repertório inicial de leitura e escrita. A avaliação foi realizada 

individualmente; as sessões tiveram, no máximo, 30 minutos. As relações avaliadas foram: 

leitura de palavras(CDp), leitura das letras do alfabeto(CDl) e de algumas sílabas(CDs), 

leitura de orações(CDo) e AF( escrita manuscrita “espontânea”).  

Obtou-se por pré-testar a leitura das letras e das sílabas, por se tratar de um estudo em 

que contempla o ensino das relações básicas para leitura e escrita.  

Os estímulos foram apresentados uma única vez na tela do computador e não houve 

consequência para os acertos ou erros apresentados pelo participante. Utilizou-se o Power 

Point, do sistema Windows. Cada tela possuía três letras para a pré-testagem escondidas com 

uma folha sulfite em branco; a pesquisadora ia revelando a letra a ser lida pela criança e 

registrava em uma tabela se houve leitura ou não. O mesmo procedimento foi executado para 

a pré-testagem da leitura de sílabas, palavras e orações. Nas palavras, letras, sílabas e frases 

da pré testagem, houve mistura entre os conjuntos das palavras de ensino e de generalização.  

Finalizada a pré testagem de leitura pelo computador, foi fornecida à criança uma 

folha em branco e uma caneta (ou lápis, aos que preferiam) para que a criança pudesse 

escrever seu nome e tudo que sabia sobre letras.  

A instrução foi a seguinte: “Você pode escrever seu nome e tudo o que você sabe 

sobre letras, as que você conhece. Pode também escrever o nome de alguém que você sabe, 

como de um amigo ou da sua família”.  

Ensino. Após a avaliação, os sujeitos que foram sorteados (identificados como P1, P2, 

P3, P4, P5 e P6) foram submetidos ao ensino de leitura e escrita de palavras   por meio de 

discriminações condicionais. Foram ensinadas as relações palavra falada - figura (AB), figura 

- palavra escrita (BC), palavra ditada- construção da palavra com escolha de letras (AE) e 

sílaba ditada-construção da sílaba com escolha das letras (AEs). 

Foi utilizado o procedimento MTS para ensinar as relações AB e BC. Para as relações 

AE e AEs foi utilizado o procedimento CRMTS.  

O ensino ocorreu em ambiente coletivo, porém respeitou-se o ritmo individual de cada 

criança. 

Durante o procedimento de ensino, cada palavra apareceu como modelo três vezes, 

totalizando 12 tentativas em cada passo de ensino com três palavras ensinadas. Apenas o 

primeiro passo de ensino possuiu duas palavras de ensino. Para a relação AE(sílabas), oito 

passos de ensino tiveram três sílabas, totalizando 12 tentativas e treze passos de ensino com 

duas sílabas, totalizando 8 tentativas. Para as demais relações (BC, AE) seguiu-se o modelo 

de 12 tentativas por passo como ocorreu na relação AB.  Ao todo foram 20 passos de ensino. 
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O critério para a passagem de um passo de ensino para o seguinte foi de 100% de 

acertos. Não atingido o critério o participante refazia o passo até que atingisse o desempenho 

esperado. 

O ensino foi organizado da seguinte forma: ensino de palavras dissílabas formadas por 

sílabas simples (grupos 1 a 3, passos 1 a 15);a cada cinco passos de ensino, teste de 

emergência de novas relações AC, CB, BE; ensino de palavras trissílabas e polissílaba 

formadas por sílabas simples(grupo 4, passos 16 a 20); finalizado o último passo, teste de 

leitura generalizada de novas palavras formadas pela recombinação de sílabas e letras das 

palavras de ensino(CDp); teste de leitura generalizada de orações formadas a partir das 

palavras de ensino(CDo) e teste de escrita manuscrita generalizada de novas palavras( AF). 

A seguir, apresentam-se os passos de ensino na sequência em que foram utilizados: 

Grupo 1- Passos 1 a 5 

Passo 1: BOLO, BODE 

Passo 2: BOLO, BODE, DEDO 

Passo 3: BODE, DEDO, COLA 

Passo 4: DEDO, COLA, BICO 

Passo 5: COLA, BICO, BULE 

Grupo 2- Passos 6 a 10 

Passo 6: BICO, BULE, DADO 

Passo 7: BULE, DADO, CUBO 

Passo 8: DADO, CUBO, LUVA 

Passo 9: CUBO, LUVA, FITA 

Passo 10: LUVA, FITA, PATO 

Grupo 3- Passos 11 a 15 

Passo 11: FITA, PATO, FACA 

Passo 12: PATO, FACA, TATU 

Passo 13: FACA, TATU, MOLA 

Passo 14: TATU, MOLA, TELA 

Passo 15: MOLA, TELA, FOTO 

Grupo 4 – Passos 16 a 20 

Passo 16: TELA, FOTO, FILA 

Passo 17: FOTO, FILA, TOMATE 

Passo 18: FILA, TOMATE, CAVALO 

Passo 19: TOMATE, CAVALO, MALETA 
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Passo 20: CAVALO, MALETA, TELEFONE 

Teste de emergência de novas relações. O teste de emergência de relações ocorreu a 

cada cinco passos de ensino, sendo realizado após os passos 5,10,15 e 20. Nos casos em que o 

tempo máximo da sessão (30 minutos) expirou, o teste foi realizado na sessão seguinte, antes 

de iniciar o novo passo.  

As relações testadas ocorreram na seguinte sequência: CB (palavra escrita - figura), 

AC (palavra ditada - palavra escrita) e BE (imagem escrita da palavra – escrita escolhendo 

letras).  

O desempenho esperado foi de 80%. Não atingido o critério, o participante retomava 

os passos de ensino do grupo testado e foi fazia um novo teste de emergência. 

O esquema abaixo representa a rede de relações formada a partir do procedimento de 

ensino programado nesta pesquisa. As setas contínuas representam as relações ensinadas, 

enquanto que as setas tracejadas representam as relações emergentes equivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 11: Esquema representativo das relações trabalhadas na presente pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Avaliação da leitura de palavras de generalização. A avaliação da leitura 

generalizada ocorreu após encerrado o último passo de ensino (e de seu respectivo teste de 

emergência). Cada palavra pôde ser lida em voz alta pelo participante em duas tentativas. Ao 

pedir a leitura pela primeira vez, a pesquisadora perguntou “O que está escrito aqui?”, e, 

numa segunda tentativa (quando houve a necessidade) oralizou: “Você pode repetir, por 

favor?”, não dando pistas à criança de seu provável erro. Foram 10 palavras de generalização 

para leitura. 
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Avaliação da leitura generalizada de orações. O procedimento foi similar ao da 

avaliação da leitura de palavras novas. Se o participante conseguisse ler a oração na primeira 

tentativa, passava para a leitura da próxima oração e assim sucessivamente até que tivessem 

sido testadas as 7 orações. Se apresentasse alguma incorreção, a pesquisadora perguntava 

“Você pode ler novamente, por favor?”, dando nova oportunidade ao participante. A leitura 

foi registrada em folha sulfite pela pesquisadora, que anotou cada oralização de cada oração 

emitida pela criança (foi anotado a forma como a criança leu).  

No momento em que era realizada a avaliação de leitura das orações (conforme 

descrito acima), a pesquisadora fazia perguntas, com o objetivo de verificar se houve a leitura 

com compreensão. No caso da oração em que a criança não oralizou corretamente, a pergunta 

não foi feita, por se considerar que, se não houve a emergência de leitura generalizada, não 

lhe era possível obter a compreensão da mesma. 

Avaliação da escrita manuscrita generalizada de palavras (AF). Um papel em 

branco, sem linhas, e lápis foi entregue para o participante; a pesquisadora ditou a palavra. A 

pesquisadora pediu então para a criança repetir a palavra ditada (para garantir que a criança 

tivesse compreendido bem a palavra). Em seguida, a pesquisadora repetiu a palavra ditada e 

disse “Então, vamos lá, pode escrever do seu jeito no papel”. Se a criança dissesse algo como 

“Eu não sei escrever essa palavra”, foi dito que ele(a) poderia escrever da melhor forma 

possível, sem se preocupar se estaria certo ou não. Em todo o momento da pesquisa, do pré 

teste às avaliações finais, foi enfatizado que tudo era um jogo de aprender, nada era certo ou 

errado, melhor ou pior e cada um estava ali para brincar de aprender letras, ler e escrever 

palavras. 

Avaliação do repertório final: A avaliação do repertório final ocorreu após todo o 

período de ensino e dos testes de generalização e foi a reaplicação da avaliação de repertório 

inicial ( pré-teste), utilizando-se os mesmos materiais ( computador pessoal da pesquisadora) 

e o programa Power Point com as devidas informações ( palavras, sílabas, letras do alfabeto e 

oração). Para a relação AF (escrita “espontânea”) a instrução para os participantes foi a 

mesma da avaliação inicial e os registros foram todos anexados neste documento, em 

conjunto com os registros do pré-teste e das avaliações de escrita manuscrita. 

O esquema apresentado a seguir, mostra de maneira resumida, o procedimento 

realizado na pesquisa. As setas presentes no segundo quadrado valem para todos os demais  

passos de ensino. 
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Figura 12: Esquema de atividades e sequencia planejada para a presente pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
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RESULTADOS 

 

Observações acerca dos participantes, dos professores da turma, da Instituição e do 

contexto no qual os dados foram coletados  

 

Considerou-se importante a descrição do contexto em que as crianças se encontravam 

durante o período em que a pesquisadora frequentou a Instituição, bem como o contexto em 

que os dados foram obtidos. 

No primeiro dia de contato com as crianças, a pesquisadora pediu para a professora da 

sala que pudesse conversar com as mesmas a fim de explicar o motivo pelo qual ali estava. 

Fez isso pois, ao entrar no ambiente, percebeu-se um grande clima de euforia e entusiasmo 

das crianças em ter uma “professora nova”. Assim, para acalmar e conversar com todos, a 

pesquisadora pediu que fizessem uma roda no chão da sala e, assim, se apresentou dizendo 

que estava ali para estudar e que também era aluna, mas de outra escola. Explicou as crianças 

que todos iriam brincar nos computadores e participar de qualquer atividade que estivesse no 

planejamento da pesquisadora.  Aproveitou o momento para estabelecer com as crianças 

alguns “combinados”, que deveriam ser seguidos enquanto estivessem na sala de informática 

ou na companhia somente da pesquisadora. 

Os aspectos combinados foram: 

1. Sempre respeitar a pesquisadora e os demais colegas durante as atividades; 

2. Ao terminar a atividade no computador sempre avisar a pesquisadora e não 

desligar o equipamento ou mudar de programa sem que a mesma estivesse 

presente e autorizado tal ação; 

3. Quando acabasse o tempo das atividades, dever-se-ia respeitar o chamado da 

pesquisadora para retornar a sala, sempre juntos. 

4. Ao finalizar as tarefas, se houvesse tempo livre, seriam permitidas atividades 

recreativas no computador (programa PaintBrush) ou pintura livre com lápis e 

materiais diversos que ficariam disponíveis na sala. 

Tais combinados gerais foram criadas com o intuito de que a relação entre 

pesquisadora e alunos fosse de colaboração entre as partes, tornando as atividades e o 

convívio prazerosas para todos os envolvidos no processo.  

Todas as crianças da Instituição permaneciam durante 8 horas diárias no ambiente 

escolar, seguindo o currículo de educação integral e cumpriam o horário das 8 da manhã às 16 
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horas da tarde, horário da saída das mesmas. Sendo assim, como pela manhã o clima foi de 

interação social entre pesquisadora e turma, o pré-teste ocorreu no segundo dia de contato 

com as crianças, e a partir daí, as atividades tiveram uma sequência normal. No total, a 

pesquisadora passou aproximadamente um mês na Instituição, frequentando-a no período da 

manhã para a o grupo de ensino e à tarde para o restante do grupo, garantindo assim que todas 

as crianças usufruíssem do uso do computador no mesmo dia. A freqüência das atividades 

foram de três vezes na semana (sempre às segundas, quartas e sextas feiras). 

A turma foi dividida em três grupos: duas turmas de 6 crianças e uma turma com 8 

crianças. A sala de informática continha seis computadores. Como o uso do computador era 

individualizado, para a turma de oito crianças ficou estabelecido a divisão de dois 

equipamentos, e isto seria feito através de um rodízio entre as crianças, garantindo o uso por 

igual entre todos os presentes. Apesar de se acreditar que isto poderia ser um fator conflituoso 

entre as crianças, o mesmo não o foi. A divisão neste grupo ocorreu de maneira colaborativa e 

sem maiores problemas. Nos demais grupos, como o número de crianças era compatível com 

o de equipamentos, não foi necessário se criar o rodízio de utilização. 

 

Observações sobre os participantes 

 

P1. Criança de 5 anos de idade, chama a atenção pelo fato de ter, juntamente com P2, 

os melhores resultados ao longo de todo o processo. No momento em que a pesquisadora foi 

encaminhada para a sala de aula em que poderia trabalhar com as crianças, P1 foi a primeira a 

correr na porta da sala e emitir uma série de perguntas do tipo “Quem é você?”; “O que você 

vai fazer aqui?”; “Qual seu nome?Eu vou poder brincar com você?”, entre outras. Aoadentrar 

o ambiente, a pesquisadora ouviu da professora da turma que “Aquele ali, boa sorte...vai te 

dar trabalho!” . Ao questionar os motivos, foi informada pela professora, que P1 era uma 

criança problemática. A mãe, usuária de drogas, abandonou-o; o pai, para sustentá-lo, trabalha 

muito e P1, nas palavras da professora, “ É aquele aluno problema que ninguém quer, nem eu. 

Não te obedece, não respeita nada, deve ter algum problema na cabeça, de tanta droga que a 

mãe fumou quando ele tava na barriga dela. Não tem interesse por nada, só por provocar os 

amigos e a mim.”  

Ao longo de todo o processo desta pesquisa, o comportamento de P1 foi, a cada dia, 

surpreendendo a professora e mostrou-se muito diferente da imagem inicial que todos os 

funcionários e colegas de classe tinham dele. Todos os dias em que a pesquisadora chegava, 
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era recebida por P1 com abraços e demonstrações de afeto, o que indicava ser um gesto 

carinhoso e carente de sua parte. 

No pré teste, bem como no processo de ensino e posterior avaliação, P1 mostrou-se 

interessado e motivado. Sempre indagava a pesquisadora do porquê aquilo estava sendo feito 

e dizia que gostava muito de mexer no computador e aprender com ele. Não mostrou 

dificuldade em manusear o mouse gostava muito quando a tela do homem aranha aparecia, 

dizendo saber que se ele apareceu é porque está feliz que ele havia acertado a tarefa.  

Ao longo do procedimento, P1 não demonstrou ter dificuldades. Na sala de 

informática, se comportou bem e, vez ou outra, pedia a pesquisadora para ficar mais tempo ou 

ajudá-la a desligar os equipamentos. Obedecia aos combinados feitos entre a pesquisadora e 

os demais colegas de turma e mostra-se bem entusiasmado com as atividades desenvolvidas 

ali. 

Ao final da programação, no último dia em que a pesquisadora esteve na Instituição, 

P1 disse ao se despedir que gostou muito de ter aprendido no computador e brincado com o 

homem aranha. Disse ainda “Vou sentir saudade de aprender com você”, o que demonstra que 

P1 não era um aluno problema ou uma criança com dificuldades de aprendizagem, mas sim 

uma criança que, por fatores diversos, sentia falta de qualquer tipo de demonstração positiva 

de afeto e agia de maneira inadequada em sala de aula e no ambiente escolar como um todo. 

P2. A participante P2, única da turma com 6 anos de idade, não demonstrou 

dificuldade em executar as tarefas propostas ao longo do período de ensino. Sempre atenta e 

interessada, era a primeira a terminar as tarefas no computador e gostava muito de interagir 

com a pesquisadora, fazendo perguntas sobre sua vida pessoal. Do pré- testeàs avaliações 

finais, P2 não teve problemas em seguir os aspectos combinados, bem como ajudava a 

pesquisadora quando algum colega demonstrava resistência em cumpri-las.  No entanto, P2 

solicitava constantemente a atenção da pesquisadora para obter um tratamento diferenciado ou 

individualizado. 

Em algumas situações isoladas, emitiu comportamentos que indicavam ser, 

possivelmente, de ciúmes da pesquisadora e relação a atenção dada aos demais colegas, 

porém nada que não fosse contornado com um breve diálogo. A pesquisadora pôde notar que, 

P2 emitia esse comportamento para tentar demonstrar para os demais que, por ser a mais 

velha de todos, ela poderia ter “direitos” a mais, como por exemplo, ao invés de pintar e 

desenhar no Paint Brush ou no papel (um dos combinados era que, quem terminasse as tarefas 

e ainda tivesse tempo, poderia usar o Paint Brush ou papel e giz de cera para desenhar) 

poderia ficar na companhia da pesquisadora conversando com ela. 
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Por fim, um fator relevante deve ser mencionado: P2 têm um irmão mais novo 

(Lorenzo) e uma irmã mais velha (Júlia). Pode-se considerar, portanto, as atitudes de P2, bem 

como a familiarização com letras e palavras que apareceu no pré-teste, ter também influência 

da convivência com a irmã mais velha, que segundo P2, tem 9 anos. 

