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RESUMO 

 
MAESTRELLO, A.P.V. (2006) Elaboração, Aplicação e Análise de um 
Programa de Ensino de Inglês a partir de uma Análise de Erros. Dissertação 
de Mestrado em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, São 
Paulo: PUC-SP. 
 
Palavras-chave: análise do comportamento, ensino programado de inglês, 
Personalized System of Instruction (PSI). 
 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento de Metodologias e Tecnologias de 
Intervenção. 
 
 
 A perspectiva teórica da análise do comportamento contribui com a 

educação ao olhar para comportamentos dos alunos e/ou professores, bem 

como para as condições de ensino, e realiza proposições que tornam o ensino 

mais efetivo. Uma destas contribuições é o Personal System of Instruction (PSI) 

idealizado por Fred S. Keller (1974). O objetivo da presente pesquisa foi 

elaborar, aplicar e analisar um Programa de ensino de inglês, como atividade 

extra-curricular para crianças do ensino fundamental público, tendo como foco 

para análise os erros cometidos pelos alunos no decorrer das avaliações 

realizadas durante o curso. A pesquisa se dividiu em três momentos: 1º) 

aplicação de duas avaliações ao longo de um período em que o ensino era 

convencional; 2º) transição entre o convencional e a proposta de aplicação de 

ensino individualizado; neste período ocorreram a 3ª avaliação, depois de uma 

análise de erros das anteriores e planejamento e aplicação de procedimentos 

para remediação, com introdução de alguns princípios da programação; e 3º) 

aplicação das três últimas avaliações – já sob uma perspectiva totalmente 

diferente das três primeiras e utilização de exercícios individualizados como 

condição inicial de ensino. Os resultados demonstraram que o ensino pode ser 

mais efetivo e rápido quando a proposta de individualização é colocada como 

condição de ensino. 
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ABSTRACT 
 

MAESTRELLO, A.P.V. (2006) Elaboration, Aplication and Analyses of an 
English Teaching Program throught a Mistakes´ Analysis. Master Degree in 
Experimental Psychology: Behavior Analysis, São Paulo: PUC-SP. 
 
Key-words: Behavior Analysis, Programmed English Teaching, Personalized 
System of Instruction (PSI). 
 
Research line: Development of Intervention’s Tecnologies and Methodologies 
 

 
Behavior analysis contribuites with education when it looks through 

student´s and teacher´s behaviors, as well for the conditions of teaching to 

became learning satisfactory. One contribution is Personal System of 

Instruction (PSI) designed by Fred S. Keller (1974). This paper had the propose 

to elaborate, apply and analyse a programm of English teaching to children 

from public school as an extra-couse, with the aim on mistakes from students on 

tests. The research was divided in three moments: 1st) aplication of two tests 

through a time when teaching was conventional; 2nd) transition between 

tradicional and the propose of individualized instruction; at this time occurred 

third test, an mistakes’ analysis from the previous evaluations and aplication of 

remediative procedures introducting some principles of programmed teaching; 

3rd) aplication of three final evaluations – under a new perspective from 

previous and utilization of individualized exercises as teaching condition. The 

results pointed that teaching may be more effective and faster when the propose 

of individualization is established. 
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Skinner (1998) propõe distinções entre a educação e outras agências de 

controle. A educação dá ênfase à aquisição do comportamento em lugar de sua 

manutenção. (p.437) Diferentemente dos controles religioso, governamental, 

econômico que se preocupam em tornar mais prováveis certos tipos de 

comportamento, a educação preocupa-se com a instalação de novas formas de 

comportamentos e não com a seleção daqueles que o indivíduo já emite.  

Durante a instalação do comportamento, as conseqüências educacionais 

(artificiais) são relevantes. No entanto, a manutenção desses comportamentos 

será determinada por conseqüências não-educacionais e serão elas que 

definirão se o indivíduo continuará se comportando de maneira X ou Y. A 

educação não teria sentido se outras conseqüências não ocorressem no final, pois o 

comportamento do controlado no momento em que está sendo educado não tem 

importância particular para ninguém (Skinner, 1998, p. 438). 

Zanotto (2004) ressalta que, ao realizar esta comparação entre as 

agências de controle, Skinner considera o papel diferenciado da educação, afinal 

é esta que produz (ou deveria produzir) variação comportamental que se torna 

necessária à sobrevivência da cultura. Assim, a instituição escolar tem o objetivo 

de preparar formal e sistematicamente os estudantes para agirem no mundo de 

forma a constituir uma cultura com maiores chances de sobrevivência. Deste 

modo, esta instituição (...) requer de seus agentes, de modo especial os professores, 

o domínio de um vasto conjunto de conhecimentos científicos sobre o mundo físico e 

social e sobre comportamento humano(...) (p. 36); somente desta forma é que estes 

agentes poderão ensinar de modo eficiente.  
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Através desta afirmação, a autora retrata a dimensão social da educação 

e, mais especificamente, a responsabilidade social de seus agentes: os 

professores. Zanotto (2004) afirma que (...) garantir a relevância social do 

trabalho (...) requer que o professor (...) fique sob controle daquilo que antevê como 

perspectiva de futuro para a sociedade. (p. 37) Portanto, eficácia na educação está 

relacionada à preparação de indivíduos competentes para atuar na sociedade, 

bem como no treinamento eficaz dos agentes responsáveis por esta função: os 

professores.  

 
O fundamental papel social da educação inviabiliza-se 

quando os agentes que nela atuam não conseguem exercer, 
com competência e autonomia, sua função de ensinar. 
Controlados por contingências que geram e mantêm 
repertórios comportamentais limitados e repetitivos, por 
contingências coercitivas, por regras impostas 
arbitrariamente ou por regras construídas a partir de saberes 
ideologizados, os professores se mantêm desinformados, 
desatualizados e afastados dos conhecimentos que precisam 
adquirir para ensinar de modo eficiente e autônomo” (Zanotto, 
2004, p. 37).  

 
 

Um aspecto relevante da agência educacional está em seu poder histórico 

de manipular as variáveis, utilizando tanto reforçadores positivos (como notas, 

diplomas, aprovação e outros reforçadores sociais contingentes ao 

comportamento escolar), quanto reforçadores negativos (retirada da atenção, 

afeição, pontos na nota pelo professor) e punição (apresentação de estímulos 

aversivos). Tem sido através destas conseqüências que a instituição educacional 

manipula as variáveis que controlam o comportamento dos indivíduos.  

 A questão das conseqüências do comportamento é um aspecto 

controverso e que causa confusão, principalmente em áreas da psicologia 

externas à análise do comportamento, que simplificam este processo na 

denominada teoria do reforço. Contudo, como destaca Matos (1992), a 

conseqüenciação1 é um conceito fundamental na análise comportamental, já 

que esta estuda o comportamento operante que é sensível às conseqüências. 

Deste modo, os interesses dos pesquisadores desta área de estudos concentram-

se na análise das variáveis que afetam o comportamento dos indivíduos, 

especificamente aquelas que se originam do ambiente. E ressalta que nesta 

 
1 Grifo da autora.  
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relação (organismo – ambiente) a unidade de análise é a tríplice contingência: 

estímulo antecedente, resposta e conseqüência.  

O desafio proposto por Skinner (1998) para a instituição educacional e os 

que trabalham nela seria o de oferecer mais do que  simples estabelecimento de 

respostas padrões corretas, mas repertórios em que os estudantes chegassem às 

respostas certas, sob quaisquer circunstâncias (diversas situações mas sem 

apelo a reforçadores negativos) e sem a presença de representantes desta 

agência.  
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Sobre o processo ensino-aprendizagem 
 

 

Até então, falou-se da instituição educacional de modo geral, no entanto, 

destaca-se agora o processo ensino-aprendizagem e o modo como este se 

apresenta aos participantes do mesmo.  

Skinner (1998) define educação como sendo (...) o estabelecimento de 

comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para outros em algum 

tempo futuro (p. 437). Em sua obra Tecnologia de Ensino, ao falar sobre 

aprendizagem, Skinner (1968) destaca que, na maioria das teorias de 

aprendizagem correntes na educação, ou se foca o olhar para o estímulo 

antecedente e a resposta, ou para as conseqüências do comportamento e, (...) 

nenhuma destas partes pode ser estudada separadamente das outras; todas as três 

precisam ser consideradas na formulação de qualquer exemplo de aprendizagem que 

seja dado” (p. 7). A proposta do autor está centrada na análise adequada de 

mudanças comportamentais que ocorrem quando um estudante de fato 

aprende.  

Diante desta realidade em que uma teoria ora focaliza o olhar sobre os 

estímulos antecedentes ao comportamento, ora para a resposta emitida pelo 

aluno e/ou professor, ora para as conseqüências, é que Skinner (1968) ressalta a 

importância de encarar como unidade de análise a tríplice contingência. Ou 

seja, ao olhar para qualquer comportamento, deve-se ter claro quais são os 

estímulos antecedentes, as respostas e as conseqüências, sem fragmentar a 

unidade.  

Skinner (1972) destaca que a partir do momento que técnicas de ensino 

começaram a arranjar as contingências de reforço (relações entre estímulos 

antecedentes, comportamento [resposta] e conseqüências) é que avanços 

significativos passaram a ocorrer no campo da educação.  
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Deste modo, a análise do comportamento pode contribuir com seus 

conceitos ao olhar para os comportamentos dos alunos e/ou professores, bem 

como para as condições de ensino e realizar proposições que tornem o ensino 

mais efetivo. Skinner (1972) ressalta que nas escolas (...) as respostas são todas 

verbais. Consistem em falar e escrever certas palavras, algarismos e sinais. (p. 14) E, 

diante deste fato, o professor possui duas tarefas fundamentais, que se aplicam 

ao ensino de qualquer matéria, seriam essas: a) modelar as respostas desejadas; 

b) colocar o repertório adquirido pelo estudante sob controle de diversos 

estímulos. Esta última tarefa talvez seja a mais importante e também a que 

menos é realizada no âmbito educacional, ou seja, pouco se tem diversificado os 

estímulos para que o estudante saiba emitir determinada resposta sob controle 

de diferentes estímulos. Esta é uma discussão relevante e que nos leva de volta 

ao início desta introdução quando se defende que os comportamentos 

adquiridos na escola só serão úteis para os alunos e para a própria comunidade 

em um tempo distante, e daí a necessidade de que estes saibam emitir as 

respostas corretas diante dos mais diversos estímulos que eles encontrarão no 

ambiente externo ao da escola.  
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A proposta de uma Tecnologia de Ensino 
 

 

A perspectiva teórica que sustenta que (...) um organismo aprende 

principalmente ao produzir modificações no seu ambiente (...) (Skinner, 1968, p. 9), 

só começou a surtir efeito e a ser cuidadosamente manipulada na área do ensino 

por volta da década de 60.  

Nale (1998) escreveu um artigo que retratou esta perspectiva aqui no 

Brasil, ou seja, destacou dois grandes objetivos: 1) examinou a evolução das 

pesquisas sobre programação de ensino no Brasil; e 2) analisou o papel decisivo 

que coube à Professora Carolina Bori neste processo. O autor destaca que a 

Professora Carolina Bori contribuiu imensamente para a programação de ensino 

e que uma das maiores contribuições parece não ter sido ainda apreendida por 

muitos analistas do comportamento, que seria: (...) a idéia de que a escolha de 

comportamentos relevantes para serem propostos como objetivos de ensino é a 

primeira e fundamental tarefa ao se programar um curso (Nale, 1998, p. 277). 

Afirma que esta idéia estava ausente nas pesquisas e estudos sobre sistema 

personalizado de ensino, mesmo nos escritos de seus proponentes – Keller e 

Sherman. Em geral, o que se fazia era a reutilização dos materiais tradicionais, 

adaptando-os em cursos programados individualizados, com passos 

seqüenciais, instruções escritas, instrumentos de avaliação para cada passo, etc. 

No entanto, a proposição de objetivos de ensino não era o foco destes trabalhos 

e é isso que, segundo Nale (1998), deixava a desejar nestes tipos de programas 

individualizados, pois se centrava nos materiais, esquecendo-se dos objetivos.  

De acordo com Nale (1998), um trabalho internacional similar ao que 

Professora Carolina Bori realizava aqui no Brasil foi o de Mechner nos Estados 

Unidos. Este autor também ressaltava a importância de se iniciar propondo 

objetivos de ensino em termos comportamentais. Mechner (1965, 1967), apud 
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Nale (1998), propunha que um curso iniciasse com análise do trabalho para o 

qual o indivíduo está sendo preparado, ou seja, o ensino deveria se preocupar 

para além dos comportamentos estritamente acadêmicos, deveria ser 

direcionado para o cotidiano. E como chegar a objetivos comportamentais? Para 

Mechner seria necessária uma análise de tarefas, ou seja, (...) buscar os 

comportamentos a serem ensinados a partir da análise do que o profissional precisa 

fazer (Nale, 1998, p. 278). 

Entretanto, o autor destaca que, para os pesquisadores que trabalham 

com programação de ensino aqui no Brasil, parece ser consensual que a análise 

de tarefas proposta por Mechner é apenas um dos inúmeros procedimentos 

existentes para se estabelecer objetivos de ensino. E, segundo Nale (1998), foi 

Professora Carolina Bori que muito cedo percebeu a necessidade de se ampliar 

as fontes para se estabelecer objetivos de ensino relevantes; desta forma, através 

de seus cursos e orientações ela difundia essa idéia.  

 
Certamente, esse reconhecimento da necessidade de 

pensar em outros objetivos para o ensino que não 
permanecessem nos limites determinados pelo que 
tradicionalmente se ensinava, pelo status quo, por assim dizer, 
relacionava-se diretamente com a profunda preocupação com 
os problemas sociais, que sempre foi poderoso agente 
controlador das ações de Carolina. Essa preocupação acabou 
por marcar também a quase totalidade dos trabalhos 
desenvolvidos no Brasil sobre programação de ensino (Nale, 
1998, p. 279). 

 
 

Uma discriminação extremamente difícil de ser estabelecida, de acordo 

com Nale (1998), é a distinção entre objetivos de ensino e atividades de ensino. 

O que Professora Carolina Bori buscava enfatizar era que (...) um objetivo deve 

representar uma classe de comportamentos que faça sentido na vida da pessoa (...) 

não um desempenho isolado, que os alunos emitem apenas em situações típicas de 

ensino-aprendizagem (Nale, 1998, p. 279). 

Deste modo, tendo em mente as características até aqui expostas, o 

objetivo da presente pesquisa foi elaborar, aplicar e analisar um Programa de 

ensino de inglês para crianças, com base no Personalized System of Instruction 

– PSI (Keller, 1974), sendo o foco da análise os erros cometidos pelos alunos no 

decorrer das avaliações realizadas durante o curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            MÉTODO 
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A Escola 

 

 

 A seleção da escola situação em que o trabalho se desenvolveu foi 

realizada através da Diretoria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação. A 

pesquisadora buscava uma escola em que fossem oferecidas atividades 

extracurriculares. Duas escolas satisfaziam este critério e a escolha recaiu na 

escola de mais fácil acesso. Cabe informar ainda que esta escola é dirigida por 

uma prima da pesquisadora, o que deve ter facilitado os contatos iniciais. A 

escola localiza-se em um bairro de uma cidade do interior de São Paulo, e 

atende aproximadamente 1.400 alunos em três períodos de aula. 

 Atendendo ao que era exigido para quem quisesse oferecer atividades no 

período alternativo ao das aulas, foi entregue à Direção uma carta (Anexo 1) em 

que se encaminhou um “Projeto de Ensino de inglês para estudantes 

alfabetizados”, de acordo com Roteiro da Secretaria Municipal de Sumaré e um 

Plano do Curso – objetivos gerais e específicos das sete unidades que compõem 

o curso, descrito no item Curso. Aprovado, o Projeto passa a ser de 

responsabilidade formal, na escola, da própria Diretora.  
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O Curso 

 

 

A seleção do conteúdo ministrado no curso foi realizada pela 

pesquisadora seguindo os conteúdos existentes nos livros didáticos de língua 

inglesa, bem como levando em consideração o tempo para ministrar o curso. O 

conteúdo foi dividido em sete unidades: greetings, family, the alphabet, 

numbers, calendar, weather, colours; completam o curso dois temas - 

“commands” e “magic words”, que destacam expressões que permearão todo o 

curso, desde o primeiro dia, pois são expressões significativas e úteis nas 

relações entre pessoas. Ver proposta apresentada à escola às páginas seguintes.  

O curso ocorreu na própria escola em que os participantes estudavam, 

em horário oposto ao de suas aulas regulares. As aulas deveriam ser semanais, 

por um período de duas horas seguidas e ministradas sempre em inglês (com 

muitos gestos e imagens). 

