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RESUMO 

 

Diante do aumento considerável no número de casos de crianças e adolescentes que 

sofrem violência sexual e que demonstram nas redes regulares de ensino 

dificuldades na aquisição do repertório de leitura e escrita, fazem-se necessárias 

pesquisas com novas metodologias que auxiliem o professor no processo de ensino-

aprendizagem, visando não só galgar a base para a aquisição dos demais repertórios 

como inseri-lo no contexto social. Dentre as diferentes abordagens que estudam a 

leitura, a Análise do Comportamento vem propondo o ensino de relações entre 

diferentes modalidades de estímulos (som-texto-figura), baseando-se no paradigma 

da equivalência de estímulos, por meio de procedimentos de escolha de acordo com 

o modelo. O presente estudo teve como objetivo implementar uma programação de 

ensino do  repertório de leitura de crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual, tendo como recurso o software educativo Mestre®. Participaram da 

pesquisa dez crianças e adolescentes que estavam sendo acompanhados pelo 

Serviço de Enfrentamento a Violência no Município de Praia Grande. O 

procedimento foi realizado em três etapas: 1) Avaliação do repertório prévio de 

leitura, focalizando relações entre as diferentes modalidades de estímulos. 

2)Aplicação da programação de ensino das relações CC, AB, AC, BC, CB, CE, BE 

e AE e teste da leitura expressiva (relação CD) de palavras compostas por sílabas 

simples e complexas.3) Teste de generalização de Leitura de palavras e frases 

novas compostas por sílabas simples e complexas. Após o procedimento de ensino, 

verificou-se que o desempenho dos participantes melhorou consideravelmente, 

principalmente levando-se em conta o pequeno tempo de treino e de sessões a que 

os participantes foram submetidos. Concluindo-se que a utilização do software o 

Mestre® mostrou-se uma ferramenta eficaz para o ensino de leitura. 

 

Palavras-chave: leitura, equivalência de estímulos, software educativo Mestre®, 

violência sexual. 
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ABSTRACT 

 

There are considerable increase in the number of cases of children and adolescents 

who suffer sexual violence and demonstrate difficulties in the acquisition of the 

repertoire of reading and writing. So it is necessary new methodologies to assist the 

professor in teaching process, of this repertoire, the base for the acquisition of 

others academic repertoires as insure it in the social context. Amongst the different 

boarding that study the reading, Behavior Analysis comes considering the 

education of relations between different modalities of stimulations (sound-text-

figure) being based on the paradigm of the equivalence of stimulations, by means 

of the choice procedure in accordance with the model. The present study it had as 

objective to evaluate the repertoire of reading of children and adolescents victims 

of sexual violence, elaborating a programming of education with educative 

software Mestre®. Ten children and adolescents had participated of the researches 

that were being followed for the Service of Confrontation the Violence in the Great 

Beach City. The procedure was carried through in three stages: 1) Evaluation of the 

previous repertoire of reading, focusing relations between the different modalities 

of stimulations. 2) Application of the programming of education of relations CC, 

AB, AC, BC, CB, CE, BE and AE and test of the expressive reading (relation C D) 

of composed words for simple syllables and complexas.3) Test of generalization of 

Reading of words and composed new phrases for simple and complex syllables. 

After the education procedure, was verified that the performance of the participants 

improved considerably, mainly taking in account the small time of trainings and 

sessions the one that the participants had been submitted. Concluding that the use 

of software the Mestre® revealed an efficient tool for the reading education.  

 

Word-Key: reading, equivalence of stimulations, educative software Mestre®, 

sexual violence. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A realidade brasileira apresenta as mais diversas formas de violência em 

diferentes graus de amplitude e manifestando-se em diversos âmbitos, tais como 

o extra e o intrafamiliar. 

A face da violência a qual nos interessa estudar neste momento é a 

violência sexual; aquela que pode ser perpetrada por pais, parentes, vizinhos, 

amigos, conhecidos e desconhecidos contra crianças e adolescentes. Esta 

motivação para investigar o fenômeno da violência sexual transformou-se em 

realidade no âmbito do Serviço de Enfrentamento a Violência,  ao Abuso e a 

Exploração Sexual do Município de Praia Grande, o qual tem sido palco de 

diversos estudos relacionados ao abuso e  exploração sexual contra crianças e 

adolescentes. 

Interessa-nos salientar que o Serviço de Enfrentamento à Violência, ao 

Abuso e a Exploração Sexual destina-se ao atendimento e acompanhamento de 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, possibilitando um 

atendimento multiprofissional (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) das 

vítimas e suas famílias por meio de um conjunto de ações articuladas. Tem 

como objetivo efetivar a política de atendimento
1
 a crianças e adolescentes 

vítimas de violência, visando à garantia dos direitos, ao fortalecimento da auto-

estima e ao restabelecimento da dignidade. 

 

                                                

1
 A efetivação da Política de Atendimento ocorre no momento em que os programas sociais se unem 

através de seus técnicos para transformar em ações os objetivos, as metas e o combate a todo tipo de 

violência contra a criança e o adolescente definidos em um Plano Nacional. 
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Levando em consideração os atendimentos realizados tanto no Programa 

Sentinela de Praia Grande, que se enquadra como Centro de Referência, como 

no SAE (Serviço de Atendimento Especializado) e no Ambulatório de Saúde 

Mental de Praia Grande, foi possível verificar um índice considerável de 

crianças e adolescentes que apresentam problemas principalmente na escola: 

falta de concentração e atrasos no desempenho acadêmico. 