P3. Com 5 anos de idade, mostrou-se um aluno bem dedicado e organizado. Sempre 

que a pesquisadora adentrava a sala para chamar os alunos para irem a sala de informática, P3 

corria para a porta e dizia “Já estou pronto, professora”. Do período de avaliação do repertório 

prévio até a avaliação final, P3 não demonstrou grandes dificuldades em manusear o 

computador. Porém, em algumas situações, foi preciso pontuar sobre a individualidade das 

atividades, pois houve situações em que se notou P3 dando a resposta correta para o colega ao 

lado, sendo por vezes P5 e P6. Como acabava rápido as tarefas do dia, P3 permanecia no 

computador olhando o que P5 ou P6 estavam fazendo e, em algumas situações, a 

pesquisadora teve de intervir ou reiniciar as atividades de P5 e P6, o que lhes causava 

incômodo.  Para resolver a questão, P3 passou a ocupar o computador da ponta da mesa, 

tendo P2 como “vizinha”, sanando assim a possibilidade de os dados de P5 e P6 não serem 

fidedignos. Pontuou-se com P3 que aquela brincadeira no computador devia ser individual e 

que esse devia ser um combinado respeitado por ele. Ao final do período, P3 disse que passou 

“dias lindos” de aulas de informática e que adoraria que eles pudessem continuar utilizando os 

computadores. 

P4. Tinha 5 anos de idade; mostrou-se alegre em participar das atividades. Segundo a 

professora, trata-se de uma aluna muito tranquila e que pouco trabalho dá. De fato, ao longo 

do período, P4 participou das atividades com tranquilidade e atenção. Demonstrou ter certa 

afinidade com atividades artísticas e, por tal razão, quando lhe sobrava tempo após as 

atividades, corria para o chão para desenhar algo. Na maioria das vezes, esse tempo não 

ocorreu para P4 e então ela ficava “triste” por não ter tempo de desenhar, dizendo coisas do 

tipo “Mas não deu tempo de brincar na pintura, tia” ou ainda “Tia, mas eu queria pintar...”. 

Contudo, tal fato não prejudicou as atividades ou sua participação nas mesmas. 

P5. Na avaliação de repertório inicial, apesar da pesquisadora explicar que se tratava 

de uma atividade prévia para as brincadeiras no computador, P5 demonstrou estar tensa e 

dizia, repetidamente, “eu não sei ler, prô”. Ao apontar com o dedo a letra que deveria ser lida 

por ela (relação CD- alfabeto), P5 respondia sempre “h,i,j” . Porém, apesar de não nomear as 

letras do alfabeto, P5 escreveu seu nome de forma correta e as letras B,M,N,A,D,F,O,P,G e R 

( em maiúscula). Repetiu muitas vezes a escrita dessas letras, de forma organizada, na 

horizontal e, ao final, desenhava uma bolinha pequena e pintada . Ao ser questionada, pela 
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pesquisadora, sobre o que se tratava aquela bolinha, P5 disse “é o pontinho, porque eu acabei 

a palavra. Sempre que acaba tem que ter esse pontinho, prô”. Tal resposta indicou que P5 

tinha, ainda que mínimamente, certa familiaridade com a escrita formal.  P5 foi uma das 

participantes que P3 insisitiu em tentar ajudar. Apesar disto, P5 indicava não gostar disso. 

Quando P3 invadia seu espaço, P5 o empurrava dizendo “sai daqui, eu tenho que fazer 

sozinha” ou ainda “Prô, ele ta me atrapalhando aqui.”. Apesar de ter dificuldade no início, P5 

mostrava interesse em aprender e indicava estar feliz por suas conquistas, pois sempre que a 

consequência para o acerto aparecia em sua tela, P5 gritava “Yes” ou “é, acertei”. A 

participante P5, ao final do período de ensino, disse que iria “sentir saudades do computador e 

de você, prô”. 

P6. Com 5 anos, mostrou-se pouco interessada pelas atividades. Sempre dizia-se 

cansada e com sono. Ao ser questionada se dormia tarde, disse que “sim, porque minha mãe 

chega da escola dela e eu acordo.”. P6, de fato, aparentava estar mais cansada que as demais 

crianças. No refeitório, demorava a terminar as refeições e lanches, sempre apoiando a cabeça 

numa das mãos, num comportamento que poderia indicar que dormia mal. A professora 

contou a pesquisadora que P6 nunca se atrasava, chegando sempre pontualmente as 7:45 na 

escola trazida por sua mãe, sendo que quem a buscava sempre era o pai. Nas atividades 

diárias das turmas de crianças de 5 anos, a “hora da soneca” não faz parte da rotina. Porém, 

muitas vezes após o almoço, P6 chorava para dormir e algumas vezes era atendida, a depender 

da disponibilidade de colchonete para ela (as crianças menores têm a prioridade na sala do 

sono). Durante as atividades no computador, P6 mostrava-se animada no início, mas sempre 

reclamou de sono ou cansaço, fatores que faziam com que P6 pedisse a resposta certa para P3, 

para que pudesse terminar logo e deitar no chão da sala. Como esse comportamento foi 

percebido logo de início pela pesquisadora, sendo contornada a situação, P6 parecia 

desanimada em desenvolver as atividades, mas sempre cumpria as tarefas até o fim, e dentro 

do tempo estipulado. Ao final das atividades de ensino, disse que “gostou muito”. 

 

Observações sobre os professores e a rotina da turma 

 

Por se tratar de uma Instituição de período integral, a classe possui dois professores: 

uma para o período da manhã (54 anos, identificada por Prof1) e outro para o período da tarde 

(32 anos identificada por Prof2).  

Prof1. Durante o período em que a pesquisadora permaneceu na escola, a postura de 

Prof1 mudou drasticamente. Logo aos primeiros dias de sessão, Prof1 demonstrou-se 
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incomodada com a empolgação das crianças em brincar com letras e palavras. Mesmo as que 

não passavam pela programação, mas que brincavam no computador mostravam mais 

interesse e concentração em outras atividades, quaisquer que fossem. Sempre muito solícita 

com a pesquisadora, Prof1 mostrou interesse em saber mais do que se tratava o projeto e a 

pesquisa que estava sendo desenvolvida, dizendo se animar com a empolgação das crianças. 

 Ao notar que o comportamento das crianças mudara, Prof1 começou a emitir 

comportamentos que até então, não eram rotineiros. Passou a escrever na lousa a rotina diária 

de atividades. Além disso, montou placas com os nomes das crianças e entregou a elas. As 

atividades diárias envolvem na maioria das vezes, horas de parque e cuidados com a 

alimentação. As crianças pouco são estimuladas com relação a leitura e escrita. As leituras 

eram feitas quando “sobrava tempo” ou quando chovia e não havia parque. As atividades 

gráficas em sua maioria são desenhos livres ou desenhos ilustrativos das histórias que 

ouviram no dia (quando ocorriam).  

Mas, o fato de ter começado a escrever a rotina na lousa e montar as placas com os 

nomes para que eles brincassem e “quem quisesse” escrevesse seu nome, fez com que a rotina 

da classe mudasse. Antes as atividades gráficas eram guardadas num saco plástico em que o 

nome da criança estava escrito em letra cursiva pelos professores. Como Prof1 e a 

pesquisadora acabaram por desenvolver certa afinidade, foi sugerido que o varal em que os 

saco plásticos ficavam pendurados fosse colocado de forma mais baixa e acessível para a 

altura das crianças e os nomes das mesmas fossem trocadas por letras bastão, da mesma forma 

que estavam escritas nas placas de identificação. A sugestão logo foi adotada por Prof1 e as 

crianças começaram a poder arquivar seus próprios desenhos, com auxílio da professora. Esse 

pequeno contato com o nome próprio e com as palavras da rotina, fez com que, segundo Prof1 

as crianças começassem a indicar mais participação nas atividades em sala de aula, o que 

gerou uma série de mudanças positivas na relação de Prof1 com as crianças. 

O que antes era esporádico tornou-se rotineiro. Ao fim do projeto, Prof1 disse coisas 

como “nossa, percebo que eles conseguem se concentrar mais, estão mais calmos e 

interessados”; “você sabe como é difícil ter muitas crianças em sala, a gente desanima, mas 

com você aqui ajudando fiquei mais animada, até melhorei com eles você viu? (risos)” .Uma 

frase que mostra a mudança da professora foi “a gente sabe que é difícil, mas sabe que 

funciona. Eu tô louca pra aposentar, então andava meio desanimada, mas sei da importância 

da rotina e de atividades programadas. A gente não tem a obrigação legal de alfabetizar 

ninguém aqui, e se ´puxamos´ o ensino é capaz de arrumar confusão (se referindo as colegas e 

direção). Mas a gente sabe que eles são capazes na maioria dos casos né...Mas a gente não faz 
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porque não é nosso dever, não tá na lei, mas gostei do que aconteceu aqui, vou tentar mudar 

isso sabe? De estimular e pensar em coisas que os ajudem mais pra frente...” 

Prof2. Por sua vez, Prof 2 teve um comportamento oposto ao da Prof1. Seu horário de 

entrada é ao meio dia, horário em que as crianças são encaminhadas para o almoço. Após o 

almoço, Prof2 as acompanha para a higiene e, em seguida, ao parque. Entre essas três 

atividades (almoço, higiene e parque), as crianças acabam retornando para a classe somente as 

15:00horas. Às 15:30horas, tomam lanche e vão embora. Por tal razão, a relação de Prof2 com 

as crianças aparentemente mostrou-se muito mais de cuidado do, que de fato, educacional. 

Não se criou afinidade entre a pesquisadora e Prof2, razão pela qual as observações acerca do 

mesmo foram restritas.  

 

Observações acerca da Instituição  

 

A relação entre os funcionários da escola e as crianças sempre pareceu ser adequada 

para as partes envolvidas. Por ficarem em período integral na escola, notou-se um vínculo 

afetivo entre funcionários e as crianças, tornando o ambiente agradável como um todo.  As 

instalações, embora simples, sempre estavam higienizadas e organizadas. A parte de materiais 

deixava um pouco a desejar. Havia poucos brinquedos em sala de aula e materiais concretos 

para atividades pedagógicas mais elaboradas. A coordenadora e a diretora atribuíam à 

Prefeitura a responsabilidade pela falta de recursos melhores. Contaram que, pouco tempo 

atrás, as salas de aula possuíam lousas digitais, porém o contrato da empresa das lousas com a 

atual Prefeitura não foi renovado, o que acarretou a retirada dos equipamentos. A sala de 

informática possuia oito computadores, porém apenas seis estavam aptos a serem utilizados. 

A sala para descanso possuia alguns colchonetes rasgados e estava sem cortina, não 

permitindo uma baixa luminosidade, ideal para o conforto do sono das crianças menores. 

Contudo, no âmbito geral, a escola estava bem conservada e cuidada. A coordenação e 

direção afirmaram que os materiais eram anualmente listados e pedidos para reposição, mas 

nem toda a lista era atendida e assim o trabalho pedagógico ficava comprometido, 

dependendo exclusivamente da criatividade das professoras em improvisar.  

 



49 

 

Avaliação do Repertório Inicial dos Participantes 

 

Através da avaliação do repertório inicial, é possível concluir que as crianças não 

possuíam os repertórios de leitura e escrita. A Tabela abaixo apresenta o desempenho dos 

participantes, indicando. 

 

Tabela 1:  

Desempenho dos participantes na leitura de palavras(CDp) letras do alfabeto(CDl), 

sílabas(CDs) e oração (CDo) e escrita manuscrita do nome próprio e espontânea(AF) pré- 

testadas. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

RELAÇÃO PARTICIPANTES CDp (19) CDl (15) CDs (11) CDo (1) AF (nome próprio) AF (escrita espontânea) 
P1  BICO (leu “bola”) 

COLA (leu “coca-
cola”) 

A,E,N,O - - Não Escrita aleatória de letras: 
P,N,R,B,C,D,E,F,G,H 

P2 - O,V,I,F,U,B,A,M  
E 

LO - Sim LOUA (LORENZO) 
ORAU (ROSINHA) 
JIURN ( JÚLIA) 
TMRA (MADRINHA) 

P3 - Todas  - Sim BRSR (BRASIL) 
P4 - Todas, exceto P  - Sim Escrita aleatória de letras: S,E,A,I,O,F,J,G,B,L  
P5 - O,A,E  - Sim Escrita aleatória de 

letras:D,O,R,B,F,M,N,A,V,P,G. 
 Pontuou sempre o “final da frase”. 

P6 - F,A,M,P,L,E - - Sim - 
P7 - A,P  - Não GEOEP(tentativa de escrita do próprio nome) 
P8 - L,E,O  - Não NAPD(escrita aleatória) 
P9 - M,B  - Não LUISEE(tentativa de escrita do próprio nome) 
P10 - L,F,A,I,F,N,E  - Não - 
P11 - A,O,E,U,M  - Não - 
P12 - M,L,A  - Não MLLN (tentativa de escrita do próprio nome) 
P13 - E,F,B,N,O,A,I,L  - Sim Escrita aleatória de letras 
P14 - P,U,E,V,A  - Sim Escrita aleatória de letras 
P15 - O,A,I - - Não SARAP(tentativa de escrita do próprio nome) 
P16 - F,L,B,O,E,M - - Sim ESBOTI (ESCOLA) 
P17 -  I,B,A,V,F - - Não - 
P18 -  V,N,P,U,A,E - - Não - 
P19 -  L,M,N,P,O,I,U - - Sim Escrita aleatória de letras 
P20 - P,B,A,I,V,F,B - - Não -  

49 
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Como se pode observar na Figura 1, o melhor desempenho foi na leitura das letras do 

alfabeto (relação CD letras); no entanto, das 16 letras utilizadas na avaliação, apenas quatro 

crianças acertaram mais de 50% das letras. Para a leitura de palavras (relação CD palavras), 

das 19 palavras avaliadas (entre palavras de ensino e de generalização), um participante  

oralizou duas outras palavras e os demais sequer emitiram resposta, dizendo coisas como 

“Não sei ler, Prô” ou “Não aprendi a ler ainda, tia”.  O mesmo ocorreu para a leitura de 

sílabas (relação CD sílabas), pois de um total de 12 sílabas, apenas um participante (P2) foi 

capaz de ler a sílaba “LO”. Nas orações, nenhum participante apresentou leitura.  

Alguns registros foram feitos no papel pelas crianças, entre tentativas de escrita do 

nome e letras diversas. Das 20 crianças, apenas oito escreveram seu próprio nome de maneira 

correta (AF), representando menos de 50% da turma. 

Pode-se dizer que a turma era homogênea em relação aos repertórios de leitura e 

escrita e, sendo assim, qualquer criança da turma poderia ser selecionada à participar da 

pesquisa. Por sorteio, foram selecionados seis participantes, apresentados inicialmente (P1 a 

P6). A seguir, apresenta-se a descrição detalhada do desempenho individual dos seis 

participantes na avaliação de repertório inicial.   

P1. A avaliação de repertório inicial de P1 durou 12 minutos. As letras reconhecidas 

por P1 foram A, E, N e O. Trocou a letra F por H. Com relação as palavras testadas, é 

interessante destacar que ao visualizar a palavra COLA, P1 respondeu “Coca-Cola”, 

referindo-se ao refrigerante. Ao visualizar a palavra BICO, P1 oralizou BOLA. P1 não 

decodificou as palavras corretamente e pode ter sido controlado por uma das letras que 

compõe a palavra (como o B no ínicio de BICO e de BOLA). O mesmo pode ter ocorrido com 

a palavra Cola. Ao visualizar a lata de refrigerante, P1 está sob controle não da palavra a ser 

decodificada, mas do rótulo do refrigerante que ele conhece como “Coca-Cola”. 

Nenhuma sílaba ou oração foi lida por P1. Em seu registro manuscrito, P1 escreveu 

algumas letras aleatórias e foram elas:  R, U, B, C, D, D, E, F, G e H. Porém, não é possível 

afimar que P1 conhecia essas letras pois escrevia e olhava em determinada direção. Ao olhar 

na direção do olhar de P1, a pesquisadora supôs que ele provavelmente estava copiando as 

letras que decoravam a parede da sala em que ocorria a avaliação; a pesquisadora recolheu as 

letras penduradas e pediu para que P1 continuasse escrevendo. Como a partir daí, nenhuma 

nova letra foi escrita, tampouco seu nome próprio, deve-se considerar que os registros de P1 

foram cópias das letras que estavam disponíveis no ambiente.  



52 

 

Das 19 palavras avaliadas, P1 não leu nenhuma; das 12 sílabas presentes no pré-teste o 

índice de acertos de P1 também foi zero. Apenas no reconhecimento de letras, P1 nomeou 4 

das 16 letras testadas.  

Observando tais dados é possível concluir que P1 não apresentava os repertórios de 

leitura e escrita. 

P2. A avaliação de repertório inicial de P2 durou 20 minutos. As letras reconhecidas 

por P2 foram O, V, I, F, U, B, A, M e E. Ao visualizar a letra T, P2 nomeou como sendo a 

letra Y; emitiu troca ao nomear a letra P, nomeando-a B.  

P2 nomeou corretamente uma sílaba, dentre as 12 testadas (LO). Em seu registro 

manuscrito, P2 não escreveu letras aleatórias mas sim tentativas de nomes de pessoas 

próximas a ela, como o nome do irmão Lorenzo(LOUA), o nome de sua prima Rosinha 

(OAUR), o nome de sua irmã Júlia (JIURN) e o nome de sua madrinha Tamara (TMRA). 

Além dessas tentativas de escrita, escreveu corretamente seu nome próprio. 

É interessante ressaltar que P2 registrou escrita de letras, e ao ser questionada, “criou” 

uma frase para elas. As letras, portanto, faziam parte de uma tentativa de frase escrita por P2.  