Ao longo do curso, por força de interrupção no calendário da Escola 

(feriados, falta de água, reuniões com pais e, finalmente, férias) a regularidade 

semanal foi interrompida. Ao total, entre 02 de setembro de 2005 a 16 de maio 

de 2006, o curso foi composto por 31 aulas.  

No início as aulas foram ministradas na Biblioteca, espaço designado pela 

Direção. A sala media aproximadamente 5 x 6 m2 e continha prateleiras nas 

quatro paredes, nas quais ficam expostos os livros didáticos, paradidáticos, bem 

como filmes, revistas e jornais; três mesas compridas no centro com doze 

cadeiras em cada mesa; a mesa da bibliotecária e um armário com chaves. O 

lugar possuía ventilação e iluminação boas.  

No período de férias, foi cedida uma sala de aula para o curso, com 50 

carteiras, lousa ampla (de uma parede a outra), mesa e cadeira para professor. 

Quanto à iluminação e ventilação, estas eram apenas regulares, não implicando, 

no entanto, em interferência no desenvolvimento do Plano do Curso. 
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Plano do Curso 
 
 
 
 
1. Greetings e Family 
 
Objetivo Geral: 
• Cumprimentar e responder a um cumprimento em inglês; 
• Nomear familiares. 
 
Objetivos Específicos: 
• Perguntar como o outro está e responder a esta pergunta, quando 

questionado; 
• Emitir corretamente termos e expressões que marcam cumprimentos, 

conforme relação abaixo; 
• Emitir pergunta e resposta sobre terceira pessoa, entre os colegas; 
• Emitir perguntas e respostas sobre terceira pessoa utilizando vocabulário 

sobre familiares; 
• Despedir-se dos colegas e professores utilizando as expressões em inglês. 
 
Expressões a serem trabalhadas: 
 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

WHAT IS YOUR NAME? 
MY NAME IS ....................... 
WHAT IS HER NAME?  
HER NAME IS................. 
WHAT IS HIS NAME?  
HIS NAME IS................. 
HOW ARE YOU? 
I AM FINE, THANKS. 
HOW OLD ARE YOU? 
I AM .......... YEARS OLD. 
GOOD MORNING / GOOD AFTERNOON / GOOD EVENING / 
GOOD NIGHT. 
HELLO / HI. 
BYE / BYE BYE / GOOD BYE / SEE YOU LATER.  
MOTHER, FATHER, SISTER, BROTHER, GRANDMA, GRANDPA e 
outros, se perguntados pela criança.  

 
 
2. The Alphabet 
 
Objetivos:  
• Nomear o alfabeto de A – Z em inglês (preparando-se para treino em spell). 
 
 
 
3. Calendar 
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⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 

 
Objetivo Geral: 
• Escrever corretamente sentenças com informações sobre dia, mês, ano; 
 
Objetivos Específicos: 
• Emitir corretamente a data em inglês (utilizando ordinal numbers; a 

inversão de falar o mês antes do dia, etc...) 
• Nomear os dias da semana; 
• Nomear os meses do ano. 
 
Expressões a serem trabalhadas: 
 

YESTERDAY WAS .................... (dia da semana); 
TODAY IS .................... (dia da semana); 
TOMORROW WILL BE ..................... (dia da semana); 
ORDINAL NUMBERS: first, second third, fourth, etc...; 
Dias da semana: SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, 
THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY. 
Meses do ano: JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, 
JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, 
DECEMBER.  

 
 
 
 
4. Weather 
 
Objetivo Geral: 
• Emitir termos e expressões que indicam fenômenos climáticos e estações do 

ano. 
 
Objetivos Específicos: 
• Emitir a expressão IT’S ........ para referir-se a fenômenos climáticos; 
• Nomear corretamente o clima e as estações do ano.  
 
Expressões a serem trabalhadas: 
 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

IT’S ............... (indicativo do clima e/ou estação do ano); 
SUNNY, CLOUDY, RAINY, COLD, WARM, HOT, etc.; 
Estações do Ano: SPRING, SUMMER, FALL (AUTUMN) and 
WINTER 

 
 
 
 
5. Numbers 
 
Objetivo Geral: 
• Nomear os números 
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⇒ 

⇒ 

⇒ 

 
Objetivos Específicos: 
• Nomear os números de 1 a 12 (primeiro momento); 
• Nomear os números de 1 a 31 (segundo momento); 
• Emitir corretamente a questão: How many......... are there?; 
• Responder corretamente a questão acima: There are .............. 
 
Expressões a serem trabalhadas: 
 

HOW MANY ................ ARE THERE?! 
THERE ARE ............    .................... 
ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN, 
ELEVEN, TWELVE, THIRTEEN, FOURTEEN, FIFTEEN, SIXTEEN, 
SEVENTEEN, EIGHTEEN, NINETEEN, TWENTY, TWENTY-ONE 
(...), THIRTY, THIRTY-ONE.  
VOCABULÁRIO LIGADO A OBJETOS ESCOLARES: PENCIL, PEN, 
RULER, ERASER, BOOK, NOTEBOOK, etc. 

 
 
6. Colours 
 
Objetivo Geral: 
• Nomear as cores em inglês; 
 
Objetivos Específicos: 
• Perguntar e responder a cor dos objetos e brinquedos que os circundam, em 

inglês; 
• Nomear vocabulário de materiais escolares em conjunto com o vocabulário 

de cores; 
• Nomear brinquedos e/ou brincadeiras.  
 
Expressões a serem trabalhada: 
 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 WHAT COLOUR IS IT?  
IT’S ____________.  
PINK, RED, YELLOW, BLUE, GREEN, ORANGE, BLACK, WHITE, 
PURPLE, GREY; 
Objetos Escolares: PENCIL, PEN, RULER, ERASER, BOOK, 
NOTEBOOK, e outros, se perguntados pela criança; 
Brinquedos: KITE, CAR, DOLL, TOP, YO-YO, BALL, SKATE, BIKE, e 
outros, se perguntados pela criança; 
Brincadeiras: HIDE AND SEAK, CATCH UP, e outros, se perguntados 
pela criança. 

 
 
7. Likes and Dislikes 
 
Objetivo Geral: 
• Selecionar dentre os vocabulários apresentados o que gostam ou não 
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⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

gostam; 
• Emitir expressão usual da língua inglesa: I LIKE....., I DON’T LIKE.....  
 
Objetivos Específicos: 
• Perguntar e responder se o colega e/ou o próprio aluno gosta(m) de 

determinada comida, fruta ou animal; 
• Nomear as comidas; 
• Nomear as frutas; 
• Nomear animais.  
Expressões a serem trabalhada: 
 

I LIKE ................. (nome de fruta, comida ou animal que o aluno 
gosta) 
I DON’T LIKE ................... (nome de fruta, comida ou animal que o 
aluno não gosta) 
DO YOU LIKE ....................?  
YES, I DO / NO I DON’T 
Frutas: BANANA, APPLE, ORANGE, PINAPPLE, PAPAYA e outros, 
se perguntados pela criança. 
Comidas: SPAGHETTI, RICE, BEANS, MEAT, CHICKEN, SOUP, 
SALAD e outros, se perguntados pela criança. 
Animais: DOG, CAT, BIRD, FROG, SNAKE, FISH, HEN e outros, se 
perguntados pela criança. 

 
 
 
Commands and “Magic Words” 
  

Estes dois tópicos, que fazem parte da composição do curso, serão 
retratados não como unidades específicas, mas como expressões que permearão 
todo o curso, desde o primeiro dia até o último, pois são 
expressões/vocabulários muito significativos e úteis nas relações entre pessoas.  
 
Objetivos Gerais: 
• Agir de acordo com os verbos de ação (commands) falados pelo professor 

e/ou colegas (por ex.: stand up – ficar em pé); 
• Agir de forma adequada perante professor e colegas. 
 
 
 
 
Objetivos Específicos: 
• Dizer os verbos de ação em contexto adequado; 
• Agir de acordo com os mesmos; 
• Emitir expressões que demonstram respeito para com o professor e/ou 

colegas nas mais diversas situações.  
 
Expressões a serem trabalhadas: 
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⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

PLEASE! 
EXCUSE ME! 
SORRY! 
YOU ARE WELCOME. 
THANK YOU! 
NOT AT ALL! 
HERE YOU ARE. 
MY PLEASURE. 
HOW CAN YOU SAY ___________ IN ENGLISH? 
CAN YOU LEND ME A/AN_____________? 
I AM SORRY!!! 
PARDON? 
I DON´T UNDERSTAND!! 
REPEAT, PLEASE!! 
STAND UP / SIT DOWN! 
CLAP YOUR HANDS. 
STEMP YOUR FEET. 
GO 
STOP 
DRAW. 
WRITE. 
POINT. 
LOOK. 
LISTEN. 
OPEN. 
CLOSE. 

 
 

 Embora o Plano do Curso tenha sido elaborado em itens numerados, vale 

a pena ressaltar que esta numeração não foi seguida ordenadamente. Os itens 

Calendar e Weather, por exemplo, eram apresentados diariamente pela 

pesquisadora, assim, eles apareceram no conteúdo desde a primeira semana.  

 

 

A Pesquisa 

  

A necessidade de realizar o curso acompanhando o calendário escolar 

levou a pesquisadora a iniciá-lo antes mesmo de decidir seu problema de 

pesquisa. Apenas acertou-se que tudo seria registrado o melhor possível e que 

decisões para a pesquisa seriam tomadas ao longo do curso. 

A pesquisadora iniciou as aulas sob controle: de sua experiência como 

professora, selecionando atividades e procedimentos de ensino com os quais 
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esperava atingir os objetivos propostos nas unidades planejadas; e dos 

resultados das avaliações que foram utilizadas para remediação dos erros e 

planejamento de novas condições de ensino. 

 

Participantes 

 

De início doze alunos de 4ª série, sendo sete meninas e cinco meninos, 

foram escolhidos para participar do curso. Destes, dois desistiram depois de 

duas semanas e um novo aluno passou a fazer parte do grupo, a partir da 

terceira semana. No total, estavam freqüentando o curso até nove de dezembro2, 

onze alunos.  

  A escolha dos participantes, sem interferência da pesquisadora, foi 

realizada pela coordenadora pedagógica de 1ª a 4ª séries em conjunto com as 

professoras das 4ª séries e a assistente de direção. Foram escolhidos dois alunos 

de cada classe de 4ª série (havia seis salas, o que totalizou 12 alunos) 

considerados os “melhores” das turmas segundo critérios utilizados pelos 

professores e coordenadora: assiduidade, melhores notas e desempenho 

acadêmico em destaque, participação nas aulas e comportamento disciplinar 

adequado.  

Vale a pena ressaltar, ainda, que antes de iniciar o curso foi obtido o 

consentimento dos responsáveis para que os alunos participassem. Em reunião 

com os pais, a pesquisadora foi apresentada como professora a ministrar o 

curso; foram expostos então os objetivos do curso, dia, horário e local em que o 

mesmo seria realizado. Nesta reunião, os pais assinaram um termo de 

compromisso com a Escola. Após esta reunião, outra foi realizada para que 

alunos conhecessem a professora. 

No período de férias (janeiro/fevereiro de 2006) apenas quatro alunos 

freqüentaram assiduamente o curso, que acontecia agora duas vezes por 

semana. A idéia era repor aulas perdidas, tentando acabar o curso aproveitando 

as férias3. Entretanto como nem todos os alunos puderam participar das aulas 

nesse período, optou-se por dar continuidade ao curso após as férias, como se 

                                                 
2 Para análise dos resultados esse período será chamado de 1º Momento do Curso. 
3 Como se verá em Resultados, este corresponde ao 2º Momento do curso. 



 

 17

verá em Resultados. Nesse capítulo teremos ainda informação sobre as razões 

da saída e entrada de novos alunos.  

A partir do momento em que se iniciou o ano letivo de 2006, voltaram a 

fazer parte da turma apenas seis dos antigos alunos e três novos, a pedido da 

Coordenação. 

 

Procedimento 

 

 Tendo a Escola pressionado para início imediato do Curso, a 

pesquisadora não estava diante de um programa de pesquisa pronto. Isso 

significou que, à medida que se foi aplicando o Plano do Curso, foi-se 

construindo o programa de pesquisa. 

Assim, depois de dois momentos de Curso (20 aulas de setembro a 

fevereiro) e realizadas três avaliações (incluindo a que permitiu conhecer o 

repertório de entrada), a pesquisa iniciou um terceiro momento – assumindo 

agora os princípios do ensino programado prescrito no PSI.  

 A Tabela 1 apresenta os três momentos descritos acima e em cada 

momento as ações da pesquisa, as aulas em que ocorreram as avaliações e os 

conteúdos das mesmas. 
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Tabela 1: Mapeamento dos três momentos da pesquisa.  

 

Momentos 
do 

Trabalho 

Ações da  
pesquisa 

Avaliações Aula 

1º 
Momento 
(2/9/05 a 
2/12/05) 

Curso convencional 
(11 alunos) 

1ª Avaliação: Repertório de 
entrada. 
 
2ª Avaliação unidades greetings 
and weather4. 

1ª 
 
 

4ª 

2º 
Momento 
(9/12/05 a 
24/02/06) 

Análise dos erros: dos 
alunos e das 
avaliações. 
Aplicação de 
procedimentos de 
remediação – 5 alunos 
(dos 11). 
 

3ª Avaliação: unidades greetings 
and numbers. 
                      
                      Parte escrita. 
 
                      Parte oral. 
 

 
 
 

11ª 
 

14ª5

3º 
Momento 

(03/03/06 
a 

16/05/06) 

Aplicação de 
procedimentos mais 
individualizados como 
condição inicial de 
ensino – 7 alunos 
(sendo 3 novos) 

4ª Avaliação: unidades greetings 
[her/his, according time], 
weather, requests to go to the 
bathroom and drink water, 
numbers, colours. 
 
5ª Avaliação: unidade Likes and 
Dislikes. 
 
Avaliação Geral. 

17ª a 
19ª6

 
 
 
 

27ª 
 
 

31ª 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ver no capítulo Método a justificativa da distribuição das unidades no decorrer da aplicação do 
Plano do Curso à página 12. 
5 Vale a pena ressaltar que a distância entre a parte escrita e a oral se deu pelo fato de que a 
primeira foi realizada no último dia de aula antes das férias de janeiro. E, quando retornadas as 
aulas, na segunda quinzena de janeiro, a pesquisadora optou por realizar uma revisão antes de 
aplicar a parte oral. 
6 A imprecisão na determinação das semanas em que ocorreu a 4ª avaliação se deve ao fato, 
como se verá no capítulo de resultados, de que alguns alunos a realizaram em dois dias e outros 
em três. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              RESULTADOS 
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Primeiro Momento

 

 

 O curso iniciou com a pesquisadora ainda sem um problema de pesquisa 

definido. A única certeza era de que gostaria de trabalhar com os princípios do 

PSI. Deste modo, buscou-se ministrar as aulas com base na experiência da 

pesquisadora7 como professora de inglês e registrar o máximo de informações 

sobre os passos dados.  

 Como já especificado no método, os resultados do curso proposto foram 

medidos em termos de análise dos erros cometidos pelos alunos. No entanto, 

vale a pena ressaltar que esta análise também envolveu as condições de ensino 

planejadas pela pesquisadora, entendendo condições de ensino como o material 

utilizado para introdução de vocabulário, as falas da pesquisadora, as 

avaliações, o resultado dos alunos nas avaliações e os materiais de remediação 

dos erros. 

 Desde o início do curso, avaliações foram realizadas para aferição do 

conhecimento, como parte do ensinar. A primeira aula começou com 

informações sobre a rotina a ser cumprida a cada aula: curso teria todas as 

instruções e explicações em inglês; ao entrar na sala, a pesquisadora registraria 

a data e dia da semana (alunos repetiriam); os pedidos de ir ao banheiro e beber 

água deveriam ser emitidos pelos alunos em inglês (para isso, colocou-se na 

lousa as duas frases e os alunos, um a um, as repetiram); e, com o objetivo de 

                                                 
7 Como uma forma de padronizar o texto do presente trabalho, optou-se por utilizar sempre o 
termo PESQUISADORA, mas deve-se ter em mente que esta era ao mesmo tempo a professora 
que ministrava as aulas. 



 

 21

tornar alguns sons específicos da língua inglesa mais comuns aos alunos, fazia 

parte desta rotina uma “prece”. 

Estabelecidas as condições que iniciariam todas as aulas, foi dada, ainda 

em português, a seguinte instrução: “O inglês faz parte do nosso dia-a-dia, 

gostaria que vocês pensassem nas coisas que temos em casa, nos filmes que 

assistimos, nas propagandas de rua, etc... E, ao fazer isso, anotem em seus 

cadernos palavras em inglês que vocês sabem”. E os alunos foram informados 

que tinham cinco minutos para isso. 