Poderiam tais crianças se beneficiar de procedimentos de ensino 

informatizados, superando suas dificuldades? Esta questão foi norteadora do 

presente trabalho que, com o intuito de oferecer condições diferenciadas de 

ensino às crianças vítimas de violência sexual doméstica, se propõe a 

implementar uma programação de ensino de leitura com base no modelo de 

equivalência de estímulos, com uso do software educativo Mestre.  

Espera-se que a avaliação de tal proposta de ensino permita obter 

subsídios para oferecer, aos profissionais que trabalham com crianças vítimas de 

violência, a oportunidade de aprimorarem seus conhecimentos sobre o assunto e, 

com isto, atuarem de forma mais efetiva com as mesmas, visando a enfrentar as 

dificuldades apresentadas na escola. 
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CAPÍTULO I - ASPECTOS HISTÓRICOS  E SOCIAIS – 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIOLÊNCIA SEXUAL DOMÉSTICA 

 

As raízes da violência doméstica estão associadas ao contexto histórico, 

social, cultural e político em que se insere; assim, tal forma de violência não 

pode ser compreendida como uma questão decorrente de conflitos entre pais e 

filhos. Mesmo quando esta relação se configura com um padrão abusivo de 

interação pai-mãe-filho, é porque esta relação foi construída historicamente por 

pessoas (ROQUE, FERRIANI, 2002).  

No oriente antigo, o Código de Hamurabi (1728/1686 a.C), em seu artigo 

192, previa o corte da língua do filho que ousasse dizer que seus pais adotivos 

não eram seus pais, com a extração de olhos dos filhos que quisessem retornar 

aos pais biológicos; ocorria punição  com a extração da mão dos filhos  que 

agredissem o pai (art.195). Porém, se um pai tivesse relações sexuais com sua 

filha, ele só era expulso da cidade (art.156). Fica claro, pois, que o que hoje é 

tido, em nossa sociedade, como incesto ou abuso sexual, no Egito antigo era 

considerado um delito menos grave do que uma agressão ao pai ou a não 

aceitação de pais adotivos. 

A violência contra crianças não se restringe à violência sexual. Na 

Grécia antiga, enquanto um filho de cidadão era educado no Gineceu, por meio 

de mitos, fábulas e música, o filho do escravo era vendido e tinha um destino 

mais cruel. Em Esparta, as crianças logo aos sete anos eram submetidas a 

exercícios físicos, realizados até a exaustão, fome e espancamento. Fica claro, 

pois, que em períodos mais remotos aceitava-se que se produzissem danos 

físicos às crianças, sem que isto fosse considerado recriminável, como é hoje.  
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No período que antecedeu o século XVIII, castigos físicos, 

espancamentos com utilização de chicotes, ferros e paus, eram aplicados com a 

justificativa de que os pais não deveriam deixar que seus filhos tivessem más 

influências. 

No Brasil, no século XVIII, era comum haver bebês abandonados que 

ficavam à própria sorte, até que alguém os encontrasse e os alimentasse e lhes 

desse um lar. Normalmente eram abandonados próximos à praia, nas igrejas ou 

nas ruas. Para que o sofrimento destas crianças fosse amenizado, foram criadas 

as rodas dos expostos, um artefato de madeira fixado ao muro ou janela do 

hospital, no qual era depositada a criança, sendo que ao girar o artefato, a 

criança era conduzida para dentro das dependências do hospital, sem que a 

identidade de quem ali colocasse o bebê fosse revelada.  “No Brasil as primeiras 

rodas foram instaladas em Salvador e no Rio de Janeiro” (ROQUE, FERRIANI, 

2002, p.01).  

É no século XIX que, no Brasil, se começa a dar atenção especial às 

crianças e jovens em situação difícil. É, porém, em 12/10/1927 que o Decreto 

Lei 179.943 – A instituiu o primeiro Código de Menores no Brasil.  

De lá para a atualidade, muito já mudou positivamente; a legislação vem, 

sistematicamente, se posicionando contra a violência a crianças. O Código de 

Menores de 1979, disciplinado pela Lei 6697 de 10/10/1979, destaca-se por, 

pela primeira vez, oferecer assistência e proteção a quem tem menos de 18 anos. 

Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8069 de 

13/07/1990 - adotou a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, 

substituindo o assistencialismo por intervenções sócio-educativas, promovendo 

uma nova estrutura de promoção e defesa destes direitos. Além disso, no Código 



21 

 

Penal, o mau trato da criança foi definido, pela primeira vez, como crime (no 

capítulo III. Da periclitação da vida e da saúde).  

Diante do exposto, podemos dizer que a violência contra crianças e 

adolescentes, seja ela perpetrada por estranhos ou pela própria família, vem 

sendo historicamente tratada pela sociedade e, no Brasil, tal tratamento, pelo 

menos no que diz respeito aos aspectos legais, vem apresentando evolução no 

sentido de dar maior proteção às vítimas. No entanto, a despeito da evolução 

legal, a violência sexual é um fenômeno bastante presente em nossa sociedade. 

De acordo com Azevedo e Guerra (1989), por abuso/ vitimização sexual 

entende-se: 

Todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, 

entre um ou mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo 

por finalidade estimular sexualmente a criança ou utilizá-la para 

obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra 

pessoa. (p.8)    

Diferentes autores (HODSON, SKEEN, 1987; SANTOS, GRAMINHA, 

2005; PFEIFFER, SALVAGNI, 2005) salientam que o termo abuso sexual é 

normalmente usado com um sentido amplo incluindo manipulação de genitália, 

mama ou ânus, masturbação, exposição à pornografia, sexo oral, penetração 

vaginal/anal dos adultos contra crianças e adolescentes.  