As letras ARRMPMA foram descritas por P2 como sendo a frase “Rato meu querido 

eu te amo”. Dentro deste contexto, algumas letras supõe uma tentativa de escrita, 

principalmente no início, onde as letras ARR podem ser uma tentativa de escrita da palavra 

RATO. Contudo, como P2 não leu nenhuma palavra e somente uma sílaba (presente no nome 

do seu irmão), não podemos considerar que trata-se de um repertório consistente em leitura e 

escrita, sendo apenas ensaios e tentativas de P2. 

Das 19 palavras avaliadas, P2 não leu nenhuma; das 12 sílabas presentes no pré-teste o 

índice de acertos de P2 foi de uma sílaba apenas. O melhor desempenho de P2 foi a nomeação 

de letras do alfabeto (relação Cdl), onde P2 nomeou corretamente 10 das 16 letras do alfabeto. 

P3. A avaliação de repertório inicial de P3 durou 9 minutos. P3 reconheceu todas as 

16 letras avaliadas, porém não leu nenhuma sílaba, palavra ou oração. Em seu registro 

manuscrito, P3 escreveu seu nome e a escrita espontânea BRSR para a palavra “BRASIL”. 

Tais fatos apontam que P3 possuía conhecimento prévio sobre letras e duas palavras (nome 

próprio e Brasil).  

Das 19 palavras avaliadas, P3 não leu nenhuma; das 12 sílabas presentes no pré-teste o 

índice de acertos de P3 também foi zero. P3 nomeou todas as 16 letras testadas.  

P4. A avaliação de repertório inicial de P4 durou 19 minutos. P4 reconheceu 15 das 16 

letras avaliadas, não nomeando apenas a letra P. Contudo, não leu nenhuma palavra, sílaba ou 
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oração. Em seu registro manuscrito, P4 escreveu seu nome e a escrita espontânea de algumas 

letras aleatórias, sendo elas: S, E, A, I, O, F, J, G, B e L.  

P4 demonstrou interesse pelo mundo letrado, ficando a maior parte desses 19 minutos 

de avaliação numa postura de tentativa de escrita. Os escritos apresentaram organização, 

obedecendo o formato horizontal de escrita, o que indica que P4 já possuía uma noção 

(mesmo que rudimentar) de escrita de palavras. Ao ser questionada, porém, nomeou os 

registros como “letrinhas”. 

P5. A avaliação de repertório inicial de P5 durou 25 minutos. P5 reconheceu três das 

16 letras avaliadas (O, A, E) . Não leu nenhuma palavra, sílaba ou oração. Em seu registro 

manuscrito, P5 escreveu, primeiramente, seu nome e, em seguida, preencheu todo o espaço da 

folha com escritas espontâneas de letras, que foram: D, O, R, B, F, M, N, A, V, P e G. Ao 

final de cada conjunto de letras, P5 pontuava com um ponto final e, ao indicar onde estava seu 

nome escrito, passou o dedo indicador sob as letras, oralizando de forma ritmada com o 

movimento do mesmo (EEEELIIIIS). 

Das 19 palavras avaliadas, P5 não leu nenhuma; das 12 sílabas presentes no pré-teste o 

índice de acertos de P5 foi nulo. P5 nomeou apenas 3 letras das 16 avaliadas. Tais dados 

apontaram que, apesar de registrar muitas letras e escrever seu nome próprio, P5 não 

apresentava os repertórios de leitura e escrita.  

P6. A avaliação de repertório inicial de P6 durou 7 minutos. P6 reconheceu 6 das 16 

letras avaliadas (F, A, M, P, L, E). Não leu nenhuma palavra, sílaba ou oração.  

P6 escreveu apenas seu nome no registro escrito e, rapidamente, o entregou à 

pesquisadora dizendo “eu só sei escrever meu nome, tia, pronto! Acabei!”. 

 

Desempenho durante o ensino 

 

O tempo de ensino variou entre os participantes. O participante com maior tempo de 

ensino foi o participante P6, que totalizou 6 horas e 52 minutos para finalizar todas as etapas 

de ensino, enquanto o participante com menor tempo necessário para as tarefas foi o 

participante P2 e P3, com 5 horas e 32 minutos e 5 horas e 11 minutos, respectivamente, 

conforme tabela 2. 
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Tabela 2:  

Tempo/por participante em todas as atividades planejadas e realizadas na pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Na Tabela 3, é possível observar os resultados (em porcentagem) de cada relação 

ensinada por participante. A média foi calculada pela soma das porcentagens obtidas nos 

diferentes passos e suas refacções, por relação, dividida pela quantidade de passos. 

 

Tabela 3:   

Porcentagem média de acertos em cada relação ensinada, por participante. 

PARTICIPANTE/RELAÇÃO AB BC AEsí AE Média final  
P1 98% 96% 80% 72% 86,5% 

P2 97% 95% 96% 94% 95,5% 

P3 93% 90% 80% 80% 85,75% 

P4 94% 88% 70% 85% 84,25% 
P5 92% 90% 76% 78% 84% 

P6 90% 92% 72% 68% 80,5% 

Média geral 94% 91,8% 79% 79,5%  

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observando os dados da tabela, pode-se verificar que os participantes precisaram 

refazer parte das relações ensinadas, durante os passos de ensino. Entre as relações ensinadas, 

as com melhores desempenhos foram as relações AB (94% de acertos) e BC (91,8% de 

acertos) e as relações com menor rendimento  foram as relações AE sílabas (79%) e AE 

palavras (79,5%), ambas referentes ao repertório de escrita. Embora todos os participantes 

tenham alcançado média final de aproveitamento acima dos 80%, pode-se destacar P2 com a 

maior média de aproveitamento durante o ensino e P6 com a menor média de aproveitamento  

A seguir, apresenta-se uma descrição detalhada por participante em cada relação 

ensinada.  

Part./Tempo P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Avaliação do  
Repertório Inicial 

12 minutos 20 minutos 9 minutos 19 minutos 25 minutos 7 minutos 

Ensino 6 horas e  
26 minutos 

5 horas e  
32 minutos 

5 horas e 
 11 minutos 

6 horas e  
40 minutos 

6 horas e  
47 minutos 

6 horas e  
52 minutos 

Testes de 
Emergência 

18 minutos 14 minutos 16 minutos 22 minutos 13 minutos 29 minutos 

Testes de Leitura e  
Escrita 
Generalizadas 

37 minutos 32 minutos 24 minutos 36 minutos 30 minutos 44 minutos 

Avaliação do 
Repertório Final 

10 minutos 17 minutos 15 minutos 26 minutos 10 minutos 6 minutos 
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Relação AB 

P1. Obteve 92% de acertos como média final no ensino da relação AB. Seus erros se 

concentraram na correspondência entre palavra ditada e as imagens presentes nos passos 

12,14 e 15. Nestes passos o que ocorreu foi a troca da imagem TATU pela imagem PATO (no 

passo 12), MOLA e TELA (passo 14) e TELA e FOTO (passo 15). Nos demais passos não 

ocorreram erro no ensino da relação entre palavra falada-imagem. 

P2.  Com relação ao ensino de AB, pode-se dizer que P2 obteve um resultado positivo, 

cometendo trocas de imagens somente nos passos 14 e 15 (trocando TELA e FOTO). Para 

este passo foi necessário três tentativas.  

 Nos demais passos de ensino da relação AB, P2 não emitiu troca na emissão de 

respostas de imagens correspondentes à palavra falada, totalizando 97% de acertos, ao final 

do ensino da relação AB. 

P3. Cometeu erros no passo 5 (trocou a imagem BICO onde deveria clicar em BULE). 

A frequência de erros foi maior entre os passos 10 e 15, pertencentes ao grupo 3 de ensino. 

No passo 10 (trocou FITA por LUVA), nos passos 13 e 14 as trocas ocorreram entre as 

imagens TATU, MOLA E FACA e, por fim, no passo 15 a troca foi entre as imagens TELA E 

FOTO. O desempenho final de P3 foi de 93% de acertos no ensino da relação AB. 

P4.  O índice de desempenho de P4 foi de 94%. Os erros cometidos se concentraram 

na correspondência das imagens PATO, FACA, TATU (passo 12); TATU, MOLA e TELA 

(passo 14) e MOLA, TELA, FOTO (passo 15), todos pertencentes ao grupo 3. O passo 15 foi 

o mais refeito, com três tentativas até que o critério de desempenho fosse atingido. 

P5. Os erros de P5 estiveram concentrados no grupo 2 e 3. No grupo 2, P5 errou as 

imagens correspondentes as palavras DEDO, COLA e BICO (passo 4), BICO, BULE e 

DADO (passo 6). Em relação ao passo 9 (CUBO, LUVA, FITA), o participante trocou as 

imagens LUVA e FITA apenas uma vez.  

É importante ressaltar que P5 indicava não conhecer certas imagens, tais como BULE, 

BICO e TOMATE. Esta última, ao ser vista na tela do computador, foi chamada de CEREJA 

pelo participante. Mesmo assim, não ocorreram erro na correspondência entre palavra falada-

imagem neste caso. 

O desempenho final de P5 no ensino da relação AB foi de 92% de acertos. 

P6.  Obteve 90% de acertos no ensino da relação AB. Seus erros se concentraram na 

correspondência das imagens PATO, FACA e TATU (passo 12), trocando TATU por PATO; 

MOLA, TELA e FOTO, trocando FOTO por TELA e vice-versa ( passo 15). Neste passo, P6 

precisou refazer quatro vezes até atingir o critério de 100% de acertos e prosseguir no ensino. 
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P6 se distraia com facilidade. Por demandar mais tempo que os demais colegas nas atividades, 

por vezes precisou ser chamado pela pesquisadora a voltar a se concentrar. Além disso, 

indicava cansaço nas atividades e tais fatos podem ter prejudicado suas respostas. 

Relação BC 

P1. Na relação BC, no primeiro passo de ensino (BOLO, BODE) apresentou maior 

número de erros. P1 refez este passo 5 vezes. Do passo 2 ao 5, P1 diminuiu a quantidade de 

erros, sendo que o passo 5 (COLA, BICO, BULE) foi refeito apenas uma vez. P1 cometeu 

três erros no passo 8 (DADO, CUBO, LUVA), em que trocou a resposta LUVA por CUBO. 

A letra U em ambas as palavras pode ter controlado P1 em emitir as respostas de forma 

trocada. No passo 15 (MOLA, TELA, FOTO) houve troca de respostas entre as palavras 

MOLA e TELA. A posição da sílaba LA indica que P1 pode ter sido controlado pela posição 

(em ambas as palavras a sílaba encontra-se no final da palavra). No passo 20 (CAVALO, 

MALETA, TELEFONE), a palavra TELEFONE foi a mais difícil; P1 refez este passo três 

vezes; em todas vezes que a resposta correta deveria ser TELEFONE, P1 respondeu 

MALETA (2) e CAVALO (1). A sílaba LE e a letra O podem ter controlado a ação de P1.  

Já para a relação BC, o resultado final em porcentagem nesta relação ensinada foi de 

96% de acertos. Considera-se que para P1, a relação BC foi a de melhor aproveitamento para 

o participante, atingindo resultado próximo a 100%. 

P2. Cometeu o primeiro erro no passo 4 (DEDO, COLA, BICO), emitindo COLA 

quando a resposta deveria ser BICO e vice- versa. P2 refez este passo uma vez. Nos passos 5 

e 6 (este já pertencente ao grupo 2 de palavras), P2 cometeu as mesmas trocas, desta vez 

emitindo DADO onde deveria ter respondido BICO ou BULE. Pode-se supor que as trocas 

ocorreram dada a proximidade das posições das sílabas e por terem a mesma vogal ou 

consoante envolvida (CO, DO, BI, BU). 

No grupo 2 de palavras, P2 cometeu um erro no passo 11 (FITA, PATO, FACA), em 

que trocou a resposta FACA por FITA.  

No grupo 3 de palavras, P2 não apresentou erros, passando por esse grupo apenas uma 

vez. 

No passo 17 (pertencentes ao grupo 4), P2 precisou refazê-lo duas vezes. A 

dificuldade esteve na palavra TOMATE. P2 emitiu FOTO (3) e FILA (4). Tais emissões 

incorretas podem estar relacionadas às sílabas similares entre as palavras (entre as palavras 

TOMATE e FOTO) e pela presença da vogal A nas palavras TOMATE e FILA. 

Nos passos seguintes (18 ao 20) P2 não emitiu erros sendo necessária apenas uma 

passagem pelos passos finais do grupo 4 de palavras. 
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Ao final desta etapa de ensino, P2 obteve 95% de acertos em todos os passos 

trabalhados. 

P3. No primeiro passo de ensino (BOLO, BODE) apresentou erros, invertendo as 

respostas entre si. P3 cometeu quatro erros no passo 8 (DADO, CUBO, LUVA), onde a 

resposta correta era a palavra LUVA, clicava em DADO ou CUBO (3 vezes). A frequência na 

ocorrência de erros voltou a ocorrer com as palavras trissílabas e polissílaba. No passo 17, P3 

precisou refazer o mesmo por três vezes até obter 100% de acertos, enquanto que no passo 20, 

a incidência foi menor sendo necessário repetir o último passo de ensino apenas uma vez, pois 

P3 errou a resposta TELEFONE, selecionando a palavra MALETA como resposta correta. 

Como o erro ocorreu apenas uma vez, neste caso, pode-se considerar que P3 distraiu-se ou foi 

controlado por algum fator externo desconhecido, uma vez que não ocorreu erro sistemático.  

P3 obteve 90% de acertos como média final em todo o ensino da relação BC, podendo 

ser considerado um ótimo nível de aproveitamento da programação. 

P4. No primeiro passo de ensino (BOLO, BODE) apresentou erros, em seis das oito 

tentativas, invertendo as respostas para ambas as palavras.  

 P4 cometeu erros nos passos 8, 9 e 10 na palavra LUVA (passo 8), FITA (passo 9) e 

PATO (passo 10). A palavra LUVA teve a maior frequência de erros, enquanto a palavra 

PATO teve apenas um erro na emissão da resposta.  

No grupo 3 de palavras de ensino (passos 11 a 15), P4 cometeu erros nas palavras 

MOLA (passo 13), FOTO (passo 14) e FILA (passo 15). Pode-se considerar que a a vogal O 

(nas palavras MOLA e FOTO) e a sílaba LA (nas palavras MOLA e FILA) podem ter 

interferido na escolha da resposta, levando P4 a cometer tais erros. Para os passos de ensino 

do grupo 3, foram necessárias quatro tentativas até que o índice de 100% de acertos fosse 

atingido.  

Já no grupo 4 (passos 16 ao 20), P4 apresentou erros na escolha das palavras 

TOMATE, CAVALO, MALETA e TELEFONE. Para a palavra TELEFONE (passo 20), P4 

precisou refazer apenas uma vez, enquanto que o passo anterior (passo 19) foi refeito 3 vezes. 

P4 obteve 88% de acertos como média final  no ensino da relação AB, podendo ser 

considerado um  nível  satisfatório de aproveitamento da programação. 

P5. Com relação ao grupo 1 de palavras (passos 1 a 5) P5 teve dificuldade em realizar 

as tarefas do passo 5. P5 precisou refazer este passo por três vezes e todos os erros estiveram 

concentrados na troca entre as palavras BICO e BULE, invertendo as respostas entre si. Pode-

se indicar que P5 foi controlado pela letra inicial da palavra neste passo, pois ambas as 

palavras iniciam-se com a mesma letra (B).  
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Nos passos 8 e 9, P5 emitiu respostas invertidas para as palavras CUBO, LUVA 

(passo 8) e CUBO, LUVA e FITA (passo 9), onde a maior incidência de erros (mais de 3 

tentativas no mesmo passo de ensino) esteve presente no passo 9,  no qual  P5 trocou as 

respostas LUVA, clicando em CUBO ou FITA. Pode-se levantar a hipótese de que as vogais 

tenham controlado a emissão de respostas de P5 nestes passos.  

No grupo 3 de palavras, P5 apresentou erro apenas no passo 13 e 14, entre as palavras 

MOLA e TELA. A posição da sílaba LA pode ser um indicativo de controle na emissão de 

resposta deste participante, assim como ocorreu as vogais das palavras de ensino anteriores. 

No grupo 4, quando palavras trissílabas e polissílaba foram inseridas, P5 precisou 

refazer o passo 17 e 18 duas vezes, enquanto que os passos 19 e 20 não precisaram ser 

refeitos. 

O resultado final, em porcentagem, desta etapa de ensino foi de 90% de acertos, 

podendo-se considerar que é um resultado positivo.  

P6. Teve dificuldade em realizar as tarefas dos passos 2 e 5 (do grupo 1 de palavras), 

trocando as palavras BODE e DEDO (passo 2); BICO e BULE (passo 5). 

Entre os passos 6 a 10, P6 cometeu erros nos passos 7 (trocando BULE por CUBO), 

no passo 9 (trocando CUBO por LUVA) e no passo 10, trocando a resposta LUVA por FITA. 

Este grupo de passos de ensino foi refeito duas vezes para que se atingisse o índice de 100% 

de acertos. 

Nos passos seguintes, a frequência de erros diminuiu, embora P6 tenha demonstrado 

dificuldade em emitir respostas para as palavras trissílabas e polissílabas. Cometeu erros nos 

passos 18 e 19 trocando as respostas entre as palavras TOMATE e MALETA. A proximidade 

entre as letras T e E em ambas as palavras pode ter gerado a dificuldade de P6. Após refazer o 

passo, P6 conseguiu atingir o critério e avançar para o passo seguinte. Demorou 4 minutos 

para escolher a resposta TELEFONE (passo 20- último passo) mas não necessitou refazê-lo, 

acertando corretamente na primeira tentativa.  