Recolhidos os cadernos, a pesquisadora escrevia na lousa as palavras e 

expressões, corrigindo-as quando necessário, enquanto pedia aos alunos que 

contassem onde haviam ouvido ou visto tais palavras. 

Assim, através da avaliação do repertório de entrada dos participantes 

realizou-se uma tabulação (Tabela 2), na qual foram considerados o número 

total de palavras/expressões escritas (entre parênteses: número de expressões) 

e o número de palavras/expressões escritas corretamente. 

 
Tabela 2: Número de palavras / expressões escritas nos cadernos dos participantes e 
número de palavras / expressões corretas. 
 

 
Participantes 

Número Total de Palavras 
(Expressões) 

Número de 
Palavras/Expressões Corretas 

ACR 11 9 
AFL 17 (2) 10 
ALS 9 9 
BAB 11 8 
FPA 14 9 

FVRA 12 (3) 9 
JC 9 (1) 4 
JSS 9 8 
NLJ 13 (2) 4 
RF 7 (1) 6 

RRP 14 12 
TZP 15 (1) 9 
VDS 10 (2) 7 

 

A pesquisadora classificou estas palavras agrupando-as por categorias – 

características comuns partilhadas entre elas. A seleção destas categorias ficou 

sob controle, além da classificação geral (animais, por exemplo), também pela 

fonte de onde as crianças retiraram estas palavras (na categoria brinquedos 

encontramos palavras que indicam ação, tais como Start, pause, Stop e Street 
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Fighter – que estão relacionadas a jogos de videogame). As categorias 

Expressions I e Expressions II foram separadas levando-se em consideração que 

I diz respeito àquelas que eles ouviram em situações informais (com colega, pai, 

mãe, TV) e II indica vocábulos/expressões de músicas. E a categoria Other 

Words agrupou palavras que os alunos não identificaram a fonte. O resultado 

deste agrupamento pode ser visto na Tabela 3. As palavras que contêm 

asteriscos foram pronunciadas pelos alunos, mas não se encontravam escritas 

em seus cadernos. 
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Tabela 3: Relação das palavras escritas nos cadernos dos alunos, bem como de palavras pronunciadas pelos mesmos. 
  

Animals Colours Toys Movies Expressions I Expressions II Other Words Family 

Cat        Black Bike Batman OK Take me away Baby Family

Chicken*    Blue Computer Nemo Hot Dog Forever Sports Mother 

Dog        Green* Game Spider Man Sorry Tonight Nose Father

Duck        Orange Options Star Wars Cool* Kiss* Boy Sister

Fish    Pink* Pause Superman Hi / hello Friends Girl Brother 

Giraffe* Red* Start  All Star Pop Star* Videocassette  

Pets*        Yellow Stop Happy Dance* Videogame

Mouse        Street

Fighter 

Good night* Man* DVD

  Mouse  Good morning I love you   

  Play  What time is it?    

  Power  My name is.........    

  karaoke  I / you/he/she    

        Yes/No

    Go to the Hell    

 

 

 



 

 24

A 2ª avaliação ocorreu na 4ª semana. Diferentemente da 1ª avaliação, 

nesta eles já haviam sido expostos à língua inglesa de modo formal: quatro 

aulas. Nesta 2ª avaliação duas unidades do Plano foram contempladas: 

greetings e weather. Na primeira, as condições antecedentes apresentadas pelo 

professor e/ou o enunciado, abrangeram estímulos verbais (auditivos e escritos) 

e pictóricos (desenhos), seguindo uma ordem crescente de dificuldade (do mais 

fácil – ouvir o professor emitir um estímulo verbal e ter de selecionar uma 

resposta – para o mais difícil – compor respostas). Já na segunda unidade, tais 

condições se caracterizaram somente pela apresentação dos estímulos verbais 

escritos e pictóricos (ver descrição da tríplice contingência na Tabela 4).  

No que diz respeito às respostas a serem emitidas pelos alunos, a 

primeira unidade variou entre: selecionar respostas já impressas, desenhar, 

completar uma frase, pintar figuras que representassem determinada expressão, 

responder questões que fossem coerentes com o texto e figuras correspondentes 

e, por fim, compor sentenças mediante apresentação de figuras.  

Em ambas unidades, as conseqüências frente ao erro ou ao acerto foram 

as mesmas, ou seja, apresentação da nova condição, isto porque tratou-se de 

uma avaliação na qual o que interessava era ter o feedback das aulas 

ministradas. 

Para melhor compreender esta 2ª avaliação, elaborou-se a Tabela 4, que 

descreve todas as atividades (1 a 8) e seus componentes (a, b, c, d...). Vale a pena 

ressaltar que os componentes das atividades nada mais eram que alternativas 

dentro de uma mesma atividade (por exemplo, a atividade três era composta 

por 3a e 3b). Quando a atividade não apresentava alternativas, a numeração não 

era seguida por letra. Ao lado desta Tabela, encontra-se a representação 

pictórica da 2ª avaliação. 
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Tabela 4: Segunda avaliação – respostas escritas8.  

Atividades Condição antecedente 
(fala do professor) 

Resposta 
(do aluno) 

1 Diante do estímulo auditivo emitido pelo 
professor: “BYE” 

Selecionar a palavra impressa “BYE” dentre 
outras (Hi, Hello, See You) 

2 a. Diante do quadro impresso no papel e 
da instrução no enunciado. 

b. Diante da instrução do enunciado.  

a. Desenhar a si mesmo no 
         quadrado 
b. Completar a frase “MY NAME 

          IS....... com seu nome 
3a Apresentação do enunciado com a palavra 

HELLO. 
Pintar a figura que representasse esse 

cumprimento 
3b Apresentação do enunciado com a palavra BYE 

BYE. 
Pintar a figura que representasse esse 

cumprimento 
4a Leitura do texto pelo professor; figuras 

representativas das personagens. 
Responder as questões de acordo com o texto 
lido e as figuras do mesmo – sob controle do 

sexo da personagem 
4b Leitura do texto pelo professor; figuras 

representativas das personagens. 
Responder as questões de acordo com o texto 
lido e as figuras do mesmo – sob controle do 

sexo da personagem 
4c Leitura do texto pelo professor; figuras 

representativas das personagens. 
Responder as questões de acordo com o texto 
lido e as figuras do mesmo – sob controle do 

sexo da personagem 
5a Diante da figura de um homem e de seu nome Escrever a frase: “HIS NAME IS LUIS 

EDUARDO 
5b Diante da figura de um homem e de seu nome Escrever a frase: “HIS NAME IS JOHN 

SMITH 
5c Diante da figura de uma mulher e de seu nome Escrever a frase: “HER NAME IS DANIELA 
6a Diante da figura representativa de banheiro Escrever o pedido: “MAY I GO TO THE 

BATHROOM, PLEASE? 
6b Diante da figura representativa de um copo de 

água 
Escrever o pedido: “MAY I DRINK A GLASS 

OF WATER, PLEASE? 
7a Diante da figura de um sol Selecionar a frase: “IT´S SUNNY” 
7b Diante da figura de nuvens Selecionar a frase: “IT´S CLOUDY” 
7c Diante da figura de chuva Selecionar a frase: “IT´S RAINY” 
7d Diante da figura de vento Selecionar a frase: “IT´S WINDY” 
8a Diante do dia da semana indicado na frase 

(MONDAY) e da figura representativa do 
tempo naquele dia 

Responder a pergunta utilizando: “IT´S 
CLOUDY”.  

8b Diante do dia da semana indicado na frase 
(TUESDAY) e da figura representativa do 

tempo naquele dia 

Responder a pergunta utilizando: “IT´S 
RAINY”.  

8c Diante do dia da semana indicado na frase 
(WEDNESDAY) e da figura representativa do 

tempo naquele dia 

Responder a pergunta utilizando: “IT´S 
SUNNY”.  

8d Diante do dia da semana indicado na frase  
(THURSDAY) e da figura representativa do 

tempo naquele dia 

Responder a pergunta utilizando: “IT´S 
SUNNY”.  

8e Diante do dia da semana indicado na frase 
(FRIDAY) e da figura representativa do tempo 

naquele dia 

Responder a pergunta utilizando: “IT´S 
WINDY”.  

8f Diante do dia da semana indicado na frase 
(SATURDAY) e da figura representativa do 

tempo naquele dia 

Responder a pergunta utilizando: “IT´S 
RAINY”.  

 
8 Conforme explicado à página 17, a conseqüência era a mesma diante de erro ou acerto. 
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Houve ainda, na mesma aula da aplicação da segunda avaliação de 

repertório, uma parte oral que abrangeu as unidades: Greetings e Requests e, 

basicamente constituiu-se de um breve diálogo conduzido pela pesquisadora, 

como se pode visualizar na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Apresentação das condições antecedentes, resposta e conseqüência na 2ª avaliação 
oral.  
 

Atividades Condição antecedente 
(fala do professor) 

Resposta 
(do aluno) 

Conseqüência 
           Acerto                           Erro 

9a Hello Hello Apresentação da 
nova condição 

Apresentação da 
nova condição 

9b What is your name? My name is ........ Apresentação da 
nova condição 

Apresentação da 
nova condição 

9c1 Como pergunto o nome 
de uma garota, que não 

está aqui agora? 

What is her name? Apresentação da 
nova condição 

A professora emite a 
resposta certa 

9c2 Responda a questão Her name is ......... Apresentação da 
nova condição 

Apresentação da 
nova condição 

9d1 Como pergunto o nome 
de um garoto, que não 

está aqui agora? 

What is his name? Apresentação da 
nova condição 

A professora emite a 
resposta certa 

9d2 Responda a questão His name is ......... Apresentação da 
nova condição 

Apresentação da 
nova condição 

9e Como você pede para ir 
ao banheiro? 

May I go to the 
bathroom, please? 

Apresentação da 
nova condição 

Apresentação da 
nova condição 

9f Como você pede para ir 
beber água? 

May I drink a glass 
of water, please? 

Apresentação da 
nova condição 

Apresentação da 
nova condição 

9g Como dizemos “tchau” 
em inglês? 

Bye, Bye Bye, 
Good Bye, See you 

Agradecimento pela 
participação – 

dispensa o aluno 

Agradecimento pela 
participação – 

dispensa o aluno 

 

Esta 2ª avaliação oral teve duração aproximada de 1h, durante a qual 

cada aluno ficou com a pesquisadora por volta de 5min. Nesta etapa, houve um 

atendimento individualizado em que a pesquisadora utilizou outra sala de aula 

(não mais a biblioteca) e chamou aluno por aluno, com o intuito de que estes 

não influenciassem ou fossem influenciados pelas respostas dos colegas. 

Quando o aluno chamado entrava na sala, era cumprimentado em inglês e ele 

deveria responder ao cumprimento também em inglês (item 9a da Tabela 5). 

Em seguida, apresentava-se a questão: “What is your name?” e esperava-se que 

o aluno ficasse sob controle desta para responder, em inglês, o seu nome (item 

9b da Tabela 5). Depois deste breve contato inicial em inglês, a pesquisadora 

perguntava em português para o aluno como se perguntava para um colega o 

nome de uma terceira pessoa. Havia duas possibilidades nesta parte do diálogo: 
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1) resposta correta (o aluno respondia a esta pergunta como se uma terceira 

pessoa estivesse ali); 2) resposta incorreta: neste caso a pesquisadora emitia a 

resposta esperada, pedindo ao aluno que respondesse à questão. Esta 

conseqüência diferencial foi necessária para os itens 9c1 e 9d1 para permitir a 

continuidade do diálogo. Também em português, a pesquisadora perguntava ao 

aluno como ele pedia, em inglês, para ir ao banheiro e beber água (itens 9e e 9f 

da Tabela 5); e como falaria tchau em inglês (item 9g da Tabela 5).  

Para os outros alunos que não estavam no momento com a pesquisadora, 

havia sido dado um intervalo de 15min em que poderiam ir ao banheiro e beber 

água e, em seguida, sugerida uma atividade que envolvia vocabulário de 

Halloween, atividade esta que podia ser realizada sem a supervisão da 

pesquisadora por tratar-se apenas de pintura. 

Nesta 2ª avaliação oral a análise de erros focalizou apenas acerto e erro, 

não foi realizada nenhuma análise quanto à natureza do erro: se era erro de 

pronúncia, não emissão da resposta ou resposta que não correspondesse ao 

estímulo. Vale a pena ressaltar que, de modo geral, os alunos obtiveram 

melhores resultados nesta do que na parte escrita. A hipótese que se levanta é o 

fato da pesquisadora, durante as aulas, ter oferecido um maior número de 

tentativas na parte oral do que na escrita.  

Os gráficos 1 e 2 trazem as respostas da classe na parte escrita (Gráfico 1) 

e na parte oral (Gráfico 2), enquanto os Gráficos 3 e 4 mostram o desempenho 

de cada criança nessas duas partes. 
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No Gráfico 1, percebe-se que nos itens de 1 a 3b, todos emitiram 

respostas corretas. A hipótese que se levantou foi a de que esta parte era mais 

“fácil” porque os alunos deveriam ficar sob controle do estímulo auditivo 

emitido pelo professor e selecionar a resposta, que já estava escrita, não tendo 

que compor a resposta. Já nos itens 6a e 6b em que o aluno tinha que compor 

toda a resposta sem dicas, só um dos alunos acertou: ALS – única aluna que no 

repertório de entrada apresentara todas as palavras escritas corretamente (ver 

Tabela 2, p. 20). 

O Gráfico 2 apresenta o número de acertos na segunda parte da avaliação 

– parte oral, denominada atividade 9, ou seja, as respostas orais emitidas pelos 

participantes individualmente. Pode-se perceber que os todos alunos emitiram 

respostas corretas diante dos cumprimentos “Hello” e “Bye Bye” (itens 9a e 9g). 

Acertaram também, diante da pergunta “What is your name?” respondendo 

“My name is...”. Na continuação, entretanto, quanto à utilização dos pronomes 

possessivos HER/HIS, o resultado mostra que a maioria acertou apenas a 

resposta à questão em inglês, mas não a pergunta. Como nos exercícios escritos, 

ALS está entre os poucos que acertaram as questões mais erradas, junto com 

RRP. Apenas um aluno (FVRA) acertou os dois pedidos para sair da classe.  

 Já o Gráfico 3 mostra o número de acertos por aluno, nas atividades de 1 

a 8 (respostas por escrito). Vale a pena ressaltar que 22 era o número total de 

itens nesta parte. Chama a atenção o desempenho de três alunos (ACR, TZP e 

VDS) por estes estarem abaixo do aproveitamento geral, entretanto, mais dados 

precisam ser avaliados para que se propusesse qualquer intervenção. 

E, por fim, o Gráfico 4 apresenta o número de acertos por aluno na 

atividade 9 – parte oral, com nove questões. Comparando os dados do Gráfico 3 

com os do 4, percebe-se que dois dos três alunos apontados se saem melhor 

nesta avaliação do que na parte escrita. 
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Segundo Momento 

 

 

 

  

 Conforme dito na seção Método, o curso teve que ser iniciado antes da 

definição do problema de pesquisa. Assim, o que caracteriza este momento é a 

transição vivenciada pela pesquisadora que, por um lado se apropriava da 

literatura relacionada ao PSI e, por outro não conseguia, ainda, generalizar esse 

conhecimento e aplicá-lo dentro da sala de aula. Ele divide a atuação da 

pesquisadora enquanto professora, que vai se tornando uma professora 

pesquisadora. Deste modo, insere-se neste momento a descrição da 3ª 

avaliação, análise dos erros das 2ª e 3ª avaliações, o planejamento, aplicação e 

resultados dos procedimentos de remediação e análise do material destas duas 

avaliações. 
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A 3ª avaliação 

 

 

A 3ª avaliação ocorreu na 11ª semana e abrangeu as unidades greetings 

(cumprimento de acordo com o horário do dia) e numbers. As condições 

antecedentes apresentadas pelo professor e/ou enunciado abrangeram 

estímulos verbais (auditivos e escritos) e estímulos gestuais.  

No que diz respeito às respostas a serem emitidas pelos alunos, a unidade 

numbers variou entre: ligar itens dispostos em duas colunas, contar e escrever 

por extenso o numeral correspondente às figuras apresentadas, preencher 

palavra-cruzada, localizar os numerais e escrevê-los por extenso, escrever os 

numerais na seqüência crescente e decrescente e comparar frase indicativa de 

horas com a figura de um relógio indicando as horas e assinalar T (true) ou F 

(false) indicando se havia ou não correspondência entre elas. Já na unidade 

greetings a resposta foi a de completar o diálogo sob controle da figura e/ou 

sentença fornecidas na folha de avaliação.  

Como na 2ª avaliação, em ambas as unidades, as conseqüências frente ao 

erro ou ao acerto foram as mesmas: apresentação da nova condição. À página 34 

encontra-se o conjunto de atividades que compuseram a 3ª avaliação. 