Azevedo e Guerra (1989) esclarecem que, no caso da violência sexual 

doméstica, o fato de se tratar de uma violência ocorrida dentro do lar, 

normalmente praticada por adultos, que em sua maioria são pais e parentes, 

permite classificá-la como incestuosa, entendendo – se por incesto toda 

atividade de caráter sexual, envolvendo uma criança e um adulto que tenha para 

com ela uma relação seja de consangüinidade seja de afinidade. 
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Segundo Faleiros (1997), atualmente, no Brasil, considera-se como 

violência a relação de força de alguém contra outrem visando obter vantagens ou 

alcançar objetivos, nos quais pode ser incluído o sexual. A relação violenta, por 

ser desigual, estrutura-se num processo de dominação, no qual o dominador 

utiliza-se de algum meio para dominar alguém, tornando-a um objeto para seus 

“ganhos”. No caso do abuso sexual contra crianças e adolescentes, pode-se 

afirmar, então, tratar-se de uma forma de violência que envolve coação, não 

sendo característica de um determinado modelo familiar.  

Assim, pode-se afirmar que a violência sexual contra crianças e 

adolescentes
2
 é um fenômeno que envolve gerações diferentes - adultos versus 

crianças e adolescentes - bem como relações de assimetria de poder 

(AZEVEDO, GUERRA, 1995). 

Causas e conseqüências da violência contra crianças e adolescentes 

A violência doméstica, incluindo a sexual, é um fenômeno complexo, 

sendo suas causas múltiplas e suas conseqüências devastadoras. Geralmente 

atribui-se a violência sexual intrafamiliar às classes sociais menos favorecidas, 

atribuição que, de acordo com Nascimento, Silva e outros (2002), além de 

revelar desconhecimento do problema, resulta de uma leitura distorcida do 

problema. Segundo as autoras, as famílias socialmente mais favorecidas contam 

com recursos para camuflar o problema, buscam profissionais particulares e em 

caráter sigiloso, têm poder aquisitivo para burlar as leis e justificativas para suas 

ações; já as pessoas que pertencem à classe social mais baixa são denunciadas 

                                                

2
 Segundo a OPS e a OMS, a adolescência constitui um processo fundamentalmente biológico de 

vivências orgânicas, no qual se aceleram o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da 
personalidade. Abrange a pré-adolescência (faixa etária de 10 a 14 anos) e a adolescência 

propriamente dita (dos 15 aos 19 anos). 
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com mais freqüência, já que se utilizam de profissionais pertencentes aos 

serviços públicos para socorro das vítimas.  

Também Cionek e Rosas (2006) e Almeida (2001) destacam que a 

violência doméstica, incluindo a violência sexual, está presente em todas as 

classes sociais, porém afirmam que a maior incidência encontra-se em famílias 

de classe social de menor renda, expressando assim certa  divergência em 

relação a Nascimento, Silva e outros (2002).  

Concordamos com Faleiros (2000), para quem a violência sexual contra 

crianças se manifestou, e continua se manifestando, em todas as classes sociais 

articuladas ao desenvolvimento da sociedade, relacionando-se com as relações 

de gênero, posição da criança e o papel das famílias. As referências 

anteriormente feitas sobre os diversos momentos da história, em diferentes 

sociedades, mostram que a violência, incluindo a sexual doméstica, está 

relacionada a muitos fatores, não apenas o econômico. 

Alguns autores abordam a violência contra crianças e adolescentes, 

fazendo referência às relações de gênero. Gênero é um conceito cultural que se 

refere à forma como a sociedade constrói as diferenças sexuais, atribuindo 

situações diferentes a homens e mulheres (KRONBAUER,  MENEGHEL, 

2005). A palavra sexo designa apenas uma dada conformação física/ orgânica 

que permite distinguir o homem e a mulher, enquanto gênero refere-se à 

dimensão social da sexualidade humana (KRONBAUER, MENEGHEL, 2005). 

O gênero é, pois, um elemento constitutivo das relações sociais, já que estas 

podem estar baseadas nas diferenças entre os sexos e, por conseguinte, nas 

relações de poder. 
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Violência de Gênero pode ser conceituada como qualquer ato 

que resulta em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 

à mulher, criança ou adolescente do sexo feminino, inclusive 

ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade 

em público ou na vida privada, assim como castigos, maus 

tratos, pornografia, agressão sexual e incesto. (KRONBAUER, 

MENEGHEL, 2005, p.1) 

No Brasil, atos de violência, dentre eles a sexual, contra o sexo feminino, 

incluindo crianças e adolescentes, passaram a ter visibilidade nos últimos vinte 

anos. Começou a ficar evidente que o gênero feminino é alvo freqüente de 

violência, especialmente a doméstica, parte dela com viés sexual. Em 

documento oficial (BRASIL, 1993), destaca-se que as vertentes do problema da 

violência sexual são várias: condições econômicas e políticas (violência 

estrutural),dominação de diversos tipos de raça, etnia, grupos etários e familiares 

(violência cultural) e criminalidade (violência de delinqüência). 

No caso da violência sexual, segundo Ferrari e Vecina (2002), os fatores 

mais associados a tal tipo de violência contra crianças e adolescentes são 

determinadas situações familiares: ausência de pais biológicos, mãe trabalhando 

fora, presença do padrasto, doença da mãe, conflitos entre os pais, relações 

precárias com os pais. Ainda, as vítimas são preferencialmente mulheres e, 

segundo Azevedo e Guerra (1995), o “tipo mais freqüente é o incesto pai-filho, 

por isso conhecido como ordinário” (p.56), sendo que os agressores em sua 

maioria não sofrem de nenhum distúrbio psiquiátrico. 