A média final, em porcentagem, de P6 foi de 92% de acertos em todo o processo de 

ensino da relação BC. 

Relação AE (de sílabas) 

O ensino de sílabas ocorria em cada passo de ensino. Ao atingir os critérios no ensino 

da relação BC, dava-se inicio ao ensino da relação AEsíl.  

P1. Obteve média de 80% de acertos. No passo 1, P1 apresentou mais erros na escrita 

da sílaba LO, enquanto que a sílaba DE não apresentou erro. Nas sílabas dos passos 2 a 5, P1 
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apresentou erros na escrita das sílabas LE e LA. P1 clicou na letra E ou A antes de selecionar 

a letra L, indicando estar sob controle da vogal. 

P1 teve erros na escrita das sílabas CU, LU, VA (passo 9), MO( passo 13) e TE(passo 

14). P1 inverteu as posições das letras M e O, e das letras T e E. No ensino de sílabas dos 

passos 16 ao 20, P1 também cometeu  erros na escrita da sílaba FI(passo 16) e NE (passo 20).  

A média final de acertos de P1, durante o ensino da relação AEsíl, foi de 80%, 

indicativa de que P1 teve dificuldade na escrita de sílabas.  

P2. Obteve média de 96% de acertos. Os erros de P2 estiveram concentrados na escrita 

das sílabas LA (passo 3), BI (passo 4) e LE (passo 5), para o grupo 1 de palavras de ensino. 

P2 só voltou a apresentar erros na escrita da sílaba CU e BO (passos 8 e 9) e nas sílabas VA, 

FO, LE, NE ( entre os passos 18 a 20). As silabas LE e NE apresentaram troca na posição da 

escrita correta e por estarem no mesmo grupo e passo podem ter induzido P2 ao erro. O 

resultado final de P2 durante todo o ensino foi excelente. 

P3. No ensino, P3 obteve 80% de acertos, na média final.  No ensino de sílabas do 

passo 1, P3 apresentou  erro na escrita da sílaba BO, enquanto que a sílaba LO não apresentou 

erro em nenhuma das 12 tentativas realizadas. No ensino de sílabas dos passos seguintes (2 a 

5), P3 apresentou facilidade em todas as sílabas treinadas, exceto para a sílaba BI e BU 

(passos 4 e 5). Esses passos foram refeitos duas vezes.  

Nos passos do grupo 2 e 3 a maior concentração de erros esteve na escrita das sílabas 

CU, LU, BU (passos 7 a 10). De 12 tentativas, P3 cometeu 3 erros na escrita de CU, sempre 

emitindo a vogal U como início desta sílaba. Na escrita da sílaba LU, P3 emitiu duas 

respostas diferentes (clicou na vogal U e numa segunda tentativa na letra T, presente entre as 

opções de escolha). A sílaba BU apresentou troca entre B e U, iniciando com a vogal a 

resposta. 

No grupo 4 de sílabas ensinadas, P3 apresentou erros na construção das sílabas VA, 

FO, TE e NE. Nas duas primeiras sílabas (VA e FO), P2 cometeu duas vezes o mesmo erro 

(trocando a posição das letras) e na escrita das sílabas TE e NE, P3 trocou a posição das letras 

e escolheu B como sendo T e M como sendo N, na última fase de tentativas de escrita ( em 

que ocorriam aumento na variedade de opções de escolha de letras) 

 O nível de desempenho de P3 foi de 80% de acertos, como média geral no ensino da 

relação AEsíl.  

P4. Obteve 70% de acertos de porcentagem final de todos os grupos de sílabas 

ensinadas. No ensino de sílabas do passo 1, P4 apresentou  erro na escrita de todas as sílabas, 

trocando a posição das letras em todas as tentativas. No ensino de sílabas dos passos seguintes 
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(2 a 5), P4 apresentou dificuldade nas sílabas CO, BI e BU clicando nas vogais como início 

da escrita da sílaba ditada. 

Nos passos do grupo 2 e 3, P4 cometeu erros na escrita das sílabas CU, LU, VA, PA E 

TA, sendo necessário refazer os passos 7 e 8 por quatro vezes e o passo 9 por três vezes. No 

grupo 4 de sílabas ensinadas (referentes aos passos 16 ao 20), P4 apresentou erros na 

construção das sílabas MA,VA,TE,LE,FO,NE, sendo necessárias de 3 a 6 tentativas até que o 

critério fosse atingido e pudesse avançar para o passo seguinte. As maiores frequências de 

erros estiveram concentradas na escrita de TE, LE e NE, onde houve troca de consoantes entre 

essas sílabas. O resultado final de desempenho, indica que P4 teve dificuldade durante 

processo de ensino. 

P5. Obteve 76% de acertos de porcentagem final de todos os grupos de sílabas 

ensinadas.  

No ensino de sílabas do passo 1, P5 apresentou erro na escrita da sílaba LO, enquanto 

que a sílaba DE não apresentou erro em nenhuma das tentativas realizadas. No ensino de 

sílabas dos passos seguintes (2 a 5), P5 apresentou erros na escrita das sílabas LE, BI, BU e 

CO. 

Nos passos do grupo 2 a maior frequência de erros esteve na escrita das sílabas CU, 

LU, FI e PA (mais de 3 erros em cada tentativa de escrita dessas sílabas).  

No grupo 3 de sílabas ensinadas (pertencentes as palavras dos passos 11 a 15), P5 

apresentou erros na construção das sílabas TU, MO, FO. No último grupo de sílabas (das 

palavras dos passos 16 a 20), P5 apresentou erro na escrita das seguintes sílabas: TO, LO, TE, 

LE, NE. Para as últimas três sílabas citadas (TE, LE e NE), P5 indicou estar controlado pelo 

som da vogal E, enquanto que para as primeiras sílabas (TO e LO), a vogal O parece ter 

controlado P5, uma vez que, nesses passos, a resposta emitida sempre foi iniciada por uma 

vogal (sendo E, O ou outra vogal incorreta). 

P6. Obteve média de 72% de acertos. Nos passos 1 a 5 (grupo 1), P6 concentrou erros 

na escrita das sílabas DE, LO, DO, CO, BI e BU. Já nos passos seguintes (6 a 10), a 

frequência de erros na emissão de resposta diminuiu e P6 apresentou erros somente na escrita 

das sílabas CU, LU, VA e PA( nesta, apenas uma vez), trocando a posição das letras. 

Relação AE (palavras) 

P1. No ensino da relação AE, P1 obteve o maior número de erros. A média de acertos 

foi de 72%. Com as palavras BOLO, BODE e DEDO, em todas as tentativas houve trocas e 

omissões de letras, isto é, ao escrever BOLO e BODE o participante clicou na letra D para o 
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lugar que deveria ser ocupado pela letra L. Na escrita de DEDO, o participante clicou na letra 

D apenas uma vez, escrevendo ‘DEO’ ao invés de ‘DEDO’.  

Esta relação foi a que P1 mais refez. Foram, no mínimo três execuções em cada passo 

para que o critério de 100% de acertos fosse alcançado para seguir ao próximo passo. A 

palavra com menor número de erros foi COLA (possivelmente porque conhecida 

previamente) e a com maior número de erros (6 erros seguidos) foi a palavra TELEFONE. 

Para a relação AE, o desempenho de P1 indica que teve dificuldade nesta relação 

ensinada. 

Por fim, o que pode-se dizer é que P1 teve um melhor aproveitamento nas relações AB 

e BC ( em que atingiu valores próximos a 100%) e seu menor indice, em porcentagem, de 

aproveitamento da programação de ensino esteve presente na relação AE. 

P2. No ensino da relação AE, P2 obteve 94% de acertos  no ensino.  

No grupo 1 de palavras ensinadas não houve erros exceto na entrada da palavra BULE 

(passo 5). Os erros de P2 se concentraram na escrita das palavras BICO e BULE (passo 6). 

Foram necessárias três refacções para que P2 alcançasse 100% de acertos, para seguir com os 

próximos passos de palavras.  

Já no grupo de palavras 3 e 4, P2 não apresentou dificuldades em executar as tarefas. 

Não houve erros na escrita das palavras PATO, TATU e MOLA (grupo 3) e TOMATE, 

CAVALO, MALETA (grupo 4). As palavras TELA e FACA apresentaram trocas e omissões 

na escolha de letras na construção correta da palavra, enquanto a palavra TELEFONE 

apresentou omissão de consoantes na construção da palavra. P2 escreveu TEEONE em duas 

das 12 tentativas presentes no último passo (passo 20) do ensino desta relação. 

P3. No ensino da relação AE, P3 obteve o mesmo nível de desempenho na relação de 

ensino AEsíl, ou seja, 80% de acertos. 

Com as palavras do grupo 1 (passos 1 a 5), P3 cometeu erros na escrita de BOLO, 

BODE, COLA, BICO e BULE. Foram mais de três vezes realizando o passo de escrita para 

que P3 pudesse avançar ao passo seguinte. Com relação aos passos 6 a 10, houve omissão de 

letras na escrita das palavras CUBO, LUVA, FITA e PATO, e as omissões variaram entre 

vogal e consoantes. Dos passos 11 a 15 (grupo 3), a palavra TATU não teve erro, enquanto 

que as palavras TELA e FOTO foram as que P3 mais errou deste conjunto (mais de três 

execuções do passo). 

O grupo 4 de palavras foi o grupo em que P3 apresentou maiores dificuldades. A 

inserção da palavra TOMATE (passo 17), trissílaba, fez com que P3 refizesse o treino por 

quatro vezes, e o mesmo ocorreu para a escrita das palavras MALETA e TELEFONE. A 
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palavra CAVALO foi escrita corretamente na primeira execução do passo, possivelmente 

possa ser previamente conhecida pelo participante.  

Por fim, o que pode-se dizer é que P3 teve um melhor aproveitamento nas relações AB 

e BC ( resultados acima de 90%) e seu menor indice, em porcentagem, de aproveitamento da 

programação de ensino esteve presente nas relações AEsíl e AEp ( ambas com 80% de 

aproveitamento). 

P4. Concluiu o ensino da relação AE com desempenho de 85% de acertos. A maior 

frequência de erros foi na escrita das palavras BICO, BULE (passo 5); LUVA,FITA(passo 9); 

MOLA,TELA(passos 13 e 14). Para essas palavras foram necessárias duas execuções de 

escrita para que o critério de acertos fosse atingido. Na escrita das palavras trissílabas (grupo 

4 de palavras de ensino), P4 teve maior dificuldade com MALETA e na palavra polissílaba 

TELEFONE ( passo 20) foi necessário refazer por cinco vezes as tentativas até que a escrita 

apresentasse sua forma correta. Em três das cinco vezes, ocorreu omissão da vogal E nas 

sílabas TE e LE, ficando representado TLEFONE ou TELFONE.  

P5. O ensino da relação AE foi finalizado com 78% de acertos. P5 teve muita 

dificuldade na construção da palavra, principalmente nas palavras trissílabas e polissílaba.  

No grupo 1 de palavras, P5 construiu a palavra BOLO e BODE sem cometer erros, 

porém a construção das palavras BULE, DADO e COLA apresentaram omissão de letras. Na 

escrita da palavra BULE, omitiu-se duas vezes a letra L, uma vez a letra inicial da palavra (B) 

e uma vez a vogal E. No caso da escrita da palavra DADO, P5 omitiu o segundo D da palavra. 

Na escrita de COLA, a omissão variou entre a letra inicial e a letra final da palavra.  

Nos passos 9 a 15, a maior frequência de erros esteve presente na escrita da palavra 

FACA, MOLA, TELA e FOTO, sendo necessárias mais de duas execuções no passo 11 

(FITA, PATO, FACA); 13( FACA, TATU, MOLA) e 15( MOLA, TELA, FOTO). 

O grupo 4 de palavras trissílabas e polissílabas foi o que P5 apresentou maior 

dificuldade. O passo 17 foi refeito quatro vezes para que a escrita correta da palavra 

TOMATE ocorresse. As palavras CAVALO e MALETA apresentaram erros (omissões e 

trocas na posição das letras), sendo necessário refazer o passo por três vezes consecutivas, o 

mesmo ocorrendo com o passo 20, para a escrita correta da palavra TELEFONE. 

P6. O desempenho final foi de 68% de acertos, e pode-se indicar que P6 teve muita 

dificuldade em executar as tarefas de construção de palavras. Na primeira vez que executou o 

passo, escreveu corretamente somente duas palavras, que foram: COLA (passo 3) e PATO 

(passo 10). Não há indícios de que P6 já conhecesse previamente tais palavras, pois em seu 



63 

 

registro manuscrito na avaliação de repertório inicial não há nenhum esboço de escrita de tais 

palavras.  

Para a escrita de palavras dissílabas em todos os passos P6 precisou de pelo menos 

duas execuções, sendo que nos passos 9(CUBO e LUVA); 11 (na palavra FACA); 13 (na 

palavra MOLA); 14 (na palavra TELA); 16 (FOTO e FILA) foram necessárias mais 

execuções. Em todos os passos, ocorreram incorreções na escrita, seja omitindo seja 

repetindo, ou invertendo a posição de vogais e consoantes.  

P6 precisou de uma sessão inteira para completar o grupo 4 de palavras, 

permanecendo durante 7 minutos na tela de escrita da palavra TELEFONE. Nesta sessão, 

ocorreu interferência da pesquisadora quando verificou a dispersão da aluna na atividade. 

Mesmo com as dificuldades apresentadas e a demora na execução das atividades, P6 não 

expressou desejo de não participar das atividades. Nesta sessão, P6 concluiu as tarefas do 

ensino da relação AE dizendo “estou cansada de pensar letras. Quero dormir.”  

O fato de P6, segundo relatos de Prof1, dormir mal e viver um contexto negativo em 

relação a qualidade do seu sono, as dificuldades presentes nas atividades desenvolvidas 

podem estar ligadas, também, a tal fato. 

Em suma, o exposto permite pontuar que a programação permitiu avanços em todos os 

participantes. As relações referentes ao repertório de leitura apresentaram melhor resultado 

em relação ao repertório de escrita, contudo sabe-se que tal repertório (de escrita) é de maior 

dificuldade para os sujeitos desta pesquisa (crianças pré escolares). A construção de sílabas 

mostra-se favorável para que haja a emergência da escrita de palavras, porém os resultados do 

ensino indicam que faz-se necessário a presença da sílaba ou da palavra como modelo, nos 

casos em que os sujeitos não tenham nenhum repertório instalado. Assim, nas atividades de 

ensino das relações AE (de sílabas e palavras), os participantes apresentaram maiores 

dificuldades, e considera-se, portanto, que o estímulo auditivo  (A) foi um fator determinante 

para tais dificuldades. Contudo, os resultados foram positivos e os repertórios básicos para 

leitura e escrita foram instalados nos participantes, cada qual com suas especificidades. 

 

Desempenho nos testes de emergência de novas relações 

 

No teste de emergência de relações, o nível de desempenho esperado foi, no mínimo, 

de 80% de acertos, e quando não foi atingido o critério, a etapa de ensino foi retomada. 

A tabela, a seguir, apresenta em porcentagem média de desempenho de cada 

participante em cada relação emergente testada. 
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Tabela 4:  
Porcentagem de acertos em cada teste de emergência (novas relações) 
 

PARTICIPANTE/RELAÇÃO CB AC BE Média das médias 
P1 92% 90% 81,5% 87,8% 
P2 94% 91% 92% 92,3% 

P3 90% 80% 84% 84,6% 
P4 86% 80% 82% 82,6% 
P5 82% 84% 81% 82,3% 

P6 80% 80,6% 80% 82,6% 

Média geral de cada relação 87,3% 84,2% 83,4%  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação ao teste de emergência de novas relações, os participantes com melhor 

desempenho foram P1e P2. P2 já atingira o melhor índice de aproveitamento no pré-teste. 

Pode-se observar que P1 e P2 atingem, no mínimo, 90% de acertos, em duas das três relações 

testadas. Os participantes P3, P4, P5 e P6 atingiram, no mínimo, média de 80% de acertos nas 

três relações emergentes testadas. 

As relações com melhor porcentagem de aproveitamento entre os participantes foi a 

relação CB, e a relação com menor índice geral de aproveitamento foi a relação BE, com 

83,1% de média geral, referente ao repertório de escrita.  

A seguir, descreve-se o resultado individual em cada relação emergente. 

Relação CB 

P1. No teste de emergência da relação CB, P1 obteve média de 92% de acertos, tendo 

apresentado erro nas palavras: MALETA, TELEFONE (grupo 4) e MOLA (grupo 3).  

P2. No teste de emergência da relação CB, P2 obteve 94% de aproveitamento total.  

Os erros de P2 ocorreram nas palavras FILA e TELA (grupo 3) CAVALO e 

TELEFONE (grupo 4).  

P3. No teste de emergência da relação CB, P3 obteve desempenho final de 90% de 

acertos. Nos primeiros grupos de ensino (1 e 2- palavras dissílabas), não apresentou erros, 

exceto na correspondência das palavras FITA, CUBO (grupo 2) e MOLA, TELA, FOTO 

(grupo 3) com suas respectivas imagens. Ocorreu erros nas palavras trissílabas e polissílaba, 

isto é com as palavras MALETA e TELEFONE com suas imagens.  

P4. Na relação CB, P4 cometeu erros na correspondência entre as palavras do grupo 2 

e 3 (MOLA, TELA, FOTO). As palavras BULE e BICO apresentaram um erro na 

correspondência. As palavras TOMATE, CAVALO, MALETA e TELEFONE foram as 

maiores dificuldades de P4, não sendo selecionadas suas imagens em uma das duas tentativas 
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durante o teste de emergência. Assim, o passo 4 foi retomado e o teste de emergência do 

grupo 4 foi refeito. 