As Tabelas 6 e 7 apresentam as condições antecedentes à emissão da 

resposta pelo aluno, as respostas a serem emitidas por eles, os resultados frente 

às atividades que compunham a avaliação em relação, respectivamente, às 

unidades Numbers e Greetings e, por fim, nas observações, apontam-se 

características da classe frente a cada atividade. 
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Tabela 6: Apresentação das condições antecedentes, resposta, resultados e observações na 3ª avaliação escrita que abrangeu a unidade Numbers.  

    Atividades Condição Antecedente Resposta Resultados Observações
2 Estímulo auditivo emitido pelo 

professor do número pareado 
com o nome do animal  

Escrever o numeral abaixo 
da figura do animal 
correspondente(nº de 1 a 
6). 

Todos os alunos acertaram; questão fácil.  

3 Leitura do enunciado pelo 
aluno 

Preencher as lacunas da 
palavra-cruzada de acordo 
com os numerais indicados 
em cada uma (nº de 1 a 10).  

Atividade continha dica do número de letras que compunha a palavra. De 
modo geral, os alunos realizaram bem esta atividade, houve mais erros na 
escrita do TWO. Questão de dificuldade média. 

BAB foi a aluna que teve dificuldade, 
escrevendo corretamente apenas os 
números SIX e ONE.  

4 Leitura do enunciado pela 
professora com demonstração 
de exemplo na lousa 

Contar e escrever por 
extenso o número de 
desenhos apresentados em 
cada item (nº de 1 a 10).  

Nesta, o aluno precisava relacionar quantidade de objetos/coisas com o 
número. É interessante observar que, em geral, os números escritos de forma 
incorreta na palavra cruzada, persistem neste item. Também ocorreu o 
inverso – acertar na palavra cruzada e errar neste exercício.  

TZP errou 6 das 8 alternativas que 
compunham o item, mas  estes erros 
foram relacionados a escrita (nane, 
tem, sevem) e erro na contagem dos 
desenhos.  

5 Leitura do enunciado pela 
professora solicitando que o 
aluno realize busca visual dos 
números distribuídos e 
camuflados na figura. 

Localizar os numerais e 
escrevê-los por extenso (nº 
de 12 a 20).  

Houve, aqui, a necessidade de emitir duas respostas: localizar os números 
“escondidos” em meio a uma floresta e escrevê-los por extenso. Esta 
atividade possuía excesso de estímulos que eram desnecessário para o 
objetivo estabelecida pela professora (escrever os numerais de 12 a 20). 
Assim, não conseguimos saber ao certo se os que entregaram em branco, por 
exemplo, têm alguma dificuldade visual e que por isso não realizaram o 
exercício. 

ACR, BAB, FPA não responderam 
este item (item em branco). TZP 
localizou os números, mas escreveu-
os de forma incorreta. A aluna ALS 
foi a única que acertou todos. 

6 Leitura do enunciado pela 
professora com demonstração 
de exemplo na lousa.  

Desenhar e/ou escrever a 
seqüência crescente e
decrescentes dos números 
do dado.   

 
Esta foi outra atividade problemática desta avaliação, pois mais uma vez, 
complicou-se o objetivo de verificar a escrita dos números. A seqüência lógica 
exigida foi um fator dificultador na realização deste item.    

Este foi o item em que os alunos 
mais erraram a escrita dos números 
(mesmo aqueles que até agora 
vinham sendo escritos 
corretamente, sem contar que 
também erraram na construção da 
seqüência. 

9 Leitura do enunciado pela 
professora 

Ler a sentença, comparar 
com a figura ao lado e 
assinalar se há ou não 
correspondência entre elas 
(nº de 1 a 30). 

Esta atividade englobou conhecimento de números, mas também expressões 
de horas, talvez tenha sido precipitado por parte da professora misturar esses 
dois assunto, embora estejam relacionados, expressão como “o’clock” pode 
ter dificultado na compreensão desta (embora a professora tenha dado isso 
em aula). 

Os alunos BAB, FPA e ALS 
acertaram todos os itens. TZP foi a 
aluna que mais erros teve (de 6 
alternativas errou 4). 

10 Leitura do enunciado pela 
professora com demonstração 
de exemplo na lousa. 

Escrever por extenso o 
numeral de acordo com a 
seqüência decrescente (nº 
de 10 a 1).  

Novamente, excesso desnecessário de estímulos para objetivo simples de 
escrever os números. Embora essa seqüência (decrescente) possa ter sido 
mais fácil que o da atividade 6, se o objetivo era verificar a escrita do número, 
não precisava conter o desenho do mago.  

TZP escreveu “nane”, ACR “troo”, 
FPA “thee” e BAB “for”. Ressalta-se 
o fato de que os números por 
extenso estavam presentes.  

OBS.: Como se tratava de uma avaliação, a professora não consequenciou diferencialmente respostas corretas ou incorretas. Em ambos casos, a conseqüência foi a apresentação de nova 
condição de estímulo, que poderia ser a fala da professora ou o enunciado do próximo exercício.  



 

Tabela 7: Apresentação das condições antecedentes, resposta, resultados e observações na 3ª avaliação escrita que abrangeu a unidade 
Greetings.  
 
Atividades     Condição

Antecedente 
Resposta Resultados Observações

7 e 8 Leitura do 
enunciado pelo 
aluno 

Completar o
diálogo sob
controle da
figura (7 e 8) e 
da sentença já 
fornecida (só
7). 

 
 
 

 

O conteúdo destas duas atividades englobou 
tanto cumprimentos mais simples (Hi, Hello e 
Bye) quanto àqueles utilizados conforme 
horário do dia (good morning, good 
afternoon, good evening e good night). Vale a 
pena ressaltar que quando foi
sistematicamente dado este último conteúdo 
apenas três alunos estavam presentes na aula.  

 

A aluna ACR não realizou nenhuma destas 
duas atividades. Enquanto que os outros, 
em geral, optaram por utilizar os 
cumprimentos mais simples, mesmo nas 
figuras que, teoricamente, indicavam 
horário do dia.  

Talvez a professora tenha se precipitado em já 
colocar esta temática nesta avaliação.  
Outro problema a ser levantado diz respeito às 
figuras selecionadas pela professora para 
realização desta atividade, elas possuíam 
estímulos muito tênues que as diferenciavam 
entre si (entre o bom dia e o boa tarde, na 
figura indicativa do primeiro o homem 
segurava um jornal embaixo do braço). Estes 
estímulos podem não ter sido suficientes para 
que os alunos discriminassem essas 
diferenças.  

OBS.: Como se tratava de uma avaliação geral, a professora não consequenciou diferencialmente respostas corretas ou incorretas. Em ambos casos, a 
conseqüência foi a apresentação de nova condição de estímulo, que poderia ser a fala da professora ou o enunciado do próximo exercício. 
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Os erros dos alunos 

 

 

Uma análise dos erros dos alunos na 2ª avaliação foi realizada sob 

controle de uma questão levantada pela pesquisadora: “o que o aluno errou 

nesta atividade?” Para responder a esta pergunta é que a pesquisadora elaborou 

as Tabelas 8, 9 e 10. Para acompanhar a leitura, foi montada a página 26 que 

mostra as atividades desta segunda avaliação.  

De modo geral, nestas três tabelas foi possível verificar ausência de verbo 

na frase, troca e/ou ausência do pronome possessivo nas frases, troca do nome 

das personagens do texto e controle misto dos pronomes possessivos resultando 

num neologismo (“HIR”); também se destacou a ausência de escrita correta 

para pedidos de ir ao banheiro e beber água, bem como a não emissão da 

resposta oral destes pedidos por alguns alunos.  

A Tabela 8 apresenta os erros cometidos no que se refere à compreensão 

do texto lido, através das respostas emitidas diante das perguntas relativas ao 

texto. Vale a pena ressaltar que, na elaboração desta avaliação, a pesquisadora 

separou o texto em duas folhas, isto deve ser levado em consideração quando 

formos analisar estes dados. 
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Tabela 8: Resultados dos participantes na atividade 4 da 2ª avaliação. 
 

Alunos (atividade 4a) (atividade 4b) (atividade 4c) 
ACR Não colocou o verbo na 

frase.  
Não correspondência entre 
pergunta e resposta – 
identifica a personagem, 
mas responde em primeira 
pessoa.  

Correto 

AFL Repetição do verbo na 
frase (name´s is). 

Repetição do verbo na frase 
(name´s is). 

Repetição do verbo na 
frase (name´s is). 

ALS Correto Correto Correto 
BAB Utilizou o HIS para 

figura de menino, mas 
com nome de menina 
(NICOLE) na 
composição da frase. 

Correto Correto 

FPA Correto Correto Não identificou no texto a 
figura com o nome correto 
da personagem, assim, a 
estrutura da frase está 
correta, mas o nome não 
corresponde ao da 
personagem. 

FVRA Utilizou “names”, ou 
seja, o plural, mas a 
frase está no singular. 

  

JSS9 Correto Correto Correto 
NLJ Correto Correto Não identificou no texto a 

figura com o nome correto 
da personagem, assim, a 
estrutura da frase está 
correta, mas o nome não 
corresponde ao da 
personagem. 

RRP Correto Correto Correto 
TZP  

 
 
 

Correto 

 
 
 
 

Correto 

Não identificou no texto a 
figura com o nome correto 
da personagem, assim, a 
estrutura da frase está 
correta, mas o nome não 
corresponde ao da 
personagem. 

VDS Não colocou o pronome 
possessivo (HIS/HER) e 
o verbo estava localizado 
no início da frase, ou 
seja, em lugar errado 
(“Is name Peter”) 

Não colocou o pronome 
possessivo (HIS/HER) e o 
verbo estava localizado no 
início da frase, ou seja, em 
lugar errado (“Is name 
Peter”) 

Não colocou o pronome 
possessivo (HIS/HER) e o 
verbo estava localizado no 
início da frase, ou seja, em 
lugar errado (“Is name 
Peter”) 

 

Na Tabela 9, percebe-se a confusão que os alunos fazem na utilização do 

pronome possessivo para o gênero masculino e feminino. Houve troca de um 

pelo outro, utilização do pronome no lugar do verbo, escrita errada, e um 

                                                 
9 Obs.: Nestes três exercícios, esta aluna apagou várias vezes, ou seja, fez  ela mesma suas 
correções. 
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controle misto dos pronomes HER com HIS, que resultou na escrita HIR por 

três participantes. 

 
 
 
Tabela 9: Resultados dos participantes na atividade 5 da 2ª avaliação. 
 

Alunos (item 5a) (item 5b) (item 5c) 
ACR Utilizou HER frente à 

figura masculina. 
Utilizou HER frente à 
figura masculina. 

Utilizou primeira 
pessoa (MY) quando era 
terceira pessoa (HER). 

AFL Correto Correto Não fez 
ALS Correto Correto Correto 
BAB Utilizou o HIR ao 

invés de HIS. 
Utilizou o HIR ao invés de 
HIS. 

Utilizou o HIR ao invés 
de HIS. 

FPA Utilizou o HIR ao 
invés de HIS. 

Utilizou o HIR ao invés de 
HIS. 

Utilizou o HIR ao invés 
de HIS. 

FVRA Correto Correto Correto 
JSS10 Correto Correto Correto 
NLJ Correto Correto Correto 
RRP Correto Correto Correto 
TZP Utilizou o HIR ao 

invés de HIS. 
Trocou o verbo IS pelo 
pronome HIS. 

Formulou a frase de 
forma incompleta (Her 
name is.........) 

VDS Utilizou HER frente à 
figura masculina.  

Utilizou HER frente à 
figura masculina.  

Correto 

 

A Tabela 10 traz resultados das atividades 6 e 9, sendo que, destas, foram 

destacados as alternativas 6a e 6b que se referem à parte escrita do pedido de ir 

ao banheiro e beber água em inglês; e as alternativas 9e e 9f, que se referem à 

verbalização destes pedidos realizados na avaliação oral11. 

                                                 
10 Obs.: Nestes três exercícios, esta aluna apagou várias vezes, ou seja, fez correções durante o 
exercício. 
11 Vide descrição da avaliação oral à página 27 e 28. 
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Tabela 10: Resultados, por aluno, nas atividades 6 (Pedido escrito para ir ao banheiro 
e beber água) e 9 (Pedido oral para ir ao banheiro e beber água).  
 
 Atividade 6 (escrita) Atividade 9 (oral) 

Alunos (atividade 6a) (atividade 6b) (atividade 9e) (atividade 9f) 
ACR Não fez Não fez Não falou Não falou 
AFL Não fez Não fez Falou 

corretamente 
Não falou 

ALS Escreveu 
corretamente 

Não fez Falou 
corretamente 

Não falou 

BAB Escreveu como se 
fala. 

Escreveu como se 
fala. 

Falou 
corretamente 

Falou 
corretamente 

FPA Não fez Não fez Não falou Não falou 
FVRA Escreveu como se 

fala. 
Escreveu como se 

fala. 
Falou 

corretamente 
Falou 

corretamente 
JSS Não fez Não fez Não falou Não falou 
NLJ Copiou o 

enunciado do 
exercício. 

Escreveu como se 
fala. 

 
Não falou 

 
Não falou 

RRP Escreveu como se 
fala. 

Escreveu como se 
fala. 

Falou 
corretamente 

Não falou 

TZP Escreveu como se 
fala. 

Escreveu como se 
fala. 

Falou 
corretamente 

Não falou 

VDS Não fez Não fez Não falou Não falou 
 

 Em geral, pôde-se observar que os alunos que realizaram o pedido 

corretamente o escreveram da maneira que se fala, ou seja, embora nenhum dos 

alunos tenha acertado a atividade 6b, quatro deles erraram por escrever como se 

pronuncia o pedido em inglês. 

Os resultados obtidos na análise de erros da 3ª avaliação podem ser 

vistos na Tabela 11. Vale a pena ressaltar que participaram desta terceira 

avaliação sete alunos, esta foi aplicada no último dia de aula, antes do recesso 

escolar de final de ano.  
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Tabela 11: Resultados, por aluno, na 3ª avaliação escrita. 

Alunos Unidade Numbers Greetings (conforme horário do dia) 
ACR Errou a escrita dos números: Two e 

Three – em alguns itens; 
Não fez a atividade em que era para 
escrever os números de 11 a 20. 

Não fez este exercício, nem utilizou os 
cumprimentos mais simples. 

AFL Errou a escrita dos números: Two e 
Three – em alguns itens; 
Escreveu os números de 11 a 20, 
confundindo-se, na escrita do 13 e 18, 
com a terminação, ao invés de “teen”, 
utiliza “tyn”. Outro erro que esta aluna 
cometeu foi acrescentar o “h” nos 
números 12 e 20 (thwelve / thwenty) 

Errou apenas o Boa noite – 
confundindo entre o Good Evening e o 
Good Night. 

ALS Não houve erros em relação à esta 
unidade. 

Utilizou cumprimentos mais simples 
entre os diálogos. 

BAB Escreve os número sob controle da 
sonoridade do mesmo (faive, naine, 
thu, thrie, etc). 
Não respondeu a atividade dos 
números de 1 a 20. 

Confundiu a utilização entre Good 
evening e Good Afternoon. 

FPA Escreve os número sob controle da 
sonoridade do mesmo (tuo, thriee, 
etc). 
Não respondeu a atividade dos 
números de 1 a 20. 

Errou apenas o Boa noite – 
confundindo entre o Good Evening e o 
Good Night. 

NLJ Errou a escrita dos números: 4, 3, 2 e 
12. 

 Errou o Boa noite – confundindo 
entre o Good Evening e o Good Night. 
Não utilizou em nenhum diálogo o 
Good Afternoon.  

TZP Errou a escrita do nove e em todas as 
terminações “teen”. 

Não fez este exercício, nem utilizando 
os cumprimentos mais simples. 

 

 A 3ª avaliação oral apresentou características já distintas da 2ª em 

relação à análise de erros – principalmente em relação às conseqüências 

emitidas frente ao erro ou acerto do aluno. A realização desta ocorreu na 14ª 

semana, utilizou-se recurso visual (flashcards12) para realização da mesma. 

Como na 2ª avaliação oral, a terceira também se deu individualmente, e os 

alunos que não estavam participando da mesma ficaram assistindo a um filme13 

que trabalhava o conteúdo recentemente visto: Numbers. Ela teve duração de 

aproximadamente 35 min, sendo que, em média, cada aluno a realizou em 

5min.  