A violência doméstica pode acarretar conseqüências ao longo da vida de 

quem a sofre e estas podem ser muito sérias, pois o bem ou mal estar 

psicológico da criança é socialmente estabelecido; uma vez que o primeiro 

grupo social com o qual a criança tem contato é a família, é nesta que o 

desenvolvimento físico, mental e emocional ocorre. Conforme salientado por 

Pereira e Williams (2008), como as crianças estão em fase de desenvolvimento, 
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para que isto ocorra de forma equilibrada é preciso um ambiente familiar 

propício, onde não haja violência de nenhum tipo, sendo que os comportamentos 

agressivos de muitos responsáveis para com as crianças e adolescentes podem 

comprometer o desenvolvimento psicológico e emocional da criança agredida. 

Em concordância, Faleiros (2000) afirma que, num ambiente familiar hostil e 

desequilibrado, o desenvolvimento físico, mental e emocional é afetado e, como 

os aspectos cognitivo e afetivo estão interligados, um problema emocional pode 

acarretar prejuízos para a aprendizagem. 

Segundo Azevedo e Guerra (1995), crianças vítimas de abuso sexual, 

doméstico ou não, podem apresentar sintomas variados entre eles:  

● Sono agitado e pesadelos 

● Infecções vaginal, anal, DST 

● Falta de apetite ou alimentação compulsiva 

● Agressividade ou apatia 

● Tentativa de suicídio, autoflagelação, corte e arranhadura 

● Fugas de casa 

● Relutância em voltar para casa 

● Conhecimento sexual inadequado para a idade 

● Masturbação excessiva 

● Envolvimento com álcool e drogas 

● Envolvimento com atos infracionais (crimes) ou prostituição 

● Queda no desempenho escolar (problemas no aprendizado e dificuldades 

de concentração) 

● Isolamento 

● Relacionamento complicado com colegas, amigos e professores 
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Os efeitos da violência sexual podem ser observados no funcionamento 

cognitivo e emocional e na vida escolar e social (WOLFE et. al., 2003). 

Também Braun (2002) destaca que há conseqüências físicas e psicológicas, para 

as crianças vítimas de violência sexual. A autora cita como conseqüências 

físicas as lesões em geral, lesões genitais, gravidez precoce, disfunções sexuais e 

como conseqüências psicológicas os sentimentos de culpa, a auto 

desvalorização, a depressão, o medo da intimidade com adultos, a tendência à 

prostituição e ao homossexualismo, os distúrbios sexuais, problemas de 

personalidade e identidade e até mesmo o suicídio. Destacando que muitas 

crianças vitimizadas sexualmente continuam atemorizadas e perturbadas por 

várias semanas, Faleiros (2000) afirma que o abuso sexual contra as crianças 

pode estar associado a sentimentos de traição, desconfiança, hostilidade, 

vergonha, culpa e baixa auto-estima.  

Papalia e Olds (2000) citam, como efeitos do abuso sexual sofrido por 

crianças, atrasos na linguagem e déficit cognitivo. Segundo as autoras, os 

sintomas mais comuns em crianças em idade pré-escolar são a ansiedade, 

pesadelo e comportamento sexual inapropriado; já em crianças em idade escolar, 

aparecem distúrbios mentais, agressividade, hiperatividade, comportamentos 

regressivos e problemáticas escolares.  

Fica claro, pelo exposto, que as conseqüências da violência, incluindo-se 

o abuso sexual doméstico, sobre a criança e o adolescente são graves porque 

afetam diferentes facetas de suas vidas, sendo uma delas o desempenho escolar. 

De fato, pesquisas realizadas tanto no exterior como no Brasil (LEITER, 

JOHNSEN, 1997; VELTMAN, BROWEN, 2001; PEREIRA, WILLIAMS, 

2008) vêm demonstrando que o desempenho escolar da criança vitimizada acaba 

por decair em virtude da situação de violência sofrida. Ressalte-se o fato de que, 
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no caso das dificuldades escolares, estas são apresentadas em curto prazo, 

conforme salientado por Williams (2002). 

A escola, local onde a criança fica por algumas horas, tem se deparado, 

conforme afirmam Pereira e Williams (2008), com inúmeros casos de crianças 

vítimas de abuso sexual e maus tratos por parte de seus familiares e isto, como já 

salientado, pode afetar a aprendizagem. Embora para se analisar o desempenho 

escolar da criança devam ser consideradas diversas características, dentre elas as 

pessoais, o ambiente familiar e o ambiente escolar, pois eles interagem entre si 

podendo facilitar ou não o desenvolvimento das potencialidades e das 

habilidades da criança, como bem destacam Marturano (1999), Pamplim (2005) 

e Santos e Graminha (2005), o fato é que vítimas de abuso sexual, em curto 

prazo, apresentam piora no desempenho escolar. 

Sendo o local em que crianças e adolescentes, vítimas de violência 

sexual, passam parte do tempo de que dispõem e sendo responsável pelo 

processo ensino-aprendizagem, a escola não pode se eximir da responsabilidade 

de auxiliar, do ponto de vista pedagógico, estes seus alunos. Embora este não 

seja o único tipo de auxílio necessário aos vitimizados, este tipo de auxílio pode 

e deve ser dado pela escola. 

Com base nestas constatações é que  se procurou delimitar o objeto de 

pesquisa, o qual está voltado ao atendimento pedagógico prestado, no âmbito 

escolar, às crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual. Para 

tanto, propõe-se a responder à seguinte questão de pesquisa: a implementação de 

uma programação de ensino baseada no modelo de equivalência de estímulos e 

aplicada com o software Mestre pode auxiliar na aprendizagem da leitura por 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual? 
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Através desta pesquisa visamos a oferecer contribuição para romper com 

a concepção, muito freqüente no contexto escolar, de que crianças vítimas de 

abuso sexual não conseguem aprender e se desenvolver, justificativa que é dada 

por parte dos profissionais da educação e que coloca um como causa para o 

outro (“Aquele aluno não aprende porque foi vítima de violência sexual...”), 

justificativa que já virou mito.  