P5. Obteve 82% de acertos em todo o teste de emergência da relação CB. Com relação 

ao grupo 1 (passos 1 a 5)  houve erros na correspondência das palavras BICO, BULE. No 

grupo 3 ocorreram erros nas palavras MOLA, TELA, FOTO, TATU e FILA e, assim, os 

passos referentes a essas palavras foram retomados. 

Ocorreu erros também nos testes de emergência das palavras do grupo 4 (trissílabas e 

polissílaba). Ocorreram erros nas palavras CAVALO, MALETA, TOMATE e TELEFONE. 

Assim, as atividades relativas ao grupo 4 de palavras foram refeitas seguindo-se novo teste de 

emergência para este grupo de palavras.  

P6. P6 atingiu 80% de acertos em todo o teste de emergência da relação CB. As 

correspondências entre palavra escrita-imagem que apresentaram erro foram: BICO, BOLO 

(grupo 1), CUBO, LUVA, FITA (grupo 2), MOLA, TELA (grupo 3), TOMATE, CAVALO, 

MALETA e TELEFONE (grupo 4). P6 precisou as atividades de ensino relativas às palavras 

de diferentes grupos para que, em novos testes de emergência, resultasse o desempenho 

mínimo esperado, qual seja de 80% de acertos. 

Em suma, pode-se verificar que os erros mais frequentes ocorreram no grupo 3 e 4 de 

palavras, conforme tabela 5. 
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Tabela 5: 

Erros mais frequentes apresentados durante a emergência da relação CB, por participante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Relação AC 

P1. Obteve a média de 90% de acertos. Os grupos 1, 2 e 3 de palavras foram os de 

melhor desempenho, enquanto que o grupo 4 foi o de pior desempenho. Os erros, embora 

poucos, ocorreram nas palavras trissílabas (TOMATE, CAVALO e MALETA) e polissílaba 

(TELEFONE). 

P2. Obteve média de 91% de acertos P2 teve 100% de acertos nas palavras dos grupos 

1 e 2 de palavras (passos 1 a 10). Nos grupos 3 e 4 de palavras (passos 11 a 20), P2 teve erros 

nas palavras FILA e MOLA (grupo 3), MALETA e TELEFONE (grupo 4).  

P3. No grupo 1 de palavras errou as palavras BODE e BULE; no grupo 2 de palavras, 

errou CUBO e FITA e no grupo 3 de palavras, P3 errou FOTO e FACA. Como o nível de 

80% foi atingido em cada grupo de palavras, os passos não foram refeitos. 

No grupo 4, a frequência de erros aumentou; P3 errou as palavras TOMATE, 

MALETA, TELEFONE e CAVALO. As atividades de ensino referentes ao grupo 4 de 

palavras foram  refeitas para que  os índices de acertos atingissem o nível esperado de 80% de 

acertos.   

Palavra/Part. P1 P2 P3 P4 P5 P6 
BOLO - - - - - X 
BODE - - - - - - 
DEDO - - - - - - 
COLA - - - - - - 
BICO - - - X X X 
BULE - - - X X - 

DADO - - - - - - 
CUBO - - X - - X 
LUVA - - - - - X 
FITA - - X - - X 
PATO - - - - - - 
FACA - - - - - - 
TATU - - - - X - 
MOLA X - X X X X 

TELA - X X X X X 
FOTO - - X X X - 
FILA - X - - X - 

TOMATE - - - X - X 
CAVALO - X - X - X 
MALETA X - X X - X 
TELEFONE X X X X - X 

Total: 3 4 7 9 7 11 
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P4. Em virtude do número de erros, P4 refez as tentativas de ensino das palavras 

TELA, FOTO, MOLA (grupo 3) e TOMATE e TELEFONE (grupo 4), para atingir o nível 

esperado de 80% de acertos no teste de emergência de cada grupo de palavras. 

P5. Os erros de P5 ocorreram nas palavras FACA, MOLA, TELA e FOTO (grupo 3) e 

TELEFONE (grupo 4), então os passos referentes a essas palavras foram retomados, para que 

o nível de desempenho esperado fosse atingido em novo teste de emergência.   

P6. Os erros ocorreram nas palavras dissílabas LUVA, FILA, TELA e FOTO (grupos 

2 e 3), trissílaba MALETA e CAVALO (grupo 4) e polissílaba TELEFONE (grupo 4). Apesar 

dos erros, como foi atingido o nível esperado nos grupos 1 e 2, P6 só refez as atividades de 

ensino referentes ao grupo 4 de palavras, contudo para este grupo de palavras foram 

necessários três tentativas no teste de emergência até que o nível de 80% fosse atingido. 

A tabela que se segue, apresenta sucintamente os erros apresentados no teste de 

emergência da relação AC por participante em cada palavra testada. O que pode-se notar é 

que as palavras trissílabas e polissílaba foram as de maior frequência de erros apresentados 

entre os participantes. 
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Tabela 6:  

Erros mais frequentes apresentados durante o teste de emergência da relação AC, por 

participante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

Relação BE 

P1. As palavras, construídas por P1 pela escolha de letras, que apresentaram erros 

foram: BULE e CUBO (grupo 2); MOLA e FACA (grupo 3); MALETA e TELEFONE 

(grupo 4). Como se pode notar, P1 obteve índices mais elevados de acertos nas relações CB e 

AC, enquanto na relação BE obteve média de 81,5% de acertos. Isto mostra que a maior 

dificuldade de P1 ocorreu na construção de palavra (E).  

P2. O resultado final do teste de emergência da relação BE mostra que P2 obteve 92% 

de acertos. Os erros de P1 ocorreram na escrita das palavras LUVA e CUBO (grupo 2); TELA 

(grupo 3) e TELEFONE (grupo 4). Os resultados obtidos nos testes de emergência de P2 

indicam que houve avanço evidente nos repertórios de leitura e de escrita de palavras.  

P3. P3 obteve 84% de acertos. Os erros ocorreram na construção das palavras BICO e 

BULE (grupo 1); LUVA, FITA e PATO (grupo 2); TELA e FOTO (grupo 3); MALETA, 

CAVALO e TELEFONE (grupo 4). Os testes foram reaplicados após P3 ter refeito as 

tentativas desses passos.   

Palavra/Part. P1 P2 P3 P4 P5 P6 
BOLO - - - - - - 
BODE - - X - - - 
DEDO - - - - - - 
COLA - - - - - - 
BICO - - - - - - 
BULE - - X - - - 
DADO - - - - - - 
CUBO - - X - - - 
LUVA - - - - - X 
FITA - - X - - - 
PATO - - - - - - 
FACA - - X - X - 
TATU - - - - - - 
MOLA - X - X X - 
TELA - - - X X X 
FOTO - - X X X X 
FILA - X - - - X 
TOMATE X - X X - - 
CAVALO X - X - - X 
MALETA X X X - - X 
TELEFONE X X X X X X 
Total:  4 4 10 5 5 7 
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Como se pode notar, P3 obteve melhor índice de desempenho nas relações CB e BE, 

enquanto a relação AC obteve menor indice de desempenho. Isto mostra que a maior 

dificuldade de P3 na leitura receptiva da palavra (relação AC).  

P4. P4 obteve um total de 82% de acertos no teste de emergência da relação BE. As 

dificuldades na construção da escrita encontraram-se nas palavras CUBO, LUVA, FITA 

(grupo 2); MOLA, TELA, FACA (grupo 3) e FOTO, TOMATE e TELEFONE (grupo 4). 

Houve refacção nos passos de ensino dessas palavras e em seguida o respectivo teste de 

emergência foi concluído e P4 atingiu o critério mínimo de 80%.  

P5. O resultado de P5 na emergência da relação BE foi de 81% de acertos. Os erros na 

construção da palavra estiveram concentrados nos grupos 3 e 4 de palavras, cujas tentativas 

foram refeitas para atingir o critério de desempenho. Os erros foram nas seguintes palavras: 

LUVA, CUBO, FITA (grupo 2); TELA, FOTO (grupo 3); MALETA e TELEFONE (grupo 

4).  

P6. P6 finalizou o teste de emergência da relação BE com 80%. P6 precisou refazer os 

passos referentes aos seus erros, até atingir o esperado e repetir os testes de emergência. O 

teste de BE foi refeito pelo menos uma vez em cada grupo de palavras até que o critério de 

80% fosse atingido.  As palavras com maiores dificuldades foram as palavras trissílabas 

MALETA e CAVALO e polissílaba TELEFONE, porém houve erros também na construção 

da escrita das palavras dissílabas BOLO, COLA, BICO, LUVA, CUBO, FACA, MOLA, 

FOTO, TELA e FILA. 

P6 apresentou dificuldades em corresponder  estímulos auditivos e visuais à palavra 

escrita e precisou de mais refacções no ensino e em novos testes de emergência.  Apresentou 

maior dificuldade em executar as tarefas de construção de palavra (escrita) em relação aos 

demais participantes. 

Com relação a emergência da relação BE, a figura abaixo ilustra o resultado geral dos 

participantes em cada anagrama de palavra testada e, o que se pode observar é que a maior 

dificuldade em construção de palavras esteve presente quando a unidade molar (palavra) era 

maior (palavras trissílabas e polissílaba), exceto no caso da palavra CAVALO. 
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Tabela 7: 

Erros mais frequentes durante a emergência da relação BE, por participante 
 

Palavra/Part. P1 P2 P3 P4 P5 P6 
BOLO - - - - - X 

BODE - - - - - - 
DEDO - - - - - - 

COLA - - - - - X 

BICO - - X - - X 
BULE X - X - - - 

DADO - - - - - - 

CUBO X X - X X X 
LUVA - X X X X X 

FITA - - X X X - 

PATO - - X - - - 
FACA X - - - - X 

TATU - - - - - - 

MOLA X - - X - X 
TELA - X X X X X 

FOTO - - X X X X 

FILA - - - - - X 
TOMATE - - - - - - 

CAVALO - - X - - X 

MALETA X - X X X X 
TELEFONE X X X X X X 

Total: 6 4 10 8 7 13 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Em suma, houve emergência de novas relações, conforme esperado, porém  o 

desempenho de cada participante  variou. Enquanto alguns participantes apresentaram maior 

dificuldade na construção escrita da palavra a partir   de sua imagem(BE), outros 

apresentaram dificuldade em relacionar a palavra falada à sua escrita (AC).  

A palavra escrita, quando apresentada como modelo, foi a que surtiu maior efeito 

positivo em todos os participantes (com média geral de 87,3%) e a relação entre figura e 

construção da palavra (relação BE) foi a menor média geral (83,4%), dentre as relações 

testadas. Isso indica que os participantes tiveram maior facilidade nos repertórios de leitura de 

palavras e maior dificuldade nos repertórios de escrita, o que é esperado em alunos pré-

escolares, sujeitos desta pesquisa. 
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Desempenho na leitura e escrita de palavras e orações de generalização 

 

A tabela 8 apresenta os resultados da avaliação de generalização de leitura e escrita de 

palavras e  leitura de orações, por participante. 

 

Tabela 8:  

Número de acertos na leitura de palavras (CDp) e orações (CDo) e na escrita de palavras 

(AFp) de generalização.  
 

Partic/ Relação CDp(10) CDo(7) AFp(4) 
   LC     LI        NE  
P1 6 3 4 - 3 

P2 9 6 1 - 4 

P3 8 3 4 - 2 

P4 6 2 5 - 2 

P5 5 - 4 3 1 

P6 4 - 5 2 0 
 

NOTA: Legenda: LC- Leitura com compreensão; LI – Leitura Incorreta (decodificação incorreta, trocas ou 
omissões durante a leitura); NE –Não Emitiu Resposta. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pelos dados apresentados na tabela, pode-se dizer que P2 avançou na leitura e escrita 

generalizadas, pois leu as novas palavras e as orações e escreveu as palavras ditadas, com 

elevado nível de desempenho (errou apenas a leitura de uma palavra e de uma oração).  No 

caso de P1 e P3, estes leram em torno da metade das palavras e orações avaliadas e 

escreveram entre duas e três palavras ditadas, resultados que indicam que estão  em processo 

de ascensão na leitura e escrita. Por fim, P4 e P5 conseguiram ler 40% das palavras e 

escrever, respectivamente, duas e uma palavra;  embora tenham evoluído positivamente em 

comparação ao início do processo de ensino, apresentam desempenho rudimentar na leitura e 

escrita de palavras, indicativo de que estão iniciando a aquisição de leitura e escrita de 

palavras. Finalmente P6 foi o que menos apresentou evolução, pois leu apenas quatro palavras 

e escreveu apenas duas.  

 Leitura de palavras generalizadas. A tabela, a seguir, apresenta a leitura , tal como 

realizada pelos participantes, das palavras de generalização. 
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Tabela 9:  

Número de acertos na leitura de palavras (CDp) e orações (CDo) e na escrita de palavras 

(AFp) de generalização. 
 

Palavra/`Part. P1 P2 P3 P4 P5 P6 
LOBO C C C C C C 

LUTA LUA C C TA LUA TA 

FADA C C C C FACA C 

MATO C C TOMA C C TO/MA 

CALO CAO C C C C C 

VACA C C C C C C 
CAVACO C C C C C NE 

BICUDO BIDO CUBO DOBICU ICUO DO NE 

MELADO C C C ÊLADO LADO NE 
MOLECA ÔLECA C C ÔECA OÊCA NE 

Total de acertos 6 9 8 6 5 4 
NOTA: Legenda: C (leitura correta) 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

As palavras LOBO e VACA foram as palavras de generalização com maior frequência 

de leitura correta (todos acertaram a leitura), seguidos das palavras FADA e CALO( com 5 

acertos). As palavras com maior freqüência de leitura incorreta foram LUTA e BICUDO, nas 

quais mais da metade dos participantes cometeram erro na emissão de leitura dessas palavras.  

P1. Para a leitura da palavra LUTA, P1 oralizou LUA; na leitura de CALO o 

participante oralizou CAO. Para a leitura da palavra BICUDO e MOLECA, o participante 

oralizou BIDO e OLÊCA. Verifica-se que o participante está emitindo o comportamento 

textual na maior parte das tentativas de leitura, ocorrendo omissões de letras e, especialmente 

a omissão da letra M; pode-se levantar a hipótese de que tal dificuldade seja pelo fato de a 

sílaba MO ser uma variação da sílaba MA que foi trabalhada no ensino. Assim, a leitura da 

sílaba MO não emergiu, isto é, não houve recombinação de letras, a partir das sílabas 

ensinadas, para permitir a leitura desta palavra. 

P2. Com relação à leitura generalizada de palavras, P2 leu nove das 10 palavras 

avaliadas. Para a leitura da palavra BICUDO, P2 oralizou CUBO. Houve, no entanto, 

repetição em algumas palavras. Para a leitura da palavra LUTA, solicitou-se a repetição da 

oralização da participante P2 por impossibilidade de compreensão, pela pesquisadora, devido 

ao barulho externo no ambiente em que ocorria a avaliação. Para a palavra MOLECA, 

considerou-se correta a oralização MOLÊCA. A leitura da sílaba LÊ teve entonação fechada 

como se houvesse o efeito de um acento circunflexo na letra E. Por conta disso a leitura foi 

solicitada novamente, mas dessa vez a participante oralizou MOLECA de forma correta. 
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Considera-se que a participante conseguiu encontrar a falha em sua oralização anterior. Assim 

ao se escutar, a participante foi capaz de emitir a resposta correta na segunda tentativa de 

leitura.  

P3. Das 10 palavras avaliadas, P3 leu corretamente oito delas, apresentando erro na 

leitura das seguintes palavras: MATO e BICUDO. Para a oralização de MATO, P3 iniciou a 

leitura pela sílaba TO e em seguida pela sílaba MA, com inversão na formação desta palavra. 

Para a palavra BICUDO a leitura ocorreu de forma silabada e novamente com inversão de 

sílabas, tendo emitido DOBICU.   

P4. Na avaliação de leitura de palavras, P4 cometeu erros nas palavras LUTA, 

BICUDO, MELADO e MOLECA. Oralizou TA na leitura de LUTA, ICUO para BICUDO, 

ÊLADO para MELADO e ÔECA na leitura de MOLECA. Embora tenha cometido quatro 

erros em dez possibilidades de leitura, pode-se dizer que P4 está em processo de aquisição de 

comportamento textual, uma vez que para as leituras de MELADO e MOLECA, o 

participante omitiu letras, mas já possui a leitura de algumas sílabas como foram lidas as 

sílabas TA, CU, LA e DO(MELADO) e CA, indicando avanços no comportamento de ler 

deste participante, se comparado ao seu repertório de leitura no início do procedimento de 

ensino. 

P5. O participante não leu as palavras LUTA, FADA, BICUDO, MELADO e 

MOLECA. Na leitura de LUTA oralizou LUA, FACA para FADA. Para leitura de BICUDO, 

oralizou apenas a sílaba DO. No caso de MELADO, oralizou LA/DO e por fim, leu OÊCA 

para a palavra MOLECA, indicando ainda estar num nível mais rudimentar do processo de 

aquisição do comportamento de leitura de palavras. 

P6. P6 não oralizou corretamente as palavras LUTA e MATO. Na avaliação de 

CAVACO, BICUDO, MELADO e MOLECA, a participante se recusou a emitir resposta pelo 

menos uma vez em cada uma das três palavras, alegando cansaço. Na leitura de LUTA, 

oralizou TA. Na leitura de MATO oralizou TO/MA, invertendo a posição correta das sílabas 

que formam esta palavra.  Embora, comparativamente ao pré-teste, tenha apresentado 

mudança, esta foi muito restrita. 