                                                 
12 FLASHCARDS: figuras em cartões, que apresentam vocabulário trabalhado, em geral, em cada 
flashcard há um vocabulário, por exemplo, há um flashcard para numeral 7, outro para o 30, outros com 
figuras humanas, etc.  
13 Vídeo Magic English: Numbers, editora Barsa Planet. 
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A 3ª avaliação oral englobou as unidades: Greetings – iniciais de um 

diálogo, conforme horário do dia (Good Morning, Afternoon, Evening and 

Night) e pronoums Her/His, Weather, Numbers e Colours. Pode-se dizer que 

esta foi um diálogo previamente preparado e estruturado pela pesquisadora com 

questões fechadas. De forma geral, os alunos precisavam ficar sob controle da 

pergunta e/ou fala emitida pela pesquisadora e respondê-la corretamente. A 

Tabela 12 apresenta a descrição da 3ª avaliação oral. Um dado importante a ser 

considerado foi que apenas cinco alunos participaram desta avaliação oral; em 

parte isso se deve ao fato de que esta ocorreu em período de férias, e muitos já 

haviam avisado a pesquisadora que estariam viajando. 
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Tabela 12: Apresentação das condições antecedentes, resposta e conseqüência na 2ª 
avaliação oral.  
 
Atividades  Condição antecedente 

(fala do professor) 
Resposta 

(do aluno) 
Conseqüência 

       Acerto                  Erro 

1 Hello, good afternoon! Hello, good afternoon! 

2 How are you? I´m fine, thank you! 

3 How old are you? I´m (ten/eleven) years 
old.  

4 Como se pergunta sobre 
o tempo? 

How is the weather 
today? 

 
5 

Agora eu te pergunto: 
How is the weather 

today? (pesquisadora 
apontou para o céu – 

para que o aluno 
respondesse de acordo 
com o tempo daquele 

dia específico) 

 
It´s cloudy and windy.  

6 Quais são as 4 
expressões para se falar 

sobre o tempo? 

It´s cloudy, It´s rainy, 
It´s sunny and It´s 

windy. 
7 What NUMBERS are 

those? (professor faz 
essa pergunta 

apontando para os 
números: 7, 10, 13, 15, 

19, 22, 23 e 30 – em um 
flashcard) 

Seven, ten, thirteen, 
fifteen, nineteen, 
twenty-two, twenty-
three and thirty. 

8 Como você perguntaria 
o nome destas pessoas? 

(pesquisadora 
apresentou 4 flashcards 

contendo figuras 
masculinas [2] e 
femininas [2]) 

De acordo com o 
gênero da pessoa 
apresentada, o aluno 
deveria perguntar:  
What is HER / HIS 
name? 

9 Pesquisadora realizou as 
perguntas What is 

HER/HIS name?, de 
acordo com a figura do 

flashcard. 

Responder HIS /HER 
a depender  

10 What colour is it? 
(Pesquisadora realizou 
esta pergunta diante da 

figura de animais). 

10a: Blue/black; 10b: 
Red; 10c: 
Black/White; 10d: 
Yellow; 10e: Green; 
10f: Brown. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforço social e 
apresentação da 
nova condição 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acenar 
negativamente 
com a cabeça – 

indicando erro e 
reformulação da 
pergunta por até 

2x. 
 

11 Que cumprimento 
utilizo: À noite – quando 

chego? De manhã? À 
tarde? À noite – quando 

vou dormir? 

Good evening; Good 
morning; Good 

afternoon; Good night.  

Agradecimento 
pela 

participação – 
dispensa o aluno 

Agradecimento 
pela 

participação – 
dispensa o aluno 
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Os resultados obtidos nesta 3ª avaliação oral podem ser vistos na Tabela 

13, em que são apresentados, por aluno, os resultados em cada unidade que a 

avaliação abrangeu. Nesta terceira avaliação oral, a pesquisadora separou os 

erros do seguinte modo: a) resposta correta; b) não falou, ou seja, não emitiu a 

resposta oral frente à condição antecedente; c) resposta incorreta; e d) resposta 

correspondente à condição antecedente, mas com erro de pronúncia. 

Vale a pena ressaltar que estes foram os erros cometidos nas respostas 

iniciais dos alunos, pois, como descrito na Tabela 12, frente ao erro, a 

pesquisadora acenava negativamente com a cabeça – indicando erro e 

reformulava a pergunta por até duas vezes. Contudo, não foi necessário, para 

nenhum dos alunos, repetir a pergunta ou apresentar o estímulo pela segunda 

vez, pois todos obtiveram 100% de acerto ao refazer mais uma vez as 

alternativas que erraram. 
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Tabela 13: Resultados obtidos pelos alunos na 3ª avaliação oral. 

Aluno Greetings  
(Iniciais) 

Weather Numbers Colours Greetings
(Her/His) 

Greetings 
(horário do dia) 

ACR * respostas
incorretas 
frente às 
perguntas: 
How old are 
you? How are 
you? 

 * 100% de 
acerto. 

* os números 13, 
19 e 22 não 
correspondiam ao 
estímulo 
apresentado. 

* resposta não
correspondente ao 
estímulo em: 
Black, Yellow e 
Green. 

 * 100% de acerto. * 100% de acerto. 

BAB * 100% de 
acerto. 

* 100% de 
acerto. 

* 100% de acerto. * erro de 
pronúncia frente a 
cor: White. 

* errou a pronúncia de 3 questões 
referente aos pronomes. No entanto, nas 
frases afirmativas pronunciou
corretamente todos. 

 

* resposta não correspondente ao 
estímulo em: Good morning, Good 
evening e Good afternoon. 

FPA * 100% de 
acerto. 

* 100% de 
acerto. 

* erro de
pronúncia nos
números: 10 e 30. 

 
 

* erro de
pronúncia frente 
às cores: White e 
Brown.. * resposta não 

correspondente ao 
estímulo: 13. 

 * as perguntas utilizando Her e His, não 
correspondiam ao estímulo – realizou 
questões sobre o tempo. 
* 100% de acerto frente às respostas 
emitidas utilizando Her e His. 

* erro de pronúncia frente ao: Good 
Afternoon. 

FVRA * resposta não 
correspondia 
ao estímulo 
frente a: Hello 
,good 
afternoon e 
How old are 
you? 

* 100% de 
acerto. 

* não emitiu a 
resposta frente o 
estímulo: 10. 
* resposta não 
correspondia ao 
estímulo: 15. 
* erro de 
pronúncia: 13. 

* não emitiu a 
resposta frente ao 
estímulo: Yellow. 

* 100% de acerto na elaboração das 
questões utilizando os pronomes Her / 
His. 
* respostas não corresponderam ao 
estímulo nas frases afirmativas utilizando 
os pronomes: Her / His. (Respondeu: It´s 
name her/his is...) 

* 100% de acerto. 

NLJ * erro de
pronúncia ao 
responder a 
pergunta: 
How are you? 

 * 100% de 
acerto. 

* erro de
pronúncia nos
números: 13, 19, 
22 e 23. 

 
 

* erro de
pronúncia frente a 
cor: White.  

 * 100% de acerto. * erro de pronúncia frente ao: Good 
Afternoon. 
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Plano de remediação 

 

 

 Diante da constatação de que a maioria dos alunos ainda não havia 

compreendido a utilização dos pronomes possessivos HIS/HER, bem como a 

escrita do pedido de ir ao banheiro/beber água, confeccionou-se um material 

composto de onze cadernos. Destes, nove trabalhavam com a estrutura 

HIS/HER, um referia-se ao pedido de ir ao banheiro e outro ao de beber água. 

Este procedimento foi aplicado na 17ª semana, mais especificamente três aulas 

após a 3ª avaliação. 

 Utilizou-se o procedimento de Fading Out (Gonçalves, 2005 e Loureiro, 

2005) na construção deste material, ou seja, no primeiro momento, a resposta 

era dada por completo (Por exemplo: MAY I GO TO THE BATHROOM, 

PLEASE?) e, a cada passo, era retirada uma palavra da frase (a qual deveria ser 

completada em papel independente pelo aluno) até que o aluno tivesse que 

escrever a frase por completo sem nenhuma dica – veja representação pictórica 

de cada passo na figura a seguir. 

 

Figura 1: Representação do passo a passo que o aluno dava ao virar as folhas 
dos caderninhos no procedimento de fading out. 
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 Quanto ao procedimento de aplicação, a pesquisadora formou duplas de 

alunos, com o critério de que na dupla houvesse um aluno que tivesse obtido 
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melhores resultados nas 2ª e 3ª avaliações e outro que tivesse obtido piores 

resultados. Além de dividí-los em duplas, a pesquisadora os distribuiu pelas três 

mesas da biblioteca, para evitar que uma dupla atrapalhasse a outra. Uma vez 

formadas as duplas passou-se a dar instruções em português para garantir que 

todos os participantes compreendessem as mesmas. 

 Explicou-se o papel de um monitor14 comparando-o ao de um professor, e 

ressaltou-se a importância de não responder para o colega e deixá-lo à vontade 

para responder no seu tempo. Foi mostrada então uma folha de papel contendo: 

nome, data, início e fim; explicou-se que esta folha seria responsabilidade do 

aluno monitor e que ele a preencheria e nela colaria as respostas dos “alunos”. 

As respostas eram coladas porque foram escritas em papéis independentes, ou 

seja, para cada resposta o aluno deveria pegar um pedaço de papel e escrevê-la. 

Além da resposta escrita, o aluno também a emitia oralmente e o monitor dava-

lhe o feedback imediato ao desenhar uma boca representando a resposta oral e 

colocar X para erro ou  para acerto. Esta correção também era feita frente às 

respostas escritas.  

 O aluno monitor ficou responsável pelo material e pela “ficha de 

anotações”, que incluía observar o horário de início e de final da atividade. A 

cada dois cadernos as duplas trocavam de papéis e o que estava sendo aluno 

passava a ser monitor e vice-versa.  

 Para certificar-se de que todos os alunos compreenderam a instrução, a 

pesquisadora fez a demonstração com um aluno que ficou sem dupla (FVRA), 

realizando o primeiro caderno para que todos vissem. Depois, realizou outros 

três com este aluno, enquanto todos trabalhavam.  

 Os resultados deste procedimento podem ser vistos na Tabela 14, a 

seguir. Chama a atenção o fato de que os erros neste procedimento (exceto JSS 

que confunde a colocação pronominal) são mais relativos a inversões ou 

ausência de palavras, o que vai ao encontro da proposta deste procedimento de 

fading out, que visa aprendizagem sem erro ou que minimize o mesmo. Vale a 

pena ressaltar que a diferença de tempo entre os alunos na atividade de 

remediação se deveu a duas condições: 1) como havia troca de papéis (ora aluno, 

 
14 MONITOR: entende-se como monitor um agente facilitador do processo de ensino-aprendizagem, ou 
seja, o aluno que se apresentou enquanto monitor estava desempenhando o papel de um professor 
particular. Cada aluno teve seu próprio professor e isso permitiu um feedback imediato de seus 
desempenhos nos procedimentos propostos pela pesquisadora. 
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ora monitor) o tempo total refere-se à soma do tempo dos dois; 2) como a 

atividade era livre, os alunos ficaram à vontade para saír – ir ao banheiro, beber 

água e fazer breve intervalo.  

 

Tabela 1415: Resultado do procedimento de fading out aplicado nos alunos para 
correção dos erros comuns emitidos na 2ª avaliação de repertório. 
 
Alunos16 Nº de 

cadernos/assunto 
Tempo na 
atividade 

Erros 

ACR 2 (Her/His) 8min Não teve 
AFL 2 (Her/His 10min Não relacionado ao inglês – não colocou letra 

maiúscula em nome próprio. 
ALS 2 (Her/His) 5min Não teve 
BAB 2 (Her/His) 4min Não teve 
FPA 2 (His/pedido 

banheiro) 
8 min No pedido de ir ao banheiro trocou o pronome I 

por a – apenas na primeira resposta dada e 
depois coloca este pronome na forma minúscula 
i. Apenas uma vez escreveu plesea ao invés de 
please.  

FVRA 4 (Her/His/pedido 
banheiro/pedido 

água) 

19 min17 Em sua primeira resposta do pedido de beber 
água, colocou o pronome I na forma minúscula 
i, escreveu wather em vez de “water”. No 
pedido de ir ao banheiro, escreveu batroom ao 
invés de bathroom.  

JSS 3 (His/Her/pedido 
água) 

25min Na primeira resposta utilizou Her para figura 
masculina. E, no pedido para beber água, em 
todas as respostas que exigiu o pronome I, 
utilizou-o na forma minúscula i.  

RRP 2 (His/pedido 
banheiro) 

14 min Em apenas uma resposta escreveu bathroon ao 
invés de bathroom.  

TZP 3 (His/Her/pedido 
água) 

15 min Em todas as respostas que exigiram a escrita da 
palavra glass a aluna escreveu gloss. 

 

A análise dos erros também possibilitou a elaboração de materiais de 

fading in, com o intuito de ensinar as expressões: Good Morning, Good 

Afternoon, Good Evening e Good Night; bem como os números de 11 a 20. Os 

resultados da 3ª avaliação relativos a estes conteúdos indicavam a necessidade 

de que novas condições de ensino fossem planejadas para eles. 

Para a elaboração do material de fading in, teve-se como referência 

Micheletto (2000), que afirma que este material tem por objetivo ensinar 

habilidades de leitura através do procedimento matching to sample. 

Características importantes deste material a serem destacadas dizem respeito a: 

a) feedback imediato: no caso, uma figurinha localizada atrás da folha de 

                                                 
15 Nem todos os alunos realizaram todos os cadernos, deste modo, planejou-se reaplicar esta 
atividade em outro momento. 
16 Não realizaram este exercício os alunos NLJ e VDS, pois faltaram neste dia.  
17 Destes 19 min., 5 foram gastos na demonstração para toda a classe.  
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atividades na direção da resposta correta, indicando-a; b) respostas de 

observação ativa; c) inclusão de estímulos incorretos de forma gradual; d) 

possibilidade de nova execução quando o aluno não atinge 100% de acerto; e e) 

o aluno trabalha individualmente com este material. 

 

Figura 2: Representação das condições de ensino com as quais o aluno se 
deparava ao virar as folhas dos caderninhos no procedimento de fading out. 
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Os erros na construção das avaliações 

 

 

A análise dos erros dos alunos, mais a produção do material de 

remediação, levou a pesquisadora a refletir sobre o quanto as 2ª e 3ª avaliações 

contribuíram ou dificultaram aos alunos demonstrar o que de fato sabiam 

daquele dado conteúdo. E, ao analisar a construção destas avaliações, percebeu-

se que foram elaboradas à moda convencional. A pesquisadora estava sob 

controle de sua experiência enquanto professora e selecionou atividades de 

materiais previamente construídos, de livros didáticos, que pareciam permitir 

atingir os objetivos propostos nas unidades do Plano do Curso. Entretanto, 

foram identificados aspectos que poderiam ter dificultado a compreensão dos 

alunos em relação às atividades que compunham as avaliações, como os 
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descritos abaixo. Seguiu-se então, a esta, uma outra questão: “onde a professora 

errou?” 

A crítica que se faz em relação à construção das avaliações tem a ver com 

aspectos físicos das mesmas, como veremos a seguir. 

Uma falha detectada na 2ª avaliação, que não se repetiu na 3ª foi a 

quebra de página de uma mesma atividade que acabou separando as 

alternativas do enunciado. 

Em ambas avaliações, por utilizar-se de xerox, as figuras ficaram escuras, 

dificultando a visualização e conseqüentemente a emissão da resposta correta 

pelo aluno. Outra característica comum às duas avaliações referiu-se à utilização 

de estímulos irrelevantes para evocar a resposta desejada – por exemplo, a 

atividade avaliativa, que esperava que o aluno escrevesse os numerais de 10 a 20 

por extenso, não deveria ser apresentada em meio a um desenho (atividades 

dois e cinco da 3ª avaliação). 

Este cuidado em selecionar atividades avaliativas que não permitissem 

ambigüidade não apareceu na construção nem da 2ª nem da 3ª avaliações. 

Críticas também podem ser feitas em relação à seleção de figuras que 

compartilhavam de dimensões topográficas comuns, como por exemplo a chuva 

e o vento nas questões sete e oito da 2ª avaliação; e representações pictóricas 

não representativas da realidade vivenciada pelas crianças, por exemplo na 

questão sete da 3ª avaliação os alunos  precisavam distinguir entre manhã e 

tarde, início da noite e madrugada, um jornal debaixo do braço do rapaz é um 

estímulo irrelevante para a distante da realidade para controlar o 

comportamento do aluno de emitir a resposta correta: Good morning.  

E, por fim, a utilização de exemplos que poderiam induzir o aluno a um 

só tipo de resposta. No caso da utilização dos pronomes his e her, dar como 

modelo só um deles poderia induzir o aluno a responder com somente his ou 

her – a depender do modelo (atividade cinco da 2ª avaliação). 
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 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceiro Momento 

 

 

 

 

 Diante da percepção de que as condições de ensino do primeiro momento 

foram insuficientes para que os alunos emitissem um número significativo de 

respostas corretas; e após aplicar os materiais planejados para remediação dos 

erros mais freqüentes dos alunos nas 2ª e 3ª avaliações, a pesquisadora 

elaborou uma 4ª avaliação com características que apontavam características de 

um sistema personalizado de ensino.  