Considera-se que, para que as crianças e adolescentes que passaram por 

uma situação de violência tão grave, o desenvolvimento do presente trabalho 

pode representar uma oportunidade de receber um tratamento acadêmico 

diferenciado, condição que, juntamente com as oferecidas em outras esferas que 

não a escolar, pode contribuir para levá-los a se recuperar, reintegrando-se na 

sociedade de forma adequada; e, para os educadores, pode  contribuir para que 

muitos passem a acreditar na capacidade de aprendizagem desses alunos.  

Apresentadas as considerações introdutórias deste estudo, destacamos, a 

seguir, o referencial teórico que servirá como base para a realização  da presente 

pesquisa.  
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CAPÍTULO II - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A ABORDAGEM BEHAVIORISTA 

Para Skinner (1963/1969), o behaviorismo radical “não é uma ciência do 

comportamento, é a filosofia dessa ciência” (p.3), a qual permite compreender 

questões humanas como comportamento, liberdade e cultura, dentre outras, a 

partir do modelo de seleção por conseqüências.  O behaviorismo radical não 

deve ser confundido com a Análise do Comportamento, esta, sim, uma ciência 

do comportamento. 

 O behaviorismo radical assenta-se na negativa da existência de eventos 

imateriais, sem dimensões físicas, que se passa em um mundo não físico. 

Skinner, em sua obra, interpreta os eventos denominados “mentais” como 

fenômenos materiais que ocorrem na relação entre o indivíduo e o ambiente. 

(SKINNER, 1969, 2003, 1977). 

Segundo Sério (1999) o behaviorismo radical admite a ocorrência dos 

chamados “estados internos” (sentimentos, pensamentos...) e não os considera 

como inobserváveis; apenas questiona a natureza destes eventos. Conforme 

Sério (1999) os eventos privados – terminologia Skinneriana – são materiais 

tanto quanto o são os eventos públicos. O que é sentido não é a causa do 

comportamento; a causa está sempre ligada às histórias genética e ambiental e 

tanto o comportamento público como os eventos privados são produtos desta 

história. Despreza-se, portanto, a idéia de atribuir explicações mentais ao 

comportamento, pois se correria o risco de alguns elementos, como culpa, raiva, 

ansiedade, entre outros, serem usados para explicar o comportamento humano. 

A causa do comportamento não está dentro do indivíduo, mas sim no ambiente. 
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Conforme salientado por Sério (1999), “A ciência do comportamento não 

destrói a individualidade, a singularidade, porém a individualidade é 

determinada e sujeita a controle” (p.79). 

No texto de Sério (1999) evidencia-se que, na visão Skinneriana, o 

comportamento é determinado, isto é, há fatores que o controlam. E se há fatores 

que o controlam, ao conhecê-los, há a possibilidade de neles intervir e, assim, 

mudar o próprio comportamento. Compreender o comportamento humano, 

segundo Skinner (1974), é a base para que ocorram transformações que poderão 

garantir a sobrevivência do indivíduo e de sua espécie. 

Skinner (1974) supõe que, ao analisarmos o comportamento, devemos 

buscar estabelecer a relação do comportamento com eventos ambientais – 

antecedentes e conseqüentes - que o determinam. Segundo Skinner (1974), a 

ciência não é apenas a descrição estrutural de acontecimentos e sim uma 

tentativa de mostrar que certos acontecimentos estão relacionados a outros. A 

ciência não só descreve os fenômenos, mas ela permite prever e até mesmo 

intervir na ocorrência dos mesmos. Este último patamar será possível a partir do 

momento em que as condições que controlam o fenômeno puderem ser alteradas 

ou controladas, o que permitirá direcionar o futuro. 

Para identificar as causas do comportamento é preciso fazer a descrição 

das relações funcionais entre o comportamento e os eventos ambientais 

(antecedentes e conseqüentes). A compreensão da relação comportamento-

consequência é fundamental e implica a consideração da história da espécie, do 

indivíduo e da cultura; as conseqüências, que fizeram parte das interações 

passadas, atuaram sobre o comportamento, que se mantém sensível aos seus 

efeitos no presente. Como, porém, o indivíduo faz parte de uma cultura, esta 

deve ser também considerada em sua história ambiental. Há, pois, segundo 
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Skinner, diferentes instâncias de determinação do comportamento e, em todas as 

instâncias, o modo de ação do ambiente é a seleção por conseqüência, tal como 

Machado (1997) explicita, a seguir: 

Enquanto membro de uma espécie, o comportamento de um 

organismo é determinado filogeneticamente e é produto da 

seleção natural. Enquanto indivíduo, o comportamento de um 

organismo é determinado ontogeneticamente e é produto do 

comportamento operante e enquanto membro de uma cultura se 

comporta da maneira como foi ensinado, de acordo com as 

contingências da cultura. (MACHADO, 1997, p.101) 

Como membro da cultura, o indivíduo sofre também os efeitos das 

contingências que nela vigoram. Isto é, o efeito das conseqüências das práticas 

sociais recai sobre o grupo ao qual o indivíduo pertence. A importância das 

práticas sociais é explicitada por Skinner (1953/1998) ao propor um 

procedimento para o controle interpessoal e social do comportamento das 

pessoas de uma sociedade. O controle social é uma forma de o grupo afetar o 

comportamento de seus membros, administrando reforçadores e punidores para 

os comportamentos individuais. (CARVALHO NETO, ALVES, BAPTISTA, 

2007) 

De acordo com a visão Skinneriana tanto os comportamentos que a 

sociedade, pais, professores julgam adequados, quanto os inadequados podem 

ser compreendidos como fruto das interações do indivíduo com o ambiente. 