De forma resumida, pode-se dizer que os participantes estão em processo de aquisição 

do comportamento textual, uma vez que as leituras ocorreram de forma silabada em alguns 

casos, mas a decodificação correta de sílabas já representa indicativo deste comportamento. O 

fato de serem sujeitos pré escolares e sem nenhum tipo de repertório prévio presente, permite 

concluir que o procedimento de ensino realizado trouxe benefícios para todos os participantes, 
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embora de forma diversificada, isto é, os conhecimentos foram adquiridos no ritmo possível 

de cada um, daí as diferenças encontradas entre os participantes. 

Leitura de Orações Generalizadas É importante ressaltar que a leitura silabada nas 

orações foi considerada leitura correta somente quando ao longo da mesma não houvesse 

omissão ou troca de alguma letra, sílaba ou palavra presente na estrutura da oração; assim, se 

o participante emitiu o comportamento textual de leitura ( mesmo que silabado/ pausamente), 

a pergunta de compreensão foi realizada; quando na leitura da oração ocorreu incorreção, não 

foi realizada a pergunta de compreensão, sendo considerada a leitura como incorreta. 

Na leitura de orações, que foram formadas por palavras de ensino e de generalização, 

as que apresentaram maior freqüência de acertos foram “O CAVALO BATE NO TATU”; “ O 

LOBO FICA NO MATO” e “A FADA É BONITA”. Já as orações com maior freqüência de 

erros, foram “A LUVA FICA NA MALA” e “O TATU É BICUDO”.  

Entre os participantes, enquanto P2 leu corretamente seis das sete orações avaliadas, 

P6 não atingiu leitura com compreensão em nenhuma delas. Já P1 e P3 atingiram leitura com 

compreensão em três orações, com tentativas de leitura em todas as orações. Os participantes 

P4, P5 e P6 não emitiram resposta em três orações, sendo elas: “A MENINA COMEU A 

BALA”; “O MENINO COMEU TOMATE” e “A FADA É BONITA”. Os motivos da não 

emissão de resposta na leitura destas frases será explicitado posteriormente, individualmente. 

A tabela 10 apresenta como P1 leu e como respondeu as perguntas de compreensão. 

 

Tabela 10:  

Leitura de orações, tal como realizada por P1. 
 

NOTA: Legenda: Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando houve leitura silabada.  Uniram-se as palavras 
quando isso foi feito oralmente pelo participante. 
Fonte: Elaborado pela autora 

Oração  Leitura  Resposta à Pergunta  
de Compreensão 

Compreensão Leitura  
Decodificada  

O CAVALO BATE 
 NO TATU 

Cavalobateno tatu “Ele apanhô do cavalo” Sim - 

A MENINA COMEU  
A BALA 

A/me/ina/a bala - Não  Palavras: a, bala 

A LUVA FICA  
NA MALA 

Luvaficana mala “A luva”  Sim - 

O MENINO  
COME TOMATE 

Ome/co/to/ma/te - Não  Palavras:  
o, tomate 

O LOBO FICA  
NO MATO 

Loboficanomato “Lobo”  Sim  - 

A FADA É BONITA A/fa/da/ebota - Não  Palavras: a, fada  

O TATU É BICUDO Tatu/ebido - Não  Apenas a palavra 
tatu 
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P1. Com relação à leitura generalizada de orações, P1 apresentou leitura com 

compreensão em três das sete orações avaliadas e leitura incorreta (com omissões, trocas ou 

decodificações erradas) em quatro das orações totais.  

Embora P1 tenha lido algumas das orações de forma silabada, pode-se considerar que 

ele teve clara evolução do repertório de leitura uma vez que, antes de passar pela 

programação, P1 não  conseguiu ler sequer uma palavra e sílaba. Isto mostra que a 

programação foi positiva para melhorar o repertório de leitura de P1.  

A tabela a seguir, ilustra cada oração avaliada e como P2 respondeu a cada uma delas:  

 

Tabela 11:  

Leitura de orações, tal como realizada por P2.  
 

 

 
 

NOTA: Legenda: Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando houve leitura silabada. Uniram-se as palavras 
quando isso foi feito oralmente pelo participante. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

P2. Com relação a leitura generalizada de orações, P2 atingiu leitura considerada com 

compreensão em seis das sete orações avaliadas e leitura incorreta em uma das orações totais. 

Do grupo de participantes, P2 foi o que obteve maior número de acertos na leitura de palavras 

e orações, com compreensão. Pode-se considerar que P2  apresentou clara evolução do 

repertório de leitura, uma vez que antes de passar pela programação, P2 detinha algum indicio 

de escrita de palavras mas não havia nenhuma indicação de repertório de leitura de palavra e 

sílabas. Por tais dados, pode-se afirmar que a programação ajudou para que P2 desse um salto 

qualitativo em seu repertório de leitura de palavras com sílabas simples e em leitura de 

pequenas orações formadas por  tais sílabas.  

P3. A tabela abaixo ilustra cada oração avaliada e como P3 respondeu a cada uma 

delas.  

Oração  Leitura  Resposta à Pergunta 
de Compreensão 

Compreensão Leitura  
Decodificada  

O CAVALO BATE 
NO TATU 

Ocavalobatenotatu “O tatu apanhou do 
cavalo” 

Sim - 

A MENINA COMEU 
A BALA 

Meninacomeuabala “A menina comeu a 
bala” 

Sim - 

A LUVA FICA  
NA MALA 

A Luva fica na mala “A luva”  Sim - 

O MENINO COME 
TOMATE 

O/me/ni/no 
cometomate 

“Comeu o tomate” Sim - 

O LOBO FICA 
 NO MATO 

O lobo fica no mato “No mato”  Sim - 

A FADA É BONITA Afadaebonita “A fada” Sim - 
O TATU É BICUDO Otatue/cubo - Não Palavras: o, tatu 
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Tabela 12: 

Leitura de orações, tal como realizada por P3. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Legenda: Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando houve leitura silabada.  Uniram-se as palavras 
quando isso foi feito oralmente pelo participante. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

P3 atingiu leitura com compreensão em três das sete orações avaliadas e leitura 

incorreta( com omissões, trocas ou decodificações erradas) em quatro das orações totais.  

Na leitura da oração A FADA É BONITA, o participante ao oralizar BOITA para a 

palavra BONITA, se auto corrigiu verbalizando “Bonita”, e por tal razão, embora tenha 

ocorrido a omissão da letra N na leitura da sílaba NI, considerou-se leitura correta pelo 

comportamento de auto correção do participante, e assim a pergunta de compreensão ocorreu 

normalmente.  

Nas orações em que houve incorreções, P3 leu corretamente as palavras TOMATE, 

que havia sido ensinada, e as palavras com recombinação de letras LOBO e MATO, o que 

mostra que P3 consegue ler palavras, mesmo quando colocadas em um contexto diferente, no 

caso inseridas numa oração. Pode-se concluir que o ensino que foi programado possibilitou a 

aquisição do repertório inicial de leitura.   

P4. A tabela 13 abaixo apresenta a leitura na avaliação de P4: 

Oração  Leitura  Resposta à Pergunta 
de Compreensão 

Compreensão Leitura 
Decodificada  

O CAVALO BATE 
NO TATU 

O ca/va/lo  
ba/te  otatu/ 

“Cavalo bateu no tatu” Sim - 

A MENINA COMEU 
A BALA 

A e/i/a  
 co/eu/a/la 

- Não  - 

A LUVA FICA NA 
MALA 

lu/vacamala/ -  Não Palavras: mala , 
 luva 

O MENINO COME 
TOMATE 

/o/e/i/o 
Cometo/ma/te 

- Não  Palavras:  
come, tomate 

O LOBO FICA NO 
MATO 

O/lo/bo 
fica/no/mato 

“O lobo” Sim  - 

A FADA É BONITA afadaboita “Fada bonita” Sim - 

O TATU É BICUDO /o/tatu/ebudo - Não  Palavras: o , tatu 
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Tabela 13:  

Leitura de orações, tal como realizada por P4. 
 
 
 
 

Oração  Leitura  Resposta à Pergunta 
de Compreensão 

Compreensão Leitura 
 Decodificada  

O CAVALO BATE 
NO TATU 

/O cavalobate  ta/tu/ “O cavalo bateu nele” Sim - 

A MENINA 
COMEU A BALA 

A eina bala - Não  Apenas a palavra 
bala 

A LUVA FICA  
NA MALA 

Aluva/caama/la -  Não Palavras: luva , 
mala 

O MENINO COME 
TOMATE 

Oeiocoe/to/mate - Não  Apenas a  
palavra tomate 

O LOBO FICA  
NO MATO 

O lo/bo fi/caoma/to/ - Não Palavras: lobo , 
mato 

A FADA É 
BONITA 

Afada ê boita “A fada bonita” Sim - 

O TATU É 
BICUDO 

O/tatu/ê/bi/co - Não  Palavras: o , tatu 

 
 
 
 

NOTA: Legenda: Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando houve leitura silabada. Uniram-se as palavras 
quando isso foi feito oralmente pelo participante. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

P4 leu de forma silabada algumas palavras presentes nas frases, tais como TOMATE( 

palavra de ensino) e BALA, LOBO,  e MATO( palavras com recombinação de letras). Apesar 

de indicar dificuldade em ler conforme a estrutura de uma oração, isto é, em ler com pausa 

entre as palavras ( artigos, palavras e preposições), P4 leu duas orações de forma correta, 

inclusive a que tinha a palavra BATEU( na oração O CAVALO BATEU NO TATU), que por 

se tratar de uma palavra com formação diferente das ensinadas poderia gerar dificuldades. Na 

leitura da oração A FADA É BONITA, apesar da omissão da sílaba NI, ao oralizar BOITA ao 

invés de BONITA, P4 foi capaz de corrigir o erro e respondeu corretamente à questão de 

compreensão. Ao ler BOITA o próprio participante corrigiu dizendo “Ah tá! Tá escrito 

BONITA”. Também leu algumas palavras, além de sílabas, constantes da oração. Tais fatos 

indicam que P4 avançou no repertório de leitura, em comparação com seu repertório inicial, já 

que neste não apresentou leitura de nenhuma palavra ou sílaba. 

P5. A tabela 14 apresenta os resultados de P5 na avaliação de leitura generalizada de 

orações. 
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Tabela 14:  

Leitura de orações, tal como realizada por P5.  
 

Oração  Leitura  Resposta à Pergunta 
de Compreensão 

Compreensão Leitura 
Decodificada  

O CAVALO BATE 
NO TATU 

Oca/va/lo/atêo ta/tu - Não Palavras:  
o, cavalo, tatu 

A MENINA COMEU 
A BALA 

Não emitiu resposta - -  - 

A LUVA FICA  
NA MALA 

A/lu/va/faca/amala - Não Palavras: a,  
luva, mala 

O MENINO COME 
TOMATE 

Não emitiu resposta - -  - 

O LOBO FICA  
NO MATO 

O/lobo/faca/o/mato - Não  Palavras: o, 
lobo,  mato 

A FADA É BONITA Não emitiu resposta - - - 
O TATU É BICUDO O/tatu/êbocudo - Não Palavras: o, tatu 

 
 
 
 
 
 

NOTA Legenda: Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando houve leitura silabada. Uniram-se as palavras 
quando isso foi feito oralmente pelo participante. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Das sete orações avaliadas, P5 não leu com compreensão sequer uma. Em todas as 

orações ocorreram erros ou omissões na leitura de alguma palavra, sílaba ou parte da oração e, 

portanto, as perguntas de compreensão não foram executadas. É de importância ressaltar que 

o critério para a realização da pergunta de compreensão acabou por excluir a possibilidade de 

verificar se, mesmo com uma leitura silabada ou pausada, P5 compreendeu o que leu. Como a 

pergunta de compreensão não foi feita, não se pode afirmar se o sujeito compreendeu, ou não, 

o que leu. Nos demais casos em que o sujeito se recusou a ler, disse que não sabia ler “coisas 

muito grandes”, ou ainda que “palavras muito grandes ainda não aprendi”. 

Ainda, um dado relevante pode ser mencionado em relação a leitura da oração O 

TATU É BICUDO; nesta, o participante oralizou corretamente quase toda a oração, 

cometendo apenas a troca entre a vogal I pela vogal O na palavra BICUDO. Ao finalizar, 

repetiu para si mesmo “Ah, entendi! O tatu é bocudo”. Apesar de não poder considerar que 

houve leitura correta da oração, devido ao erro da palavra BICUDO, P5 indicou compreender 

uma oração (modificada por sua própria leitura, comportamento de auto correção). Além 

disso, realizou a leitura de algumas palavras constantes das orações, e de algumas sílabas. 

Comparativamente ao repertório existente antes do ensino, P5 também evoluiu na leitura, 

embora não tenha conseguido ler as orações, integralmente. 

P6. Abaixo, os resultados obtidos na avaliação de leitura generalizada de orações em 

P6. 
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Tabela 15:  

Leitura de orações, tal como realizada por P6 
 

Oração  Leitura  Resposta à Pergunta 
de Compreensão 

Houve 
Compreensão 

Houve Leitura 
Decodificada  

O CAVALO BATE 
NO TATU 

O/ca/va/lo/ 
ateo/ tatu 

- Não Palavras: o,cavalo, 
tatu 

A MENINA 
COMEU A BALA 

Não emitiu resposta - -  - 

A LUVA FICA 
 NA MALA 

Aluvafacacaamala - Não Palavras: a, luva, 
mala 

O MENINO COME 
TOMATE 

O/co/tomate - Não  Palavras: o, tomate 

O LOBO FICA  
NO MATO 

O/lo/bo/fa/ca/o/ma/to - Não  Palavras: o, lobo, 
mato 

A FADA É 
BONITA 

Não emitiu resposta - -  - 

O TATU É 
BICUDO 

O/ta/tu/ê/cudo - Não Palavras: o, tatu 

NOTA: Legenda: Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando houve leitura silabada. Uniram-se as palavras 
quando isso foi feito oralmente pelo participante. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

P6 não avançou para a leitura de orações. Em todas as orações avaliadas houve trocas 

e omissões de letras e/ou parte das palavras que formaram a oração e, em algumas orações, 

não emitiu resposta, recusando-se a ler as mesmas. Nos casos em que houve leitura textual 

(decodificação correta de palavras), esta ocorreu após uma leitura pausada bastante lenta 

(silabada, porém com indicativo de dificuldades). P6 leu corrretamente algumas palavras, 

porém cometeu erros nas demais presentes na mesma oração. Nos casos das orações A 

MENINA COMEU A BALA e A FADA É BONITA, P6 iniciou a leitura no artigo A, passou 

os dedos por todas as letras, olhou para a pesquisadora e disse “Não sei, tia”. Mesmo 

insistindo para que P6 emitisse alguma resposta, P6 limitou-se a oralizar “A” seguida de uma 

longa pausa olhando para as palavras e balançou a cabeça dizendo “Essa eu não sei mesmo”. 

Em ambas as frases de generalização, as sílabas são, em sua maioria, recombinações de 

ledtras, isto é, não foram silabas trabalhadas no ensino.  Apesar de não ter conseguido ler 

orações, o desempenho de P6 após o ensino foi superior ao que apresentara antes do ensino, 

pois chegou a ler palavras colocadas em contexto mais amplo (numa oração), bem como 

evoluiu para um comportamento textual de leitura de palavras (mesmo que de forma ainda 

silabada), comportamento este que P6 não tinha antes de passar pela programação. Em suma, 

mesmo afirmando cansaço e sono constantes durante as atividades, P6 avançou e adquiriu o 

que se pode chamar de “repertório inicial ou rudimentar em leitura”; conclui-se, assim, que 
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participar da programação de ensino trouxe-lhe mudanças que lhe beneficiarão nas atividades 

futuras em alfabetização.  

De forma resumida, pode-se indicar que a leitura de orações foi difícil para a maior 

parte dos participantes. O uso de palavras com recombinação de sílabas ou letras, estruturadas 

na forma de oração, além do acréscimo de preposições e de artigos antes das mesmas, 

apresenta muitos estímulos diferentes colocados juntos; é um contexto de leitura 

completamente diferente do realizado durante o treino. Embora os resultados indiquem que a 

programação não foi o suficiente para produzir a emergência de leitura generalizada de 

orações, para a maioria dos participantes, permitiu que eles começassem a ler, no mínimo, 

parte das orações.  

 

Desempenho na escrita manuscrita de palavras generalizadas 

 

A Tabela abaixo apresenta a escrita manuscrita das palavras, tal como realizadas  pelos 

participantes. 

 

Tabela 16:  

Escrita manuscrita das palavras de generalização, tal como realizada pelos participantes. 

Part./Palavra P1 P2 P3 P4 P5 P6 
LOBO C C C C C BOLO 

FADA C  C C C ATAC FAACADA 

MENINA C  C EILA EIA EIA BEIIATA 
MELADO EELALDOO C EELAODO ELADO AOE ETAOD 

Total: 3 4 2 2 1 0 
NOTA: Legenda: C (escrita correta) 
Fonte: Elaborada pela autora 
 

P1. Com relação a avaliação da escrita manuscrita (AF), de um total de 4 palavras de 

generalização avaliadas, P1 escreveu corretamente três delas, sendo elas LOBO, FADA e 

MENINA. A palavra MELADO apresentou erro, sendo registrada sua escrita como 

EELALDOO (vide apêndice). Os resultados permitem afirmar que P1 já está em processo de 

aprendizagem da escrita de palavras formadas por sílabas simples. 