A 4ª avaliação escrita ocorreu na 21ª semana de aula e englobou quatro 

unidades (greetings, weather, colours, request to go to the bathroom and drink 

water e numbers), mais os pedidos de beber água e ir ao banheiro. 

Diferentemente das anteriores, esta não foi entregue aos alunos de uma vez, 

pois fazia parte da condição planejada que cada aluno realizasse as questões no 

seu tempo e, de acordo com o acerto ou o erro, é que eles realizariam a atividade 

a seguir. Desta forma, a condição antecedente frente aos exercícios era a leitura 

do enunciado do mesmo e, eventualmente, a explicação da pesquisadora (caso o 

aluno pedisse ajuda). 

As respostas a serem emitidas pelos alunos seguiram uma ordem: 

1)relacionar figura – palavra; 2)encontrar palavras/expressões em um caça-

palavras; 3)escrever palavras numa cruzadinha ou expressão no caso dos 

pedidos para sair e do tempo.  



 

 50

Em contraposição às avaliações anteriores, o erro nesta 4ª avaliação foi 

consequenciado diferencialmente do acerto, ou seja, se o aluno acertasse ele iria 

para a próxima atividade daquela unidade, caso errasse ele faria uma atividade 

compatível àquela que errou. Todas as unidades possuíam três atividades 

principais e cada uma delas de um a dois desdobramentos. 

À página 53, o leitor pode ver o conjunto de folhas independentes 

entregues aos alunos na 4ª avaliação.  

A 4ª avaliação foi elaborada de modo a apresentar apenas os estímulos 

necessários para verificar o alcance dos objetivos propostos nas quatro unidades 

distintas bem como dos pedidos. Esta foi realizada em meias folhas de sulfite, 

estando cada item em folhas independentes. 

Foi entregue aos alunos a 1ª atividade da unidade colours e pediu-se que 

aguardassem as instruções da pesquisadora para dar início à atividade. A 

pesquisadora disse aos alunos que a depender do desempenho deles (obter ou 

não 100% de acerto) eles receberiam a próxima atividade, ou seja, a 

pesquisadora corrigiu cada item na frente dos alunos e, conforme seu 

desempenho, entregava o item a seguir. Assim, caso o aluno acertasse (100%) a 

atividade um da unidade colours, ele realizaria a atividade dois desta mesma 

unidade. Agora, se ele não obtivesse os 100% de acerto, iria para a atividade 1a 

e, se nesta também errasse, iria para a atividade 2b (veja descrição na Tabela 15, 

16 e 17). 
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Tabela 15: Apresentação das condições antecedentes, resposta e conseqüência na 2ª avaliação oral da 4ª avaliação escrita que abrangeu as unidades Colours e Numbers. 

   Atividades Condição antecedente Resposta Conseqüência
             Acerto                                      Erro 

Colours 
1) 

Quadrinhos preenchidos com cores diferentes em uma 
coluna e, em outra coluna, os nomes das cores. 

Ligar os nomes com as cores
correspondentes.  

 Ir para o exercício 2 – colours. Ir para o exercício 1a) – colours.  

Colours  
1a) 

Quadrinho preenchido com uma cor específica e, na frente 
deste, três opções de nomes. 

Ir para o exercício 2 – colours. Ir para o exercício 1b) – 
colours.  

Colours  
1b) 

Quadrinho preenchido com uma cor específica e, na frente 
deste, duas opções de nomes. 

 
Circular o nome que correspondesse à cor 
do quadrinho Ir para o exercício 2 – colours. Treino colours – fading in e, 

exercício 1. 
Colours 

2) 
Quadrinhos preenchidos com dez cores diferentes e, um 
quadrado com letras espalhadas. 

Ir para o exercício 3 – colours. Ir para o exercício 2a) – 
colours.  

Colours  
2a) 

Quadrinhos preenchidos com cinco cores diferentes e, um 
quadrado com letras espalhadas. 

Ir para o exercício 3 – colours. Ir para o exercício 2b) – 
colours.  

Colours  
2b) 

Quadrinhos preenchidos com cinco cores diferentes e, um 
quadrado com letras espalhadas. 

 
 
 
Encontrar, no caça-palavras os nomes das 
cores. 

Ir para o exercício 3 – colours. Treino colours – fading in e, 
exercício 2. 

Colours 
3) 

Quadrinhos preenchidos com cores diferentes, formando 
uma cruzadinha. 

Escrever o nome da cor indicada, com 
dica de número de letras. 

Ir para o exercício 1 – numbers.  Ir para o exercício 3a) – 
colours. 

Colours  
3a) 

Quadrinhos preenchidos com cores e, algumas das letras 
que formavam aquela cor. 

Completar o nome da cor com as letras 
faltantes.  

Ir para o exercício 1 – numbers.  Ir para o exercício 3b) – 
colours. 

Colours  
3b) 

Nomes das cores escritos por completo e, quadrinho em 
branco. 

Pintar o quadrinho de acordo com o nome 
da cor. 

Ir para o exercício 1 – numbers.  Treino das colours – fading in 
e, exercício 3. 

Numbers 
1) 

O numeral em uma coluna e, em outra coluna, os nomes 
dos números. 

Ligar os nomes com os numerais 
correspondentes.  

Ir para o exercício 2 – numbers. Ir para o exercício 1a) – 
numbers. 

Numbers  
1a) 

Numeral em destaque e, na frente deste, três opções de 
nomes. 

Ir para o exercício 2 – numbers. Ir para o exercício 1b) – 
numbers. 

Numbers  
1b) 

Numeral em destaque e, na frente deste, duas opções de 
nomes. 

 
Circular o nome que correspondesse ao 
numeral. Ir para o exercício 2 – numbers. Treino numbers – fading in e, 

exercício 1. 
Numbers 

2) 
Numerais de 1 a 20 e letras espalhadas em um quadrado. Ir para o exercício 3 – numbers. Ir para o exercício 2a) – 

numbers. 
Numbers  

2a) 
Numerais de 1 a 10 e letras espalhadas em um quadrado. Ir para o exercício 3 – numbers. Ir para o exercício 2b) – 

numbers. 
Numbers 

2b) 
Numerais de 11 a 20 e letras espalhadas em um quadrado. 

 
 
 
Encontrar, no caça-palavras, os números. 

Ir para o exercício 3 – numbers. Treino numbers – fading in e, 
exercício 2. 

Numbers 
3) 

Numerais formando uma cruzadinha. Escrever o número indicado, com dica de 
número de letras. 

Ir para o exercício 1 – weather  Ir para o exercício 3a) – 
numbers. 

Numbers  
3a) 

Numeral em destaque e algumas das letras que formavam o 
nome deste número. 

Completar o nome do número com as 
letras faltantes.  

Ir para o exercício 1 – weather.  Ir para o exercício 3b) – 
numbers. 

Numbers 
3b) 

Nomes dos números escritos por completo e um traçado. Escrever o numeral diante do nome por 
extenso. 

Ir para o exercício 1 – weather.  Treino numbers – fading in e, 
exercício 3. 
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Tabela 16: Apresentação das condições antecedentes, resposta e conseqüência na 2ª avaliação oral da 4ª avaliação escrita que abrangeu as unidades Weather e Request to go 
to the bathroom and drink water. 
 

Atividades Condição antecedente Resposta Conseqüência
           Acerto                        Erro 

Weather 
1) 

Figura indicativa de tempo em uma coluna e, ao lado as 
expressões indicativas de tempo. 

Ligar as figuras às expressões correspondentes.  Ir para o exercício 2 – 
weather. 

Ir para o exercício 1a) – 
weather. 

Weather  
1a) 

Expressões indicativas de tempo e, um quadrado em branco. Desenhar figura indicativa daquela expressão. Ir para o exercício 2 – 
weather. 

Ir para o exercício 1b) – 
weather. 

Weather 
1b) 

Figura indicativa de tempo e, na mesma linha duas expressões 
indicativas de tempo.  

Circular a expressão que correspondesse à figura. Ir para o exercício 2 – 
weather. 

Treino – fading in e, 
exercício 1. 

Weather 
2) 

Figuras representativas de tempo e um quadrado com letras 
espalhadas. 

Encontrar, no caça-palavras as palavras indicativas de 
tempo: Cloudy, Sunny, Rainy e Windy.  

Ir para o exercício 3 – 
weather. 

Ir para o exercício 2a) – 
weather.  

Weather  
2a) 

Figura indicativa de tempo e, frente a elas, expressões indicativas 
de tempo com letras faltantes. 

Completar as expressões com as letras faltantes. Ir para o exercício 3 – 
weather. 

Treino – fading in e, 
exercício 2. 

Weather 
3) 

Figuras indicativas de tempo e uma linha traçada frente a esta. Escrever a expressão correspondente à figura. Ir para o exercício 1 – 
request.  

Ir para o exercício 3a) – 
weather. 

Weather  
3a) 

Figuras indicativas de tempo distribuídas em uma cruzadinha – 
total de nove palavras a serem escritas. 

Completar com palavras indicativas de tempo a 
cruzadinha e descobrir a resposta para a pergunta: 
How is the weather today?  

Ir para o exercício 1 – 
request. 

Ir para o exercício 3b) – 
weather. 

Weather  
3b) 

Figuras indicativas de tempo distribuídas em uma cruzadinha – 
total de quatro palavras a serem escritas. 

Completar com palavras indicativas de tempo a 
cruzadinha.  

Ir para o exercício 1 – 
request. 

Treino weather – fading 
in e, exercício 3. 

Request 
1) 

Figuras indicativas dos pedidos em uma coluna e, na outra 
expressões correspondentes a estes.  

Ligar as figuras às expressões correspondentes.  Ir para o exercício 2 – 
request. 

Ir para o exercício 1a) – 
request. 

Request 
1a) 

Expressões indicativas dos pedidos e, um quadrado em branco. Desenhar figura indicativa daquela expressão.  Ir para o exercício 2 – 
request. 

Ir para o exercício 1b) – 
request. 

Request 
1b) 

Figura indicativa dos pedidos e, na mesma linha duas expressões 
indicativas dos pedidos.  

Circular a expressão que correspondesse à figura. Ir para o exercício 2 – 
request. 

Treino request – fading 
out  e, exercício 1. 

Request 
2) 

Palavras indicativas de tempo e letras espalhadas. Encontrar, no caça-palavras palavras indicativas de 
tempo. 

Ir para o exercício 3 – 
request. 

Ir para o exercício 2a) – 
request. 

Request  
2a) 

Figuras indicativas dos pedidos e expressões incompletas, com 
palavras faltantes. 

Completar as expressões com as palavras faltantes. Ir para o exercício 3 – 
request. 

Treino request – fading 
out  e, exercício 2. 

Request 
3) 

Figura representativa dos pedidos e linhas traçadas frente a estas. Escrever por completo os pedidos. Ir para o exercício 1 – 
Greetings – about time.  

Ir para o exercício 3a) – 
numbers. 

Request  
3a) 

Cruzadinha com frases, em português, dando dicas de palavras 
referente aos pedidos – seis palavras. 

Ir para o exercício 1 – 
Greetings – about time. 

Ir para o exercício 3b) – 
numbers. 

Request 
3b) 

Cruzadinha com frases, em português, dando dicas de palavras 
referente aos pedidos – três palavras. 

 
Completar a cruzadinha com palavras dos pedidos.   

Ir para o exercício 1 – 
Greetings – about time.  

Treino request – fading 
out e, exercício 3. 

Tabela 17: Apresentação das condições antecedentes, resposta e conseqüência na 2ª avaliação oral da 4ª avaliação escrita que abrangeu as unidades Greetings I (about time) 
e II (pronoums Her/His). 
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    Atividades Condição antecedente Resposta Conseqüência
           Acerto                        Erro 

Greet. I 
1) 

Histórias indicativas de períodos do dia (manhã, tarde, noite e madrugada) 
em uma coluna e cumprimentos em outra.  

Ir para o exercício 2 – 
Greetings I. 

Ir para o exercício 1a) – 
Greetings I. 

Greet. I  
1a) 

Horas indicadas pelas siglas AM e PM em uma coluna e cumprimentos em 
outra. 

 
Ligar as histórias/horas às expressões 
correspondentes.  
  

Ir para o exercício 2 – 
Greetings I. 

Ir para o exercício 1b) – 
Greetings I. 

Greet. I 
1b) 

Figura indicativa de períodos do dia e, na mesma linha duas expressões 
indicativas destes períodos.  

Circular a expressão que correspondesse 
à figura. 

Ir para o exercício 2 – 
Greetings I. 

Treino – fading out e, 
exercício 1. 

Greet. I 
2) 

Expressões de cumprimentos conforme horário do dia e um quadrado com 
inúmeras letras espalhadas. 

Encontrar, no caça-palavras, as
expressões de cumprimentos conforme 
horário do dia.  

 Ir para o exercício 3 – 
Greetings I. 

Ir para o exercício 2a) – 
Greetings I. 

Greet. I 
3) 

Horas indicativas de períodos do dia em uma coluna e um espaço frente a 
esta, com um traço – 8 respostas a serem escritas.  

Ir para o exercício 1 – 
Greetings II. 

Ir para o exercício 3a) – 
Greetings I. 

Greet. I  
3a) 

Horas indicativas de períodos do dia em uma coluna e um espaço frente a 
esta, com um traço – 6 respostas a serem escritas. 

Ir para o exercício 1 – 
Greetings II. 

Ir para o exercício 3b) – 
Greetings I. 

Greet. I  
3b) 

Horas indicativas de períodos do dia em uma coluna e um espaço frente a 
esta, com um traço – 4 respostas a serem escritas. 

 
 
Escrever a expressão correspondente ao 
cumprimento a ser utilizado naquele 
horário. Ir para o exercício 1 – 

Greetings II. 
Treino Greetings I. – 
fading out e, exercício 3. 

Greet. II 
1) 

Figuras masculinas e femininas e frases incompletas sobre terceira pessoa 
(afirmativa e interrogativas) e, ao final, entre parênteses, quatro opções de 
respostas. 

Selecionar duas entre as quatro 
respostas entre parênteses e completar a 
frase e/ou pergunta, ficando sob controle 
da figura.  

Ir para o exercício 2 – 
Greetings II. 

Ir para o exercício 1a) – 
Greetings II. 

Greet. II 
1a) 

Expressões indicativas dos pedidos e, um quadrado em branco. Desenhar figura indicativa daquela 
expressão.  

Ir para o exercício 2 – 
Greetings II. 

Ir para o exercício 1b) – 
Greetings II. 

Greet. II 
1b) 

Figura indicativa dos pedidos e, na mesma linha duas expressões 
indicativas dos pedidos.  

Circular a expressão que correspondesse 
à figura. 

Ir para o exercício 2 – 
Greetings II. 

Treino Greetings II. – 
fading out e, exercício 1. 

Greet. II 
2) 

Palavras de frases e questões sobre terceira pessoa embaralhadas, ou seja, 
em desordem. 

Ordenar as palavras de modo a formar 
corretamente a pergunta ou frase sobre 
terceira pessoa. 

Ir para o exercício 3 – 
Greetings II. 

Ir para o exercício 2a) – 
Greetings II. 

Greet. II  
2a) 

Frases/questões envolvendo 1ª e 3ª pessoas incompletas. Completar as expressões com as palavras 
faltantes. 

Ir para o exercício 3 – 
Greetings II. 

Treino Greetings II – 
fading out  e, exercício 2. 

Greet. II 
3) 

Em uma coluna, perguntas utilizadas em diálogos de cumprimentos e, na 
outra, respostas destas perguntas – 5 de cada. 

Procedimento de fading 
in da unidade Food e 
Drink.   

Ir para o exercício 3a) – 
Greetings II. 

Greet. II  
3a) 

Em uma coluna, perguntas utilizadas em diálogos de cumprimentos e, na 
outra, respostas destas perguntas – 4 de cada. 

Procedimento de fading 
in da unidade Food e 
Drink.   

Ir para o exercício 3b) – 
Greetings II. 

Greet. II 
3b) 

Em uma coluna, perguntas utilizadas em diálogos de cumprimentos e, na 
outra, respostas destas perguntas – 3 de cada. 

 
 
 
 
Ligar pergunta com sua resposta. 

Procedimento de fading 
in da unidade Food e 
Drink.   

Treino Greetings II – 
fading out e, exercício 3. 
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Uma análise dos erros desta 4ª avaliação pode ser vista na Tabela 18, que 

nos apresenta os resultados por aluno em cada uma das unidades que a 

avaliação abrangeu. É importante ressaltar que conteúdos desta 4ª avaliação 

englobam unidades que vinham sendo trabalhadas desde o início do curso. 
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Tabela 18: Descrição do desempenho dos alunos na 4ª avaliação. 
 