Entender as contingências a que o indivíduo esteve exposto permitirá 

compreender porque o indivíduo age como o faz; por outro lado, se puderem ser 

alteradas, permitirá levar o indivíduo a adquirir outros comportamentos. 
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No caso da criança vitimizada sexualmente, é preciso considerar que esta 

foi vítima de interações coercitivas
3
. De um lado porque foi abusada 

sexualmente, isto é, foi forçada ao ato sexual por alguém e, de outro, porque 

passa a ser coagida para que não denuncie o ocorrido. O ofensor utiliza-se de 

meios coercitivos para continuar seviciando sua vítima e esta, com receio de 

algo acontecer a si própria ou a sua família, mantém “o pacto do silêncio”. Este 

tipo de controle do agressor para com a vítima é “aversivo” porque o 

comportamento da vítima se mantém para que algo não aconteça (MOREIRA, 

MEDEIROS, 2007).  

O controle aversivo produz comportamentos de “fuga ou esquiva”. 

Denomina-se esquiva, ao comportamento que evita o aparecimento de um 

estímulo aversivo; já quando o comportamento produz a eliminação de um 

estímulo aversivo é denominado fuga (CATANIA, 1999). Assim, pode-se 

“considerar esquiva como uma prevenção, e a fuga como uma remediação” 

(MOREIRA, MEDEIROS, 2007, p.66) 

O comportamento de esquiva pode muitas vezes ser observado nas 

relações incestuosas da família. Uma criança que, embora freqüentemente 

abusada pelo pai, não conta nada à mãe, provavelmente está se esquivando da 

possível punição administrada pelo pai; também, evita o máximo possível ficar a 

sós com seu genitor. Todas as vezes que sua mãe vai sair ela chora, implora para 

ir junto, pois desta forma estará, ao menos naquele momento, livre do assédio do 

genitor. 

                                                

3
 Segundo Sidman (1989/1995),  há coerção quando ocorre o uso da punição, ameaça de punição e 

reforçamento negativo na interação do indivíduo com o ambiente. Nestas diferentes interações entre as 
pessoas, uma delas impinge estímulos aversivos a outra ou retira estímulos que são reforçadores para a 

outra, assim controlando o modo de agir da outra pessoa.  
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Há, também, efeitos desta história de interações coercitivas no 

desempenho acadêmico da criança que é vítima de violência sexual, como já 

salientado; em muitos casos, as crianças podem apresentar déficit de atenção, ou 

seja, não conseguem se “concentrar”. Skinner (1999) defende que a atenção é 

um comportamento operante e, como tal, a aquisição de tal comportamento e sua 

manutenção ocorre pelos mesmos princípios de outros comportamentos 

operantes. Assim a criança precisa aprender a “prestar atenção”, e para tanto é 

preciso que seja reforçada por fazê-lo. Segundo Skinner (1999, p.237):  

A atenção que é capturada por estímulos atrativos deve ser 

distinguida da atenção que é prestada. Apenas a última precisa 

ser aprendida. Olhar e escutar são formas de comportamento, e 

elas são fortalecidas por reforçamento. Um pombo pode 

aprender a comparar as cores, por exemplo, apenas se ele 

“prestar atenção a elas”. O experimentador garante que ele o 

faça, não atraindo sua atenção, mas reforçando-a ao olhar. 

(SKINNER, 1999, p.237) 

Ora, se a criança vítima de abuso sexual apresenta os efeitos de tal 

situação em “falta de atenção”, é possível defender, a partir do apresentado por 

Skinner, que podem ser criadas condições que lhe ensinem, ou re-ensinem, a 

atentar para as atividades acadêmicas. 

Sempre há possibilidade de propor contingências de ensino que 

produzam melhoria no desempenho dos aprendizes, até mesmo daqueles que 

foram vítimas de abuso sexual. Para Skinner não existe um método único e 

fechado para ensinarmos em sala de aula; existe, sim, a visão de homem e os 

princípios behavioristas que permitem compreender como uma pessoa aprende e 

porque ela aprende, condição que possibilita propor alternativas metodológicas 

que se adéqüem às necessidades específicas de aprendizagem pelos indivíduos. 

(BARBOSA, 1997) 
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2.2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEITURA COM BASE NA 

EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS 

A leitura tem importância fundamental na vida das pessoas, haja vista 

que propicia a obtenção de informações em qualquer contexto ou área do 

conhecimento, abre os horizontes do saber, enriquece o vocabulário e facilita a 

comunicação.  

Temos que entender que ler é um repertório que se adquire; de forma 

similar, gostar de ler também é fruto de aprendizagem. Repertórios e 

sentimentos, bons ou ruins, são decorrentes de contingências de reforçamento, 

que ocorrem desde os primeiros momentos da vida dos indivíduos.  

Referindo-se ao contato da criança com o texto, Abramovich (1994) 

destaca que este pode se dar de modo informal, e muito precocemente, por meio 

da ação dos familiares.  

[...] o primeiro contato da criança com um texto é feito 

oralmente através da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando 

contos de fadas, trechos da Bíblia, histórias inventadas, livros 

curtinhos, poemas sonoros e outros mais; é importante para a 

formação de qualquer criança ouvir muitas histórias e escutá-las 

é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter 

um caminho absolutamente infinito de descoberta e de 

compreensão do mundo. (p.16-17) 

Através da leitura, as crianças começam a desenvolver imaginação, 

reflexão e argumentação; elas podem conhecer coisas novas e ter sua 

curiosidade instigada, mas para tanto elas devem apresentar este repertório com 

fluência, havendo necessidade de o professor propor atividades diversificadas e 

diferenciadas para a formação do leitor, tendo em vista inclusive as exigências 

da nossa sociedade e do mercado de trabalho. Segundo Martins (1989), o 

professor deve ter muita atenção para o contato do leitor com o livro - um objeto 
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que tem forma, cor e textura. Para a criança, os primeiros contatos com o livro 

propiciam descobertas e sua leitura pode produzir um prazer singular. 