P2. Com relação a avaliação da escrita manuscrita (AF), de um total de 4 palavras de 

generalização avaliadas, P2 escreveu corretamente todas elas (vide apêndice). Verifica-se que 

a programação ensinou P2 a escrever palavras formadas por sílabas simples. 

É importante ressaltar que nos casos específicos de P1 e P2, no início da avaliação de 

escrita manuscrita, o computador da pesquisadora estava em cima da mesa e o monitor estava 
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em frente aos sujeitos (P1 e P2). Na tela, estavam as palavras MELADO e FADA, que fazem 

parte também da avaliação de repertório final (pré e pós teste). 

Ao perceber que P1 e P2 poderiam ter copiado tais palavras, a pesquisadora desligou o 

computador e o retirou do local. Para garantir que o dado obtido (a escrita de tais palavras) 

não se tratava de cópia, o ditado dessas palavras foi refeito com estes participantes. Os 

resultados da escrita de MELADO por P1 (que apresentou erro), comprovou que o mesmo 

copiou a palavra da tela do computador na primeira tentativa, enquanto que P2 pode até ter 

copiado na primeira tentativa, mas foi capaz de escrever sem modelo e corretamente na 

refacção da escrita da mesma. Com relação a palavra FADA, ambos escreveram corretamente 

e, assim, deu-se sequência ao ditado das demais palavras.   

P3. Com relação a avaliação da escrita manuscrita, P3 escreveu corretamente as 

palavras LOBO, FADA. Os erros assim ficaram: EILA, para escrita de MENINA e 

EELAODO para a escrita de MELADO (vide apêndice). Esses resultados indicam que P3 está 

em processo de aquisição da escrita manuscrita de palavras formadas por sílabas simples. 

P4. P4 escreveu corretamente as palavras LOBO e FADA.  Cometeu erros na escrita 

de MELADO e MENINA. Escreveu ELADO na escrita de MELADO e EIA ao invés de 

MENINA (vide apêndice).  Os resultados de P4 indicam que também está em processo de 

aquisição da escrita manuscrita de palavras.  

P5. P5 escreveu apenas LOBO em sua avaliação de escrita manuscrita. Para a escrita 

de FADA, P5 registrou ATAC. Na escrita de MENINA, P5 escreveu EIA e para MELADO a 

escrita também apresentou somente as vogais, dessa vez desordenadamente, AOE (vide 

apêndice). Os resultados indicam que a programação foi insuficiente para que P5 

ultrapassasse o nível rudimentar do repertório de escrita de palavras, embora tenha 

apresentado desempenho superior ao existente antes do ensino.    

P6. P6 não escreveu corretamente nenhuma palavra das quatro avaliadas. Para a 

escrita de LOBO, P6  inverteu a posição das sílabas, escrevendo BOLO. Na escrita de FADA 

escreveu algumas sílabas que a compunham, porém acompanha de sílabas que não 

compunham a palavra (escreveu FAACADA). Na escrita de MELADO, escreveu  as vogais, 

porém acompanhada de consoante que não compunha a palavra e realizou inversão na sílada 

DO (escreveu ETAOD). Finalmente, na palavra MENINA escreveu as vogais acompanhadas 

de consoantes que não compunham a palavra (escreveu BEIIATA). 

 Embora comparativamente ao apresentado antes do ensino o desempenho de P6 tenha 

sido superior após o ensino, os resultados indicam que a programação foi insuficiente. Seu 

repertório de escrita está em nível rudimentar (vide apêndice). 
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Avaliação do Repertório Final dos Participantes  

 

Ao final do processo de ensino realizou-se novamente a avaliação de repertório, tal 

como no início do processo, a fim de verificar se houve mudanças no repertório de leitura e 

escrita dos participantes. 

A tabela, a seguir, apresenta os resultados obtidos na avaliação do repertório final de 

leitura de palavras, letras e sílabas (Cdp, CDl, CDs e CDo). 

 

Tabela 17:  

Resultados obtidos na avaliação de repertório final em leitura de palavras(CDp), letras do 

alfabeto(CDl), sílabas(CDs) e oração (CDo), por participante.  
 

Partic./ Relação CDp (total:19) CDl(total:15) CDs(total:11) CDo(total:1) 
 Inicial     Final Inicial    Final Inicial   Final Inicial     Final 
P1 - 10 4 7 0 6 - Sim 
P2 - 13 0 15 1 8 - Sim 
P3 - 7 15 15 0 9 - Sim 
P4 - 4 14 15 0 8 - Sim 
P5 - 5 3 7 0 8 - Não 
P6 - 4 6 9 0 6 - Não 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Utiliza-se Inicial para identificar a avaliação inicial realizada e F para identificar o 

resultado da avaliação final realizada. 

A seguir, apresenta-se os resultados obtidos na avaliação do repertório final dos 

participantes no que diz respeito a escrita manuscrita (do próprio nome e “espontânea”). 
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Tabela 18:  

Registros obtidos na avaliação final do repertório de escrita manuscrita do nome próprio e 

espontânea, por participante. 
 

PARTIC/ RELAÇÃO AF (nome próprio) AF (Escrita espontânea) 
 Inicial             Final Inicial Final 
P1  

Não 
 
Sim 

P,N,R,B,C,D,E,F,G,H BIFCA 
DEO 
LOOB 

P2 Sim Sim LOUA  
ORAU  
JIURN  
TMRA  

CVALOC 
 BLO 
TOMAE, 
TAIU 
PAO 

P3 Sim Sim BRSR  
 

COFA 
EEOO, 
VAAOA 
LU 
PATI 

P4 Sim Sim S, E, A, I, O, F, J, G, B, L BORUN 
P5 Sim Sim D, O, R, B, F, M, N, A, V, P, G BOCDEE 

LIS 
P6 Sim Sim - - 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

O que é possível verificar, observando os dados das tabelas, é que houve  melhora no 

repertório final de leitura de todos os participantes nas relações CD(letras, palavras e sílabas) 

e, para parte deles, na leitura de orações. No repertório de escrita, todos realizaram a escrita 

do nome (relação AF) e, no que diz respeito a escrita espontânea, pode-se notar que houve 

tentativas de escrita de palavras por todos os participantes, exceto por P6. 

A avaliação do repertório final indica que os participantes da programação de ensino 

tiveram modificação positiva no repertório de leitura e escrita. 

Pela programação, esperava-se a evolução na leitura de palavras e sílabas, já que estas 

foram alvo de ensino direto, e supunha-se que poderia haver alterações positivas na leitura de 

orações, o que ficou comprovado. No entanto, na nomeação das letras, como esta não foi alvo 

do ensino, como explicar tal melhora? É possível que a mudança na postura da professora 

possa ter interferido neste resultado, uma vez que ela passou a ensinar o nome das letras em 

sala de aula.  

Na comparação com os resultados do pré teste, pode-se dizer que os resultados 

apresentados na avaliação de repertório final mostram que cada participante evoluiu de 

maneira diferente. A seguir, descreve- se o desempenho de cada um dos participantes. 
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P1. Na avaliação do repertório final, os resultados de P1 foram: 7 letras, 10 palavras e 

6 sílabas lidas corretamente.  

O resultado final de P1 nesta avaliação pode ser visualizada através da figura: 

Tabela 19:  

Repertório final de P1 na avaliação de repertório de leitura e escrita.  
 

Partic/ 
Relação 

CDp (19) CDl (15) CDs (11) CDo (1) AF 
(nome próprio) 

 AF 
(escrita espontânea) 

P1 VA/CA,DA/
DO, CO/LA, 
BU/LE, 
MA/TO 
LOBO, 
TO/MA/TE, 
CA/VA/CO, 
PE/TE/CA, 
ME/LA/DO 

O,E,N,B,
A,I,F 

BU, DE, 
CA, LO, 
TO,  
DA 

Ca/va/lo 
ba/te/tatu 

Sim DEO 
LOOB 
BIFCA 

 

NOTA: Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando houve leitura silabada. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Para a oração O CAVALO BATE NO TATU, P1 oralizou Ca/va/loba/te/tatu/. Embora 

tenha omitido o artigo “o” e a preposição “no”, quando foi testada a compreensão, o 

participante indicou compreender a frase (daí ser considerada como leitura correta). . 

Na escrita manuscrita, P1 registrou seus escritos, na seguinte ordem: DEO, LOOB, 

BIFCA. Ao ser questionado sobre o que havia escrito (cada registro individualmente), P1 

colocou o dedo sob a palavra e disse “DEDO, LOBO, TOMATE.” Tal comportamento indica 

que P1 avançou na escrita, pois omitiu uma consoante em DEO e inverteu a posição de letras 

da sílaba em LOOB, indicando que P1 está em processo de aquisição dos comportamentos de 

leitura e escrita. 

Com estes resultados, pode-se concluir que a programação de ensino para P1 foi 

eficiente, e os resultados comprovam que P1 não era um “aluno- problema”, conforme havia 

sido dito pela professora, mas sim uma criança capaz de aprender, desde que lhe seja ensinado 

de maneira eficiente. 

P2.  Na avaliação final, os resultados foram: 15 letras, 13 palavras e 8 sílabas lidas 

corretamente.  

O resultado final de P2 pode ser visualizada através da tabela abaixo: 
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Tabela 20:  
 
Repertório final de P2 na avaliação de repertório de leitura e escrita. 
 
 

Partic/ 
Relação 

CDp(19) CDl(15) CDs(11) CDo(1) AF 
(nome 

próprio) 

AF 
(escrita 

espontânea) 

P2 TA/TU,FI/L
A 
DA/DO, 
COLA,BU/L
E 
MA/LE/TA, 
TE/LE/FO/N
E,  
LOBO, 
LUTA, 
FADA, 
MATO, 
CA/LO,  
MO/LE/CA, 
CA/VA/CO, 
VACA, 
ME/LA/DO 

O,T,V,I,
F,U,C,B,
A,M,P,D
,L,E 
N 

MA,TO,
DELO, 
VA,LA, 
FO,CA 

/ocavalobatenotatu/ Sim BLO 
TOMAE 
TAIU 
PAO 
CVALOC 

 

NOTA: Avaliação final de repertório de leitura e escrita de P2. Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando 
houve leitura silabada. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

A oração O CAVALO BATE NO TATU foi lida corretamente, e P2 apresentou 

novamente a escrita correta de seu nome próprio junto a palavras de ensino escritas 

espontaneamente. 

Na escrita espontânea, P2 escreveu BLO, TOMAE, TAIU, PAO, CVALOC. Ao ser 

questionado, disse ter escrito “BOLO, TOMATE, TATU, PATO e CAVALO”. Verifica-se a 

ausência de uma consoante ou vogal nas palavras bolo, tomate, pato e cavalo, e de troca do T 

pelo I, na palavra tatu. Esses resultados indicam mudança clara dos repertórios de leitura e 

escrita de P2, incluindo a composição da palavra (escrita “espontânea”). 

P3. Para esta avaliação os resultados foram: 15 letras, 7 palavras e 9 sílabas lidas.  

O resultado de P3 pode ser visualizado na figura a seguir:  
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Tabela 21:  

Repertório final de P3 na avaliação de repertório de leitura e escrita. 
 

Partic/ 
Relação 

CDp(19) CDl(15) CDs(11) CDo(1) Relação 
AF 
(nome  
próprio 

Relação AF 
(escrita 
 espontânea) 

P3 TA/TU,DA/DO, 
CO/LA,BULE, 
LOBO,  
FA/DA,VA/CA  

O,T,V,I,F,U 
C,B,A,M,P, 
D,L,E,N 

LO,BO,CA 
DA,LA,VA, 
TO,DE,BU 

/o/ca/va/lo/ 
bateotatu 

Sim COFA,EEOO, 
VAAOA,LU, 
PATI(mãe) 

NOTA: Avaliação final de repertório de leitura e escrita de P3. Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando 
houve leitura silabada. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

A oração O CAVALO BATE NO TATU foi oralizada de forma silabada, e P2 

apresentou novamente a escrita correta de seu nome próprio junto a novas palavras. 

Em seu registro manuscrito, P3 escreveu COFA, EEOO, VAAOA, LU e PATI. Ao ser 

questionado sobre seus registros, disse ter escrito “COLA, DEDO, PATO e PATI (sua mãe). 

A sílaba LU foi registrada, mas P3 não nomeou este registro e o mesmo foi considerado 

escrita aleatória de letras.  

Pode-se dizer que a programação trouxe a P3 avanços especialmente para a aquisição 

do repertório de leitura de palavras e sílabas. Na composição da palavra (escrita 

“espontânea”), apresentou algumas sílabas corretas e uso apenas de vogais. P3 evoluiu, 

comparativamente ao pré-teste especialmente na leitura.  

P4.  A avaliação do repertório final em P4 indica que a participante obteve bom 

aproveitamento na programação de ensino. Os resultados foram: 14 letras ,4 palavras  e 8 

sílabas lidas corretamente.  

O resultado final de P4 é apresentado, a seguir.  

 

Tabela 22:  

Repertório final de P4 na avaliação de repertório de leitura e escrita. 
 

Partic/ 
Relação 

CDp(19) CDl(15) CDs(11) CDo(1) AF 
(nome  
próprio) 

 AF 
(escrita  
espontânea) 

P4 DA/DO, CO/LA, 
TA/TU, 
VA/CA 

O,T,V,I,F,U 
C,B,A,M, 
D,L,E, 
N,P 

TO,LA, 
CA,DA 
LO,BO, 
DE,TA 

/cavalobateotatu/ Sim BORUN 

NOTA: Avaliação final de repertório de leitura e escrita de P4. Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando 
houve leitura silabada. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A oração O CAVALO BATE NO TATU foi lida de forma silabada, e P4 apresentou 

novamente a escrita correta de seu nome próprio junto a palavra BORUN, que disse ser a 

escrita do nome de seu pai, chamado ROBERTO. Apesar de ter registrado apenas a tentativa 

de escrita do nome de seu pai, pode-se considerar que o desempenho final de P4 foi melhor, 

tendo em comparação a sua avaliação inicial. Em pouco tempo de intervenção, P4 indica ter 

adquirido, mesmo que de forma rudimentar, elementos básicos (letras, sílabas) para o inicio 

do processo de alfabetização formal.  

P5. Nesta avaliação os resultados foram: 7 letras, 5 palavras e  8 sílabas lidas. 

A tabela 23, a seguir, apresenta a descrição do resultado final de P5: 

 

Tabela 23: 

Repertório final de P5 na avaliação de repertório de leitura e escrita. 
 

 

Partic/ 
Relação 

CDp (19) CDl (15) CDs (11) CDo (1) AF 
(nome 
próprio) 

AF 
(escrita 
espontânea) 

P5 CO/LA,BU/LE, 
FA/DA, 
LOBO, TA/TU 

O,A,E,B,T 
C,U 

LO,BO,CA, 
DA,LA,DE, 
BU,MA 

Não emitiu 
resposta 

Sim LIS 
BOCDEE 

NOTA: Avaliação final de repertório de leitura e escrita de P5. Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando 
houve leitura silabada. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

P5 não emitiu resposta para a leitura da oração O CAVALO BATE NO TATU, 

dizendo que não sabia. Em sua avaliação de escrita espontânea, P5 registrou LIS e BOCDEE. 

Ao ser indagada, respondeu que havia escrito seu apelido (LIS) e a palavra BODE, na qual 

acrescentou letras (c, e). Os resultados indicam que a programação aplicada foi suficiente para 

que P5 adquirisse a leitura e escrita apenas em nível rudimentar.   

P6. Os resultados obtidos na avaliação do repertório final de P6 estão apresentados na 

tabela 24, a seguir. 

 

Tabela 24:  

Repertório final de P6 na avaliação de repertório de leitura e escrita. 
 

Partic/ 
Relação 

CDp(19) CDl(15) CDs(11) CDo(1) AF 
(nome próprio) 

AF 
(escrita espontânea) 

P6 DA/DO, 
CO/LA, 
VA/CA 
TA/TU 

F,A,M,L,E,B,O,C, I LO,BO, 
CA,DA, 
TO,DE 

-    Sim - 

NOTA: Avaliação final de repertório de leitura e escrita de P6. Utilizou-se uma barra (/) para indicar quando 
houve leitura silabada. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Das 16 letras do alfabeto, P6 nomeou corretamente nove. Com relação a leitura de 

palavras, houve leitura correta em quatro das 19 palavras avaliadas. O resultado da leitura de 

sílabas foi de seis para 11 possibilidades de sílabas lidas. A oração O CAVALO BATE NO 

TATU não foi oralizada pelo participante, que, alegando cansaço disse “Não sei, tia! Tô 

cansada”. 

Com todos os indicativos de dificuldades nas atividades realizadas, pode-se dizer que 

P6, que não possuía em nenhum nível os repertórios de leitura e escrita antes do ensino, 

avançou pouco. Vale informar que P6 afirmava diariamente que estava cansado. 

Sistematicamente, com o passar das atividades, P6 passava a demorar para emitir 

comportamento relativo às atividades. Uma vez que houve aumento na quantidade de letras, 

palavras e sílabas lidas e escritas, considera-se que P6 tem condições de continuar avançando 

na aquisição de tais repertórios, ao ser submetida ao processo de alfabetização escolar.  

Em suma pode-se dizer que os participantes obtiveram resultados bem heterogêneos, 

embora possam ser considerados positivos tendo em vista as condições iniciais de cada um. 

As palavras mais lidas foram as palavras dissílabas; também ao longo do período de 

ensino foi possível constatar que, à medida em que a unidades componentes da palavra 

aumentavam, a dificuldade de leitura aumentou para todos os participantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos de uma programação de ensino 

dos repertórios de leitura e escrita de crianças não alfabetizadas. A avaliação do repertório 

inicial mostrou que os participantes não possuíam esses repertórios. A maioria dos 

participantes da pesquisa não nomeava letras do alfabeto, não lia sílabas ou palavras formadas 

por consoante e vogal (dissílabas, trissílabas e polissílabas). 