Aluno Colours Numbers Weather Requests Greetings I Greetings II 
ACR * obteve 100% de acerto, 

não realizando atividades 
intermediárias. 

*obteve 100% de acerto nos 
itens 1 e 2, mas no item 3, 
percebe-se que para chegar 
ao resultado final (palavra 
correta), a aluna apagou as 
palavras: Thirteen, 
Eighteen, Twenty e 
Twelve. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

ALS * obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

BAB * obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

*obteve 100% de acerto nos 
itens 1 e 2, mas no item 3, 
percebe-se que para chegar 
ao resultado final (palavra 
correta), a aluna apagou as 
palavras: Eleven, Thirteen, 
Two, Twelve, Eighteen, 
Three e Twenty. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* fez as atividades
intermediárias 3a e 3b, 
incluindo a prática de 
fading out, refazendo o 
iten 3 e, na segunda vez, 
obtendo 100% de acerto.  

 * obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

FPA * obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

FVRA * obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* fez todas as atividades 
intermediárias, incluindo a 
prática de fading out, 
refazendo os itens e, na 
segunda vez, obteve 100% 
de acerto.  

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* fez todas as atividades 
intermediárias, incluindo a 
prática de fading out, 
refazendo os itens e, na 
segunda vez, obtendo 100% 
de acerto.  

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

NLJ * obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* fez todas as atividades 
intermediárias, incluindo a 
prática de fading out, 
refazendo os itens e, na 
segunda vez, obtendo 100% 
de acerto.  

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* fez a atividade
intermediária 2a, mas por 
errar uma palavra do caça-
palavras. E, na atividade 3 
escreveu goto ao invés de 
go to. 

 * obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 

* obteve 100% de acerto, 
não realizando atividades 
intermediárias. 
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Pelo fato do procedimento de aplicação da 4ª avaliação depender 

basicamente do desempenho dos alunos, respeitando seu ritmo de trabalho, 

houve alunos que realizaram a mesma em duas aulas e outros que demoraram 

até três. Isto fez com que a pesquisadora planejasse as próximas aulas com 

atividades individualizadas; ou seja, utilizando procedimento de fading in, 

introduziu-se a unidade likes and dislikes, com o conteúdo voltado para 

comidas e bebidas. 

Contudo, a 24ª semana de aula se constituiu numa aula em que, a 

pesquisadora questionou aluno por aluno sobre seus hábitos alimentares para 

que o vocabulário a ser selecionado na construção do material de ensino 

individualizado estivesse próximo ao da realidade vivenciada pelos alunos.  

Foram elaborados cinco cadernos, dois deles com vocabulário de frutas, 

um de comidas que compõem refeições como almoço e jantar, outro com 

comidas de café da manhã, lanche da tarde ou ceia noturna, e um outro caderno 

com bebidas que acompanham as comidas durante as diversas refeições diárias. 

Estes cinco cadernos tinham por objetivo o treino do vocabulário. 

Diferentemente dos primeiros materiais de fading in elaborados e utilizados 

para remediação dos erros, avanços foram feitos nestes últimos que envolveram 

o vocabulário de comida e bebida, pois além dos cadernos de treino, foram 

elaborados cadernos de testes, levando em consideração o princípio do PSI de ir 

dificultando gradualmente. 

Deste modo, além dos cinco cadernos já citados, outros três foram 

elaborados com o objetivo de testar o vocabulário treinado, mas ainda houve 

uma divisão do vocabulário. Estes eram cadernos intermediários, um com a 

temática frutas, outro comida e outro bebidas. 

E, por fim, elaborou-se um último caderno no qual estavam escritas todas 

as palavras aprendidas, ou seja, vocabulário de frutas, comidas e bebidas 

reunidos em um mesmo caderno. Vale a pena ressaltar que, tanto os três 

cadernos denominados pela pesquisadora intermediários, quanto este último 

apresentavam, desde a página inicial, três opções de estímulos, dos quais o 

aluno selecionava sempre um.  

A sala de aula foi estruturada em pequenos “grupos”, onde cada um 

possuía uma atividade distinta, de acordo com o momento em que o aluno 

estava.  
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Foi em meio a esta prática que três alunas novas começaram a participar 

das aulas (mais especificamente na 26ª semana de aula). A inclusão das mesmas 

se deu a pedido da coordenação que argumentou que elas possuíam amigos no 

curso e que queriam muito participar, mesmo sabendo que seria por pouco 

tempo. A pesquisadora, que havia finalmente compreendido como trabalhar de 

forma individualizada com seus alunos, não achou que seria problema, pelo 

contrário, poder-se-ia utilizar os materiais de remediação como condição inicial 

de ensino para estas novas integrantes do grupo. 

Deste modo, as aulas foram planejadas de forma a respeitar tanto o 

treino do vocabulário dos alunos antigos quanto dos novos. E, em meio ao 

treino da leitura do vocabulário, a pesquisadora chamava os alunos 

individualmente para treinar a pronúncia destas palavras. Antes mesmo de se 

iniciar esse procedimento, a pesquisadora explicou aos alunos que estes 

somente deveriam partir para outro caderno se atingissem 100% de acerto no 

que estavam realizando. Caso contrário, deveriam refazer aquele mesmo 

caderno até que acertassem tudo. 

Com os alunos antigos, foi dado o caderno de treino do vocabulário (que 

no total abrangia 32 novos vocabulários entre comida e bebida); após o término 

destes, foram dados os cadernos intermediários, que apresentavam o 

vocabulário por item (comida, bebida, frutas), mas já sem o procedimento de 

fading in. E, por fim, o caderno que trazia todos estes vocabulários misturados. 

Assim que os alunos antigos foram terminando o estudo de todos esses 

vocabulários, a pesquisadora pediu que eles dividissem uma folha de caderno 

em duas colunas. A primeira continha a frase: I LIKE ...  – e as crianças 

deveriam escrever  as  comidas  e  bebidas  de  que  gostam;  e   a segunda,  

possuía  a  frase:  I DON´T LIKE ... – em que escreveriam as comidas e bebidas 

de que não gostam. É relevante apontar que havia um total de 32 palavras no 

total, incluindo as três temáticas (comidas, frutas e bebidas). O resultado desta 

atividade pode ser visualizado na Tabela 19. Participaram desta atividade 

somente os alunos antigos e esta ocorreu na 26ª semana de curso. 
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Tabela 19: Resultados, por aluno, da escrita do vocabulário de comida, bebida e frutas, 
após a aplicação do procedimento de fading in. 
Alunos Total de palavras 

escritas 
Palavras 
corretas 

Palavras 
incorretas 

Observações 

ACR 22 20 2 Errou: brad (bread); beas 
(beans) 

ALS 31 29 2 Errou: chiken (chicken); 
water melon (watermelon) 

BAB 34 30 4 Errou: papaia (papaya); 
strawbewir (strawberry); ice 
crem (ice cream); brad 
(bread). 

FPA 29 26 3 Errou: chickem (chicken); 
estak (steak); aplle (apple). 

 

 Pode-se perceber, se comparamos com os erros iniciais cometidos pelos 

alunos, através do procedimento tradicionalmente utilizado no início do curso, 

que este procedimento auxiliou os alunos a ficarem mais rapidamente sob 

controle das palavras e não tanto da pronúncia das mesmas. Afinal, este era o 

erro mais freqüentemente cometido por eles: escrever a palavra em inglês do 

modo que pronunciavam. No entanto, agora os erros são mais em relação à 

palavra escrita, uma troca ou omissão de letras, separação indevida, mas não se 

registra mais o escrever como se fala. 

 Na 27ª semana de aula, a pesquisadora aplicou a 5ª avaliação, que, como 

a 4ª, foi elaborada de modo a apresentar apenas os estímulos necessários para 

verificar o alcance dos objetivos propostos na unidade Likes and Dislikes. Esta 

foi realizada em meias folhas de sulfite, estando cada item em folhas 

independentes. 

Foi entregue aos alunos a 1ª atividade e a pesquisadora explicou aos 

alunos que a depender do desempenho deles (obter ou não 100% de acerto) eles 

receberiam a próxima atividade, ou seja, a pesquisadora corrigiu cada item na 

frente dos alunos e, conforme seu desempenho entregava o item a seguir. Assim, 

caso o aluno acertasse (100%) a atividade 1 ele realizaria a atividade 2 desta 

mesma unidade. Agora, se ele não obtivesse os 100% de acerto, iria para a 
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atividade 1a e, se nesta também errasse, iria para a atividade 1b (veja descrição 

na Tabela 20). 
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Tabela 20: Descrição da 5ª avaliação de repertório – respostas escritas da unidade Likes and Dislikes – Food and Drinks. 
 
Atividades Condição antecedente Resposta Conseqüência

             Acerto                                      Erro 
 

1) 
Figuras de comidas e bebidas em uma 
coluna e, em outra coluna, os nomes das 
mesmas espalhados, ou seja, fora de ordem. 

Ligar os nomes com as
comidas/bebidas correspondentes.  

 Ir para o exercício 2. Ir para o exercício 1a).  

 
1a) 

Figura de uma comida e/ou bebida e na 
frente desta, três opções de nomes. 

Ir para o exercício 2. Ir para o exercício 1b).  

 
1b) 

Figura de uma comida e/ou bebida e na 
frente desta, duas opções de nomes. 

 
Circular o nome que correspondesse 
à comida e/ou bebida apresentada na 
figura. 

Ir para o exercício 2. Treino – fading in e, 
exercício 1. 

 
2) 

Figuras de bebidas e comidas (total de 22 
figuras) e, um quadrado com inúmeras 
letras espalhadas. 

Ir para o exercício 3. Ir para o exercício 2a).  

 
2a) 

Figuras de bebidas e comidas (total de 11 
figuras) e, um quadrado com inúmeras 
letras espalhadas. 

Ir para o exercício 3. Ir para o exercício 2b).  

 
2b) 

Figuras de bebidas e comidas (total de 11 
figuras) e, um quadrado com inúmeras 
letras espalhadas. 

 
 
 
Encontrar, no caça-palavras os 
nomes das cores. 

Ir para o exercício 3. Treino – fading in e, 
exercício 2. 

 
3) 

Figuras de comidas ou bebidas dispostas 
acima de quadrinhos, formando uma 
cruzadinha. 

Escrever o nome da comida ou 
bebida indicada, com a dica de 
número de letras. 

Término da avaliação. Ir para o exercício 3a). 

  
3a) 

Figura de comida ou bebida e algumas 
letras que compunham o nome desta 
faltando. 

Completar o nome da comida ou 
bebida com as letras faltantes.  

Término da avaliação. Ir para o exercício 3b). 

 
3b) 

Uma coluna com quadrados em branco e 
outra com nomes de comidas ou bebidas. 

Desenhar a comida ou bebida que se 
apresentava escrita no quadrado em 
branco 

Término da avaliação. Treino fading in e, 
exercício 3. 
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Os resultados desta 5ª avaliação foram satisfatórios, os quatro alunos 

antigos obtiveram 100% de acerto nas três atividades, não tendo que realizar as 

atividades intermediárias.  

Enquanto os alunos antigos realizaram a 5ª avaliação, as alunas novas 

continuaram os estudos das unidades: Greetings, Numbers, Colours e Weather, 

através dos procedimentos de fading in e fading out. Contudo, ao invés de 

aplicar o que para os antigos alunos foi a 4ª avaliação, para elas a pesquisadora 

tratou como sendo atividades complementares para fixação do conteúdo, mas o 

procedimento de aplicação foi o mesmo, ou seja, em caso de erro ou acerto as 

conseqüências eram distintas. Conforme elas terminavam o estudo dos 

cadernos de Numbers, por exemplo, eram aplicados os exercícios referentes a 

esta unidade. Isto ocorreu entre a 27ª e 30ª semanas de aula. 

Ao final da 30ª semana de aula os alunos foram informados que no 

último dia eles fariam uma Avaliação Geral: eles escreveriam em uma folha de 

almaço tudo o que aprenderam de inglês freqüentando o curso extra, mas a 

professora não faria questões como nas outras avaliações. Ela somente daria a 

dica das unidades e apresentaria alguns exemplos na lousa.  

Assim, para a última semana do curso (31ª), preparou-se essa Avaliação 

Geral da qual participaram os alunos antigos e novos, tendo como dica apenas 

os seguintes enunciados: What do you know about: Greetings and Family? 

What do you Know about: Numbers? What do you know about: Colours? 

What do you know about: Calendar and Weather? What do you know about: 

Food and Drink? What more do you know about English? Estas frases já 

haviam sido escritas, anteriormente, pela professora, nas folhas de almaço 

entregues aos alunos. Optou-se por envolver nesta Avaliação Geral os novos 

alunos, para poder comparar os resultados iniciais obtidos pelos alunos que 

participaram do Primeiro Momento (condições de ensino planejadas de modo 

convencional) e estes que só fizeram parte de condições individualizadas 

planejadas. 

 Os resultados desta Avaliação podem ser vistos nas Tabelas 21 e 22, que 

apresentam, por unidade, as respostas emitidas por cada aluno. Vale a pena 

ressaltar que a Tabela 21 apresenta os resultados dos antigos alunos, ou seja, 

aqueles que freqüentaram o curso desde o início. Já a Tabela 22, mostra os 
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resultados dos alunos novos, que entraram no curso na 26ª semana, como se 

destacou à página 58. 
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Tabela 21: Resultados dos alunos antigos, na Avaliação Geral, nas unidades: Greetings & Family, Numbers, Colours, Calendar & Weather, Food & Drink e More About 
English. 

 

Alunos Greetings & Family Numbers Colours Calendar & Weather Food & Drink More About 
English 

ACR Escreveu corretamente 8 expressões (perguntas e 
respostas sobre nome em 1ª e 3ª pessoas + 
respostas sobre idade e como vai você). Não 
emitiu as perguntas: como vai você e quantos 
anos você tem. 
Escreveu corretamente: mother, father, brother, 
sister, grandma e grandpa.  

Emitiu 20
respost
corretas. 

 Emitiu 
pergunta e
resposta sobre
cor 
expressõ

as  
Escreveu a data em inglês 
de forma correta

 
(2

es) e 10 
palavras 
corretas 

 

: mês, 
número ordinal e ano + dia 
da semana (2 expressões); 
Escreveu corretamente 4 
dias da semana; 
Não escreveu os meses do 
ano. 
Pergunta e responde sobre o 
tempo (5 expressões). 

Escreveu duas
 
 Escreveu o abecedário 

com o fonema em inglês 
na frente; 

expressões: I like... I
don´t like...; 
Escreveu corretamente 20 
palavras desta unidade. 
Errou a escrita de: 
pineapple (paineapple), 
coffee (cofee), beans
(bens). 

 

Escreveu 8 palavras 
corretas: duck, fish, Lion, 
turtle, Spiderman, 
teacher, start, reset,  
pause;  
Escreveu as duas 
expressões dos pedidos de 
beber água e ir ao 
banheiro corretamente. 

ALS Escreveu corretamente 10 expressões (perguntas 
e respostas sobre nome em 1ª e 3ª pessoas + 
pergunta e resposta sobre idade e como vai você).  
Escreveu corretamente: mother, father, brother, 
sister, grandma e grandpa.  

Emitiu 30
respostas 
corretas 
(números de 
1 a 30). 

 Emitiu 
pergunta e
resposta sobre 
cor (2
expressões) e 10 
palavras 
corretas 

 

 

Escreveu a data em inglês 
de forma correta: mês, 
número ordinal e ano + dia 
da semana (2 expressões); 
Escreveu corretamente os 7 
dias da semana e os 12 
meses do ano; 
Pergunta e responde sobre o 
tempo (5 expressões). 

Escreveu três expressões: 
I like... I don´t like... e Do 
you like...? 
Escreveu corretamente as 
32 palavras desta 
unidade. 

 
Escreveu 37 palavras + 
pedidos beber água e ir ao 
banheiro. 
 

BAB Escreveu corretamente 8 expressões (perguntas e 
respostas sobre nome em 1ª e 3ª pessoas + 
respostas sobre idade e como vai você). Não 
emitiu as perguntas: como vai você e quantos 
anos você tem. 
Não escreveu vocabulário de família. 

Emitiu 18
respostas 
corretas e
duas 
incorretas: 3 
– thriee; 2 – 
tuo. 

 

 

Emitiu 
pergunta e
resposta sobre 
cor (2
expressões) e 10 
palavras 
corretas 

 
Pergunta e responde sobre o 
tempo (5 expressões); 

 
Escreveu corretamente 5 
dias da semana e 3 meses. 

Escreveu 1 expressão: I 
like...; 
Escreveu corretamente 15 
palavras desta unidade. 

Escreveu 8 expressões: 
American Star, Take me 
away, The end, Guns ´n´ 
Roses, I love you, Green 
Day + pedidos beber água 
e ir ao banheiro. 
Escreveu 10 palavras 
corretamente. 