A escola torna-se importante na aquisição do hábito da leitura e na 

formação do bom leitor, embora não necessariamente ocorra isto. As leituras 

podem ser guiadas por objetivos que diferem, sendo que os tipos de texto são 

muito variados. Pode-se ler uma placa, um gibi, um livro de historinhas infantis, 

um romance ou um catálogo de instruções. Os textos neles escritos podem variar 

em tamanho, em estilo, na sofisticação da linguagem, entre outros. Também são 

muito diferentes os objetivos da leitura: uma leitura por lazer é muito diferente 

de uma leitura para se informar, pois o nível de leitura exigido é variado. Tais 

aspectos precisam ser levados em conta pelos professores, pois interferem em 

sua prática, ao ensinarem a ler. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental
4
 

estabelecem de forma mais detalhada os objetivos gerais e específicos para a 

área de leitura e relacionam também os conteúdos e os tipos de leitura a serem 

desenvolvidos em sala de aula. Segundo tal documento, ao longo dos oito anos 

do ensino fundamental espera-se que os alunos usem a linguagem com eficácia, 

sabendo assumir a palavra e produzir textos orais e escritos; compreendam 

textos orais e escritos, interpretando-os corretamente; valorizem a leitura como 

fonte de informação, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos para 

alcançar diferentes objetivos; possam valer-se da linguagem para melhorar a sua 

comunicação com a sociedade, sendo capazes de expressar seus sentimentos, 

experiências, idéias e opiniões. 

                                                

4
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais referenciam para a renovação e reelaboração da proposta 

curricular, reforçam a importância de que a escola formule seu projeto educacional, compartilhado por 

toda a equipe, para que a melhoria da qualidade da educação resulte da co-responsabilidade entre 
todos os educadores. A forma mais eficaz de elaboração e desenvolvimento de projetos educacionais, 

envolve o debate em grupo e no local de trabalho. 
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Espera-se que os alunos das séries iniciais compreendam o sentido nas 

mensagens orais e escritas, leiam textos previstos para o ciclo, utilizando a 

linguagem oral com eficácia, expressando sentimentos e opiniões, defendendo 

pontos de vista, relatando acontecimentos e expondo sobre temas estudados. 

A leitura é um repertório fundamental para os indivíduos, no entanto seu 

ensino exige métodos eficazes, o que não vem acontecendo em nosso país. Os 

resultados de avaliações sistemáticas produzidas pelos órgãos governamentais 

indicam que os procedimentos de ensino utilizados têm sido ineficientes na 

função de alfabetizar, portanto de ensinar a ler e escrever. Há, pois, necessidade 

de buscar alternativas e procedimentos baseados no paradigma da equivalência 

de estímulos podem ser uma das alternativas para o ensino da leitura. Por meio 

de treinos de discriminações condicionais, crianças poderiam ser ensinadas a 

estabelecer as relações que compõem o repertório da leitura (relações que serão 

explicitadas posteriormente). 

Leitura é, segundo Skinner (1957/1978), um comportamento verbal. O 

comportamento verbal age sobre outros homens, sendo impotente no ambiente 

físico, já que nele não interfere diretamente. Skinner (1957/1978) aponta que 

esta propriedade é que diferencia o comportamento verbal de outros 

comportamentos.  

Dentre os operantes propostos por Skinner (1957/1978), serão detalhados 

o comportamento textual e a transcrição, por estarem relacionados ao presente 

estudo. 

O comportamento verbal é um operante estabelecido pela comunidade 

verbal e para que uma análise de seu funcionamento possa ser feita é necessário 

considerar as variáveis envolvidas em sua produção (SKINNER, 1957/1978).  
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Segundo Ribeiro (2004), as variáveis que antecedem uma resposta verbal 

podem ser estímulos verbais (escrita, gestos, fala...) ou estímulos não verbais. 

Como exemplo do primeiro caso: uma pessoa pode perguntar a outra “Como 

você está” e a outra pode responder “Eu estou bem”; observamos então que a 

pergunta feita pela primeira pessoa exerceu função de estímulo antecedente para 

a resposta verbal que foi emitida pela segunda pessoa. Já no segundo caso, por 

exemplo, uma pessoa que esteja diante de um cinema, assim que olha para um 

dos cartazes pode dizer à sua companhia “Olhe só, já lançaram aquele filme de 

que eu lhe falei”. Neste caso, o “cartaz” foi o estímulo antecedente para a 

resposta verbal emitida pela pessoa. E, ainda, o comportamento verbal pode ser 

antecedido por variáveis motivacionais, tal como quando um filho diz a sua 

mãe: “Mãe, estou com fome!”. Pode-se afirmar que a privação da comida sob o 

qual o filho se encontrava alterou o valor reforçador da comida e evocou uma 

resposta verbal emitida pelo filho.  

Segundo Ribeiro (2004), os estímulos antecedentes podem se relacionar 

às respostas por dois modos: o formal e o temático. A relação formal é definida 

como uma relação ponto por ponto entre o estímulo verbal e o produto da 

resposta do falante. O autor apresenta o seguinte exemplo: quando alguém diz 

/jacaré/ para uma criança e esta também diz /jacaré/, há correspondência em 

cada parte que compõe o estímulo antecedente sonoro /jacaré/ e a resposta 

/jacaré/ da criança. No caso dos operantes textual e transcrição,  o controle é 

formal. 