A avaliação de repertório final indicou que todos os participantes tiveram avanços na 

aquisição dos repertórios de leitura e escrita de palavras e orações.  

Embora os desempenhos de cada participante tenham sido diversificados, pode-se 

considerar que a programação de ensino atingiu o objetivo de instalar repertórios básicos de 

leitura e escrita para crianças da educação infantil, uma vez que os participantes finalizaram a 

participação na pesquisa lendo e escrevendo algumas das palavras trabalhadas (de ensino) e 

das palavras novas (de generalização), compostas por recombinação das sílabas e letras, e até 

mesmo de orações. 

De Rose (2005) reafirma: o leitor fluente precisa ler tanto unidades molares (palavras) 

quanto moleculares (sílabas). Apenas o domínio de unidades moleculares permite ler palavras 

novas, com recombinação de sílabas e/ou letras. 

Em relação a leitura fluente (palavras e orações), o autor afirma que: 

 
Uma unidade mais molar, como a palavra, permite partir de unidades que já fazem 
parte do repertório verbal da criança, ou seja, palavras que têm significado para ela. 
No entanto, se a criança não adquirir controle por unidades moleculares, ela só será 
capaz de ler o conjunto de palavras que tiver sido diretamente ensinado. Para ler 
novas palavras ela precisará aprender unidades moleculares, que possam ser 
recombinadas em uma ampla variedade de palavras. (De Rose, 2005, p.11) 
 

O que o autor quis enfatizar é que apenas quando o aprendiz adquire a leitura de 

unidades moleculares (menores) terá mais chances de generalizar a leitura para novas 

palavras.  

Por sua vez, Serejo, Hanna, Souza e De Rose (2007) indicam que o ensino de palavras 

e de sílabas favorece o controle por unidades moleculares. Assim sendo, os indivíduos que 

aprendem sob controle de unidades textuais moleculares e molares concomitantemente serão 

capazes de adquirir os repertórios de leitura e escrita com maior facilidade do que os que são 

ensinados somente sob o controle ou só de palavras ou só de sílabas. Dados da referida 

pesquisa mostraram que crianças que foram submetidas ao ensino concomitante de sílabas e 
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palavras tiveram melhor desempenho em leitura recombinativa que as crianças que foram 

submetidas ao treino de palavras ou sílabas, apenas. 

Os resultados sobre a leitura e escrita generalizadas da presente pesquisa indicam que 

o ensino de palavras atrelado ao ensino sílabas mostra-se favorável para a instalação de 

repertórios de leitura e escrita também para crianças ainda não alfabetizadas, indo ao encontro 

do indicado por estudos prévios (Serejo, Hanna, Souza & De Rose, 2007, Haydu et al., 2010; 

Haydu et al., 2012 entre outros). 

De fato, os resultados da presente pesquisa indicam que isso ocorre. Mas, além disso, 

os resultados da presente pesquisa mostram que, se a criança aprender palavra e suas unidades 

moleculares, ela é capaz de ler não apenas palavras isoladas, mas também unidades molares 

ainda maiores, compostas por grupos de palavras, como é o caso da oração. Os resultados 

também indicam que também pode emergir o repertório de escrita generalizada, tanto de 

palavras como de orações.  

A programação é parte fundamental do processo de ensino. É ela que garantirá que o 

sujeito adquira os comportamentos de leitura e escrita.  

Na presente pesquisa, a programação foi planejada e executada pela pesquisadora e 

envolveu uma série de comportamentos, entre eles: a especificação do objetivo, definição de 

unidades de ensino pequenas (passos), para que o aluno tivesse maior oportunidade de 

sucesso e de consequenciação positiva, e garantia de que o aluno só avançaria se atingidos os 

critérios determinados, aspectos salientados por Fazolari (1989). 

Tal programação foi eficiente para instalar repertórios de leitura de palavras, para 

todos os participantes, e para alguns também de leitura de orações e de escrita de palavras e 

orações. Já com relação ao reconhecimento de letras, pode-se dizer que outras variáveis além 

da programação colaboraram. Ao longo da programação de ensino, as atividades escolares 

continuaram ocorrendo paralelamente, e verificou-se que ocorreram mudanças no contexto de 

sala de aula e no comportamento da professora, que passou a colocar a rotina do dia por 

escrito na lousa, o nome dos alunos faltantes e fazer comparações entre as letras que 

compunham as palavras e nomes escritos. Tais aspectos podem ter interferido positivamente 

no desenvolvimento do repertório dos alunos no que se refere a nomeação de letras do 

alfabeto, uma vez que a programação de ensino desenvolvida não trabalhou com este 

repertório, mas os resultados na avaliação inicial e final mostraram que houveram avanços 

significativos nos participantes da pesquisa. 

Também ocorreram falhas na programação. Dentre elas, a não aplicação da avaliação 

da emergência da relação CD em palavras de ensino, para verificar a leitura oral de tais 
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palavras. As relações emergentes avaliadas foram as relações CB, AC, BE (de palavras de 

ensino) e CD (de palavras e orações generalizadas) e AF (de palavras generalizadas). 

A avaliação de emergência da leitura oral (relação CD) foi verificada com palavras 

novas, mas não com as palavras de ensino como comumente ocorre em estudos que envolvem 

a equivalência entre estímulos (Paixão et al., (2013), César & Moroz (2015), entre outros). 

Como já apontado, os resultados indicaram leitura generalizada de palavras para todos os 

participantes. Assim, emergiu a relação CD, mesmo diante de palavras novas formadas com 

recombinação de sílabas de ensino. 

Outro fator a considerar na programação realizada: a introdução de palavras trissílabas 

pode ter sido precoce, já que houve muitos erros durante o processo de ensino. Assim, sugere-

se que se trabalhe maior número de palavras dissílabas e se introduza uma trissílaba, 

juntamente com duas dissílabas, de modo a evidenciar a diferença no tamanho das palavras. 

Esse é um ponto a ser aprofundado em novas pesquisas. 

Ainda, é importante destacar que o software utilizado não permite que os anagramas 

de palavras sejam construídos com escolha de sílabas, sendo possível somente a construção 

das sílabas a partir da escolha letra a letra.  Conforme apontado em estudo realizado por 

Coimbra (2010), que também utilizou o software Mestre, seria importante ter sílabas como 

escolhas, pois isso poderia facilitar a aquisição da leitura e escrita generalizadas de unidades 

molares maiores (palavras). 

A própria literatura vêm apontando para a importância da construção de anagramas a 

partir de sílabas, conforme defendido por Aiello (1995).  A autora enfatizou em seus estudos 

que, "[..] uma alternativa importante a ser analisada é o treino de composição usando sílabas 

em vez de letras isoladas. A sílaba parece ser uma unidade “natural” da língua portuguesa, e 

mais facilmente recombinável na formação de palavras novas".  (Aiello, 1995, p.35) 

Tal característica do software ainda não apresentou solução no Mestre Libras (2013), 

utilizado no presente estudo, contudo este fator não impediu a ocorrência de leitura 

generalizada de palavras, e até mesmo de orações, bem como de escrita generalizada de 

palavras, por parte dos participantes.  

Também, fazem-se necessárias algumas considerações quanto à programação de 

ensino elaborada e executada nesta pesquisa. As palavras de ensino em que houve maior 

frequência de erro (mais da metade dos participantes errou uma ou mais vezes em alguma 

relação ensinada, testada ou avaliada), estão: CUBO, LUVA, FITA, TATU, MOLA, TELA, 

FOTO (dissílabas) e TOMATE, CAVALO, MALETA (trissílabas) e TELEFONE 

(polissílaba).  
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Apesar da programação ter garantido bons resultados, a ocorrência de erros indica que 

seria necessário mais treino para que tais palavras fossem aprendidas. Ainda, como já 

indicado, à medida que a palavra aumentou de tamanho, a frequência de erros também 

aumentou, o que significa  que é necessário garantir maior treino com palavras dissílabas  

para a inserção de palavras formadas com mais silabas( trissílabas e polissílaba), evitando-se 

situações de fracasso durante o processo de ensino. 

Ainda, pode-se indicar que alguns passos não apresentaram bons resultados, podendo-

se levantar alguns fatores a serem ajustados em programações futuras. 

 O passo 15, formado pelas palavras MOLA, TELA e FOTO, foi, sem dúvida, o de 

maior grau de dificuldade, dentre os passos com palavras dissílabas. Tal fato pode ter se dado 

por três principais fatores: 1) entre as três palavras existem letras, cujo formato é muito 

próximo, como por exemplo, as letras L (em MOLA) e T (em FOTO) e F; 2) a presença das 

vogais O e A nas palavras MOLA, TELA e FOTO, e da sílaba LA em duas palavras. É 

possível que três palavras com maior diferenciação entre si, e não semelhanças como o 

ocorrido nesta programação, possa favorecer o controle por silabas. Este é um ponto a ser 

pesquisado em novos estudos, e; 3) as figuras representativas das palavras TELA e FOTO  

podem ter interferido de modo negativo. As figuras, conforme apresentadas, a seguir, podem 

ter confundido as crianças no momento da escolha, particularmente na relação palavra 

impressa-imagem, uma vez que TELA e FOTO eram figuras não conhecidas pela maioria das 

crianças.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Figura representativa da palavra TELA 
Fonte: Google, 2014. 
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Figura 14: Figura representativa da palavra FOTO, 
Fonte: Google, 2014. 
 

Por fim, indica-se para as próximas pesquisas que alguns aspectos se mantenham: o 

treino de sílabas intercalado ao ensino de unidades molares maiores (palavra inteira), mas que 

haja maior variedade nas sílabas que formam as palavras de ensino, possibilitando assim 

maiores variações nas recombinações de palavras novas.   

Ainda, conforme apontado por Coimbra (2010), o ensino de repertórios escolares 

através das relações de equivalência ocorrido em contextos coletivos são escassos, dadas as 

dificuldades dos pesquisadores em trabalharem com mais de um aluno ao mesmo tempo, cada 

qual em seu ritmo. O contexto coletivo é de grande importância uma vez que é a característica 

da sala de aula; o presente trabalho se aproximou desse contexto, pois as atividades foram 

realizadas individualmente, porém num espaço comum e com a presença do educador. 

Skinner (1957) já apontava para o ensino em pequenos passos, respeitando o ritmo 

individual como o caminho para uma aprendizagem eficiente e sem fracassos. A presente 

pesquisa que ocorreu em contexto coletivo, respeitou o ritmo individual de cada aluno.  

Também, o ensino em pequenos passos favoreceu a frequência de acertos.  

Tais aspectos vão ao encontro do exposto pela literatura, que defende o contexto 

coletivo como a maneira  mais adequada para que pesquisas deste tipo sejam realizadas, 

conforme salientaram Coimbra (2010), Paixão et al. (2013) e César e Moroz (2015) 

garantindo condições que se aproximando o máximo possível da realidade dos educadores, 

educandos e escolas brasileiras. 

Com relação às questões educacionais, pode-se levantar dois fatores relevantes para a 

discussão: a mudança no comportamento de Prof1 e sua interpretação em relação à função da 

educação infantil e às suas obrigações para com as crianças em fase pré escolar. 

O fato do comportamento de Prof1 ter mudado na sala de aula fez com que ele 

refletisse sobre suas ações pedagógicas, bem como sua função dentro de sala de aula com 
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crianças de cinco anos. No início da pesquisa, quando dos primeiros contatos com a classe e 

Prof1, ele mencionou que estava na legislação que a educação infantil não tinha obrigação de 

alfabetizar as crianças, formalmente. No máximo seria dever da educação infantil preparar as 

crianças para o primeiro ano do ensino fundamental, mas que nenhuma das atividades 

pedagógicas teria caráter de alfabetização formal.  

Diferentemente do exposto por Prof1, está previsto em lei que tal atividade é dever dos 

professores de educação básica e das escolas de educação infantil; segundo o documento 

oficial  “Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil” (Vol.3), tem-se como 

objetivos para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita de crianças de quatro a seis anos 

de idade: 

 
• ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão, 

interessando-se por conhecer vários gêneros orais e escritos e participando de 
diversas situações de intercâmbio social nas quais possa contar suas vivências, 
ouvir as de outras pessoas, elaborar e responder perguntas; 

• familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros, revistas e outros 
portadores de texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faça 
necessário; 

• escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor; 
• interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de forma convencional; 
• reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações do 

cotidiano; 
• escolher os livros para ler e apreciar. (Brasil, 1998, p.131) 

 

A fala da professora indica desconhecimento do proposto em tal documento. O 

documento não obriga, de fato, a formalização de um processo alfabetizador, contudo enfatiza 

que na rotina escolar tais aspectos devam ser inseridos e, portanto, programados e planejados 

a fim de que as crianças desenvolvam as habilidades necessárias para o ensino fundamental. 

Ainda, no tocante ao desenvolvimento do interesse da criança pelo mundo letrado, está 

previsto que a criança se interesse por escrever palavras e textos, ainda que não de forma 

convencional. Tal interesse se dará a partir do posicionamento do educador em garantir uma 

rotina que favoreça o contato com palavras e pequenos textos. Isso se dará em atividades de 

leitura e tentativas de escrita, em diferentes atividades programadas e planejadas com o 

objetivo de atingir esta meta. 

Uma vez que não se siga uma rotina e não se tenha um projeto pedagógico bem 

definido acerca das atividades e dos objetivos da educação infantil, não se alcançará a meta 

estipulada pelo referido documento e o desenvolvimento do repertório das crianças ficará 

comprometido. 
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O comprometimento do educador e a adequada execução de suas funções no contexto 

escolar são fatores determinantes para o ensino dos repertórios necessários para a 

alfabetização, e para a aquisição de outras habilidades essenciais e de direito de todos os 

cidadãos, conforme previsto nos regimentos educacionais brasileiros, e que não ocorriam 

sistematicamente na sala de aula a que a pesquisadora teve acesso.  

A pesquisa ocorreu durante todo o mês de abril, período em que a conhecida “fase de 

adaptação escolar” já havia passado e, portanto, as atividades sistemáticas de ensino já 

deveriam ocorrer de forma a proporcionar o aprendizado esperado. 

Somente quando Prof1 detectou que as crianças estavam interessadas no mundo 

letrado (apresentado pela pesquisadora), tomou para si a responsabilidade de produzir 

material (plaquinhas com os nomes, escrita da rotina na lousa e trabalho com as letras) e 

passou a programar uma rotina favorável ao desenvolvimento de seus alunos em relação à 

escrita de palavras e ao contato diário com textos. 

Assim, deixa-se registrado a importância do papel do professor no desenvolvimento 

das habilidades e repertórios dos alunos.  

Por fim, sugere-se que sejam realizados novos estudos sobre a instalação dos 

repertórios de leitura e escrita, com melhorias na programação e em contextos coletivos, para 

que se possa garantir a continuidade de obtenção dos conhecimentos acerca da aquisição de 

tais repertórios sob o enfoque da análise do comportamento. 
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APÊNDICE 
 
1.Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

AVALIANDO A INSTALAÇÃODE LEITURA E ESCRITA POR PRÉ-ESCOLARES 

COM USO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Pesquisadora: Maria Fabiana Camargo Ferrão 

Orientador: Melania Moroz 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/AUTORIZAÇÃO 

 

 O objetivo da presente pesquisa é ensinar leitura e escrita de palavras com uso de 

software educativo, auxiliando  no processo de alfabetização dos alunos. 

 Seu filho(a) realizará as atividades com a utilização de um computador, 

disponibilizado na instituição. As atividades terão duração de, no máximo, 30 minutos por 

encontro, não havendo riscos ou danos provenientes da participação. 

 A participação de seu( sua) filho(a) é voluntária e depende de sua autorização e 

consentimento. A qualquer momento a participação na pesquisa poderá ser interrompida, se 

isso lhe for conveniente. 

 Consideramos que seu (sua) filho(a) terá  benefícios imediatos, tais como a apreensão 

de repertórios de leitura e escrita essenciais para posterior processo de alfabetização regular 

bem como uma melhor familiaridade com o uso do computador em sua rotina escolar, 

também essencial para seu futuro dentro e fora da sala de aula 

 Entendi todos os aspectos envolvidos na participação de meu (minha) filho(a) na 

pesquisa, autorizando-o a sua participação.  

Nome dos pais/responsáveis do participante: 

Nome do participante: 

Assinatura:  

Assinatura da(s) pesquisadora: 

Assinatura da(s) diretoras/coordenadoras: 
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2. Folha de registro da atividade de avaliação do repertório inicial e final 
 

PARTICIPANTE N_______                           

NOME_____________________________IDADE______ 

PRÉ TESTE RELAÇÃO CD (palavras de ensino e generalização ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PALAVRAS CERTO ERRADO 

LOBO   

LUTA   

CALO   

FADA   

MOLECA   

TATU   

FILA   

DADO   

LATA   

COLA   

MENINA   

PETECA   

BICUDO   

TELEFONE   

MALETA   

TOTAL    
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3 Registros de AF espontânea na avaliação de repertório inicial 
 

P1 

P2 
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P3 

P4 
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P5 

P6 
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4 Registros do teste da relação AF de palavras generalizadas 
 

P1 

P2 

P3 



107 

 

 

P4 

P5 
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P2 

P6 
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5 Registros de AF espontânea na avaliação de repertório final 
 

P1 
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P2 
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P3 

P4 
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P5 

P6 