FPA Escreveu corretamente 8 expressões (perguntas e 
respo m 1ª e 3ª p  
respostas sobre idade e como vai você). Não 
emitiu as perguntas: como vai você e quantos 
anos você tem. 

stas sobre nome e essoas +

Escreveu corretamente: mother, father, brother, 
sister, grandma e grandpa.  

Emitiu 19
respostas 
corretas e
uma 
incorreta: 3 – 
thir. 

 

 

Emitiu 
p  e
resposta sobre 
cor (2
expressões) e 10 
palavras 
corretas 

ergunta  
Escreveu 8 meses do ano 
corre

 
Pergunta e responde sobre o 
tempo (5 expressões). 

tamente; 
Escreveu duas 
express .. I 
don´t like...; 

ões: I like.

Escreveu corretamente 24 
palavras desta unidade. 

 
Escreve avras 
corretamente + pedidos 
beber água e ir ao 
banheiro. 

u 15 pal

 

 Greetings & Family Numbers Colours Calendar & Weather Food & Drink More About 

Tabela 22: Resultados dos alunos novos, na Avaliação Geral, nas unidades: Greetings & Family, Numbers, Colours, Calendar & Weather, Food & Drink e More About 
English. 
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18 Vale a pena ressaltar que esta aluna só havia iniciado a prática do vocabulário de frutas. 

Alunos English 
ACD Escreveu corretamente 6 

xpressões (pergunta sobre o 
nome em 1ª e 3ª pessoas. 
Não escreveu nenhuma
palavra sobre família 

 

Escreveu corretamente os 
números de 1 a 10 – com 
exceção do 8. E não 
escreveu os números 12, 
18 e 20 – os outros de 11 a 
20 escreveu corretamente. 
  

Escreveu as cores:
orange, blue, pink, black. 

 Não emitiu nenhuma 
resposta. 

Escreveu 10 frutas
corretamente; 

 Escreveu: play, stop, 
push, game, cat, dog, fish, 
mouse. Errou a escrita de: rice 

(raice), cookie (cokie) e 
bread (brad). 

KCL Escreveu corretamente 6 
expressões (perguntas e
respostas do nome em 1ª e 3ª 
pessoas).  

 
Escreveu corretamente a 
maioria dos números de 1 
a 20, com exceção do 2, 12 
e 20. 

Escreveu corretamente 3 
palavras referente à família. 

Escreveu as cores:
orange, blue, pink, black, 
yellow (a qual errou a 
escrita) 

 Não escreveu a pergunta 
sobre o tempo, mas 
emitiu as quatro
respostas: It´s sunny; It´s 
rainy; It´s cloudy; e It´s 
windy. 

 

Emitiu seis respostas 
corretas (lemon, tomato, 
papaya, banana, coconut, 
apple) e uma incorreta: 
peache.18 

Escreveu os meses: April 
e May. 
 

Escreveu nomes de super-
heróis, tais como: 
Batman, Robin, 
Spiderman. E também 
outras palavras: Love, 
help.  

YCS Escreveu corretamente 6 
expressões (perguntas e
respostas do nome em 1ª e 3ª 
pessoas).  

 
Escreveu corretamente os 
números de 1 a 10 – com 
exceção do 8. E não 
escreveu os números 12, 
13, 15 e 20 – os outros de 
11

Escreveu corretamente uma 
palavra referentes à família 
(brother). 

 a 20 escreveu 
corretamente.  

Escreveu as cores:
orange, blue, pink, black, 
yellow, red, green, grey – 
não errou a escrita de 
nenhuma. 

 Não escreveu a pergunta 
sobre o tempo, mas 
emitiu as quatro
respostas: It´s sunny; It´s 
rainy; It´s cloudy; e It´s 
windy. 

 

 

Emitiu 11 respostas 
corretas: lemon, coffee, 
tomato, tea, orange, milk, 
pear, papaya, grapes, 
apple, coconut. E apenas 
uma errada: pach 
(peach). Escreveu os meses:

January, September, 
March, April, May, June, 
July. 

Escreveu: those, this, tree. 



 

Ao planejar a Avaliação Geral a pesquisadora retomou o Plano do Curso 

contando quantas palavras e/ou expressões haviam sido ensinadas em cada 

unidade19. Na unidade Greetings & Family, foram ensinadas 20 expressões e seis 

palavras; na unidade Numbers, contabilizou-se 20 palavras; na unidade Colours, 

somaram-se duas expressões e 10 palavras; em Calendar & Weather, eram 23 

palavras e sete expressões; e, por fim, na unidade Food & Drinks havia três 

expressões e 32 palavras. Na última temática (More about English) o aluno 

poderia emitir quaisquer respostas, em inglês, que não pudessem ser enquadradas 

nas unidades descritas acima.  

Para melhor visualização e comparação dos resultados dos alunos antigos 

versus os novos, elaborou-se a Tabela 23 que mostra o número de respostas 

corretas emitidas e destas quantas estavam erradas. Vale a pena ressaltar que uma 

expressão conta uma resposta, deste modo, a unidade Greetings & Family tinha 

um total de 26 respostas; a unidade Numbers 20; a unidade Colours 12; a unidade 

Calendar & Weather 30; e a unidade Food & Drinks 35. 

 
 
Tabela 23: Resultados dos alunos novos e antigos na Avaliação Geral, destacando número de 
respostas corretas emitidas e número de respostas erradas emitidas; sendo  = resposta correta e 

X = resposta incorreta. 

 

Greetings & 
Family 

Numbers Colours Calendar & 
Weather 

Food & Drink More About 
English 

 
 
 
Alunos R -  R - X R -  R - X R -  R - X R -  R - X R -  R - X R -  R - X 
ACD* 6 - 16 1 4 - 4 - 10 3 8 - 

ACR 14 - 20 - 12 - 11 - 22 3 10 - 

ALS 16 - 30 - 12 - 26 - 35 - 39 - 

BAB 8 - 18 2 12 - 13 - 16 - 18 - 

FPA 14 - 19 1 12 - 13 - 26 - 17 - 

KCL* 9 - 17 3 4 1 6 - 6 1 5 - 

YCS* 7 - 15 5 8 - 11 - 11 1 3 - 

Percebe-se que o número de respostas é maior nos alunos antigos, o que se 

explica pelo muito maior número de aulas que tiveram: 31 X 6. Contudo, chama 

atenção que o número de erros é menor se comparamos com os cometidos nas 
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19 Refere-se aqui às palavras e/ou expressões que foram tanto praticadas em atividades diárias da sala de aula 
e pedidas nas avaliações. Vale a pena ressaltar, entretanto, que o curso não se limitou a esse número de 
palavras ou expressões destacadas aqui. 
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avaliações iniciais pelos alunos antigos, depois da utilização dos procedimentos de 

fading.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                DISCUSSÃO 
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Na seção anterior apresentam-se os resultados que possibilitaram destacar 

agora algumas características do ensino programado versus ensino convencional e 

do ensino de inglês oral x escrito. 

Por muito tempo, as pesquisas para avaliação da eficácia de curso 

programado conforme princípios da análise do comportamento se limitou a usar o 

delineamento clássico de comparação entre grupos (convencional x programado). 

Para Nale (1998), este delineamento é discutível por uma série de razões, entre 

elas a dificuldade de se estabelecer equivalência entre os grupos (...); cursos programados 

representam novidade para os alunos (...); maior empenho dos docentes num método ou 

técnica inovadora de ensino (p. 288). 

De acordo com o autor, no Brasil foi a professora Carolina Bori quem 

introduziu a avaliação dos cursos programados focalizando-se na identificação dos 

controles exercidos pelas contingências programadas visando objetivos colocados. 

Olhando para o movimento desta pesquisa nota-se que, no primeiro 

momento, a pesquisadora planejava condições de ensino visando o grupo, até 

mesmo a análise dos dados era norteada por esta postura (vide gráficos página 29). 

Foi a análise dos erros desses alunos que permitiu à pesquisadora ficar sob 

controle desse desempenho para replanejar as condições de ensino e, por isso, 

tratar os dados olhando aluno por aluno e não mais para o grupo. 
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Ensino Programado versus Ensino Convencional 

 

 Durante a pesquisa houve dois grupos de instrumentos avaliativos: o das 2ª 

e 3ª avaliações que seguem a linha do ensino convencional; o das 4ª e 5ª 

avaliações que se pautaram na linha do ensino programado. 

 Em relação às 2ª e 3ª avaliações, a própria condição de sua entrega aos 

alunos, em forma de um pacote de atividades permitiu que eles as realizassem do 

modo como quisessem (começando de trás para frente, do meio para o fim ou pelo 

início). Esta situação acaba camuflando a conseqüência frente à resposta do aluno 

e minimizando sua importância. 

 Entretanto, esta condição se alterou na aplicação das 4ª e 5ª avaliações, pois 

a conseqüência – apresentação da nova condição era distinta frente a acerto ou 

erro. Este feedback em relação ao acerto ou ao erro era dado ao aluno pouco 

depois (segundo ou minutos a depender se dois ou mais alunos terminassem o 

exercício ao mesmo tempo) após terem finalizado cada atividade, condição esta 

que, segundo Skinner (1972), deveria ser uma regra e não uma exceção nas 

condições de ensino que se preocupam com um ensino efetivo. 

 É importante ressaltar também que ocorreram distinções na seleção dos 

materiais utilizados em sala de aula, bem como dos que compunham as avaliações. 

Inicialmente, optou-se por materiais previamente confeccionados (retirados de 

livros didáticos de língua inglesa voltados para crianças) e a constatação que se fez 

foi de que eles possuem estímulos desnecessários ou nem sempre coerentes com os 

objetivos propostos, deixando o professor sem saber se eles foram ou não 

atingidos. 

 Diante deste fato, a pesquisadora optou por elaborar atividades especiais, 

visando maior clareza para os alunos e para a professora observar seu próprio 

desempenho. 

 Um outro aspecto do ensino programado que o diferencia do ensino 

convencional é a utilização de monitores (Keller, 1996).  O que se notou durante a 

pesquisa foi que o monitor ajuda a proporcionar feedback imediato aos alunos, 

além de, no caso do inglês oral, propiciar ainda a prática do listening e do 

speaking. 
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 Além disso, com a monitoria, o professor sai do papel de detentor do saber e 

passa a ser o programador de ensino, ou seja, ele pode planejar condições especiais 

para aumentar sua eficiência no ensino. No papel de programador, segundo 

Skinner (1968/1972), o professor fica livre da necessidade eventual de manter 

controle aversivo ou de motivar os alunos de maneira espúria. Dá-lhe tempo para se 

interessar pelos alunos e aconselhá-los ou orientá-los (p. 245). 

 
O oral e o escrito no ensino de inglês 

 

Os resultados apresentados tanto na 2ª quanto na 3ª avaliações sugerem 

que os alunos, de modo geral, obtiveram melhores resultados na parte oral do que 

na parte escrita. Acredita-se que isto se deu pelo fato de que no momento da 

pesquisa no qual se inserem estas avaliações foram planejadas condições de ensino 

que possibilitaram maior número de respostas orais do que escritas. Apenas para 

uma aluna (ALS) o número de tentativas fornecidas pelo Programa parece ter sido 

suficiente para que ela emitisse corretamente a resposta escrita do pedido de ir ao 

banheiro; já para o restante dos alunos isto não procede. O resultado na atividade 

de escrever sem dica o pedido de ir beber água (6b), em que nenhum aluno acerta, 

sugere ou uma falha no procedimento usado pela pesquisadora ou poucas 

tentativas de treino da escrita do pedido. 

Este fato evidencia que emissão de comportamento verbal (seguindo o 

modelo da professora) e escrita são repertórios distintos e devem ser ensinados 

independentes um do outro. Os estudos de Lee e Pegler (1982) demonstram 

experimentalmente a independência dos repertórios de leitura e escrita e 

enfatizam a importância de que estes sejam igualmente ensinados. Esta é uma 

discussão relevante no campo da educação, pois estes repertórios são tratados 

como se ao ensinarmos um, o outro emergisse. 

No que diz respeito ao procedimento das 2ª e 3ª avaliações orais, vale 

ressaltar que, enquanto atividade, elas poderiam ter sido realizadas 

individualmente, mas no mesmo espaço físico do grupo de alunos. Entretanto, a 

pesquisadora optou por fazer em sala separada com o intuito de eliminar estímulos 

que pudessem influenciar nos resultados da pesquisa (conversas paralelas, 

questionamentos para a professora, etc). O que se pretende deixar claro com esta 

passagem é que o fato de se referir à individualização do ensino não quer dizer que 
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o aluno deva permanecer em situações isoladas, sendo retirado da situação grupal. 

A individualização do ensino refere-se a atender as necessidades de cada aluno 

para que ele efetivamente aprenda. Talvez a utilização do termo privativo seja 

melhor para demonstrar esta atividade. 

 

Considerações Finais 

 

A perspectiva teórica da Análise do Comportamento e, principalmente, a 

frase de Skinner que sustenta que (...) um organismo aprende principalmente ao 

produzir modificações no seu ambiente (...) (Skinner, 1968, p. 9) permeou o 

pensamento da pesquisadora durante todo o percurso da pesquisa e fez com que 

refletisse tanto sobre os comportamentos dos alunos quanto o seu próprio 

comportamento como professora-pesquisadora, identificando algumas das 

contingências que respondiam por seu ensino. 

Entretanto, além das considerações relacionadas aos resultados 

propriamente ditos, também se destacaram algumas questões éticas, pontuadas a 

seguir. 

Toda pesquisa que envolve coleta de dados com seres humanos é delicada 

do ponto de vista ético e há uma série de procedimentos a serem seguidos, tal 

como um Termo de Consentimento que, no caso foi efetuado entre a escola e os 

pais dos alunos. Isto em geral ocorre no início da pesquisa e, embora todos saibam 

que haverá um início e um fim, levanta-se aqui a questão do que se deve fazer ao 

chegar no final de uma pesquisa em que se utilizou pessoas (alunos) de uma 

instituição (escola). 

Com o término da pesquisa parece que um abismo se instaura e permanece 

a sensação de que nada ocorreu: o trabalho é interrompido, as crianças logo se 

esquecem de que estiveram ali e a escola parece se esquecer de que um dia uma 

atividade distinta se realizava naquele espaço. Isto cria um mal estar tanto em 

quem elaborou a pesquisa quanto em quem cedeu um espaço para que ela 

acontecesse. 

Isto fez com que a pesquisadora levantasse algumas hipóteses sobre o que 

poderia fazer: a) dar continuidade ao projeto com os mesmos alunos que 

freqüentaram o curso; b) dar continuidade ao projeto utilizando novos alunos; 
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e/ou c) apenas generalizar o conhecimento produzido pela pesquisa e aplicando-o 

em sua própria escola de inglês para crianças. 

Quanto à continuidade do projeto com os mesmos alunos [vale a pena 

lembrar que este grupo mudou ao longo do curso] a pesquisadora elaboraria um 

novo Plano de Curso e continuaria a construir materiais especiais, mas incluindo 

agora a parte de listening e speaking (talvez utilizando computador ou mesmo 

gravador). 

Diante da hipótese de dar continuidade ao projeto selecionando novos 

alunos, a pesquisadora cuidaria para que ele se desenvolvesse desde o primeiro 

momento de forma individualizada. Contudo, para que essa reelaboração ocorresse 

de forma efetiva, um convite aos antigos alunos deveria ser feito: eles assumiriam 

o papel de monitores, registrando e acompanhando de perto o desempenho dos 

novos alunos. 

A discussão sobre respeitar a individualidade do aluno, seu ritmo de 

trabalho é tão atual e, ao mesmo tempo, tão distante da prática escolar que a 

pesquisadora pensou numa terceira opção para dar continuidade ao projeto sob 

outra perspectiva. 

Assim, diante da constatação de que na escola há um organograma 

institucional que, pelo menos aparentemente, é facilitador na implantação de 

novos projetos (coordenação de 1ª a 4ª séries; coordenação de 5ª a 8ª séries; 

coordenadores por áreas de estudos; etc...), a pesquisadora pensou em propor 

reuniões com o grupo pedagógico para que, num primeiro momento apresentasse 

os resultados da presente pesquisa e, num segundo momento, os auxiliasse na 

elaboração de materiais e procedimentos de aplicação individualizados. Esta 

proposta foi realizada através da elaboração de uma carta encaminhada à direção 

da Escola (Anexo 2). 

Ao longo da prática da pesquisadora como professora e diante da 

dificuldade do sistema educacional em lidar com as diferenças de rendimento dos 

seus alunos é que se resgatou Meyer (1990), que discute a importância de se 

generalizar uma área de trabalho da psicologia ainda restrita à prática clínica ou 

organizacional: supervisão ou consultoria na área da educação; isto é, o psicólogo 

assessorando educadores.  
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