O operante textual tem como antecedente um estímulo verbal visual, no 

caso uma palavra ou texto. Quando, diante deste estímulo visual escrito, 

manuscrito ou impresso, o sujeito emite uma resposta vocal, temos o operante 

verbal textual. Os estímulos escritos controlam respostas vocais. A resposta 

vocal precisa ter correspondência ponto a ponto com o estímulo escrito, porém 
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entre ambos não há similaridade física, visto que o estímulo é visual (o texto) e a 

resposta é sonora. O comportamento textual é o que chamamos de decodificação 

de um texto. 

O comportamento textual é instalado, via de regra, pela comunidade 

educacional, sendo reforçado principalmente durante sua aquisição. Este 

comportamento é uma condição necessária para o comportamento de ler. Ler é 

responder a um texto de diversas maneiras e é o resultado de um processo de 

discriminação, no qual são estabelecidas relações entre o estímulo visual e a 

resposta vocal. 

O comportamento textual se distingue de leitura com compreensão, visto 

que esta envolve além da correspondência formal entre a resposta e o estímulo, a 

emissão de outras respostas em relação ao texto. A leitura com compreensão 

requer que o estímulo textual faça parte de uma rede de relações entre classes de 

estímulos equivalentes, como se verá posteriormente. 

É possível observar com freqüência nas primeiras séries do ensino 

fundamental crianças emitindo comportamento textual, sendo que muitas vezes 

elas só se limitam a oralizar as palavras, não estabelecendo relação com os 

eventos culturalmente vinculados a elas, o que ocorreria na leitura com 

compreensão. 

Na transcrição Skinner aloca dois operantes – a cópia e a escrita de 

palavras ditadas. Na cópia, a resposta apresenta correspondência ponto a ponto 

com o estímulo antecedente, ou seja, um estímulo escrito controla ponto a ponto 

uma resposta escrita. Na cópia o estímulo escrito controla a resposta escrita. O 

produto da resposta duplica o estímulo antecedente. 
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Já no caso da escrita de palavras ditadas, um estímulo sonoro (fala de 

alguém, por exemplo do professor) controla ponto a ponto a resposta da criança, 

cujo produto é escrito (um texto/ estímulo visual). A esta relação chamamos de 

ditado. No ditado, diferentemente da cópia, os estímulos são falados e as 

respostas são escritas. No comportamento de escrever palavras ditadas há 

correspondência ponto a ponto entre o estímulo antecedente e a resposta, porém 

não há similaridade física entre ambos. 

Um aspecto a destacar é o fato de que a emergência do operante cópia 

não implica o surgimento do comportamento de escrever palavras ditadas. Os 

pré-requisitos para as respostas de cópia são a discriminação de estímulos 

escritos diferentes e a capacidade de emitir respostas escritas reconhecíveis. 

Essas respostas dependem de treino, inicialmente modeladas por alguém como 

um professor, tornando-se gradualmente o indivíduo capaz de auto modelar sua 

própria cópia. Já no caso do ditado, deve haver também a discriminação sonora 

e a correspondente discriminação gráfica dos elementos sonoros. 

Nos últimos anos, as pesquisas de analistas do comportamento 

focalizando o ensino de leitura têm se apoiado no modelo de equivalência de 

estímulos, o que foi possível a partir dos estudos de Murray Sidman. 

Segundo Sidman (1971/1994), as palavras servem para fazer referência a 

coisas ou eventos, e do ponto de vista do comportamento, é através delas que 

pessoas se comportam como se estivessem diante das coisas ou eventos a que se 

referem. Através da palavra é possível modificar o comportamento das pessoas, 

visto que elas se tornam equivalentes a eventos ou coisas, assumindo um 

significado.  
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Nas palavras de Barros (1996): “A equivalência está no estabelecimento 

de uma espécie de relação semântica entre os símbolos (palavras ou não) e os 

eventos ou coisas aos quais esses símbolos se referem” (p.12); segundo Barros 

(1996), é possível transformar o comportamento das pessoas pelas palavras pois 

elas se tornam equivalentes a eventos assumindo um significado. 

Segundo Sidman (2000), equivalência entre classes de estímulos é o 

resultado direto da ampliação das contingências de reforçamento para quatro 

termos; a unidade analítica de quatro termos (estímulo condicional, estímulo 

discriminativo, resposta e reforçador) produz pelo menos dois tipos de 

resultados: a discriminação condicional e relações de equivalência. 

Segundo Catania (1998), a discriminação condicional é uma 

discriminação na qual o reforço por responder a um estímulo depende de outro 

estímulo (s
d
)

5
. Assim, na discriminação condicional, a interação do organismo 

com o ambiente é representada por  S
c
-S

d
-R-S

c 6 

 O controle exercido pelos estímulos discriminativos vem sendo, há 

muito tempo, estudado pela Análise do Comportamento. Conforme destacado 

por Hübner, 2006, “O controle de estímulos tem como objetivos a previsão e o 

controle dos fenômenos e como objeto de estudo, o comportamento” (p.96). A 

autora afirma, ainda, que o “controle de estímulos” teve extrema relevância na 

                                                

5
 Em uma contingência de três termos temos o estímulo discriminativo, a resposta e a conseqüência 

(Sd-R-Sc). Skinner (2003) afirma que uma resposta, ao ser reforçada, tem maior probabilidade de 
voltar a ocorrer numa situação que lhe seja semelhante; a situação, neste caso, passa a ter função 

discriminativa. Na contingência de quatro termos, há um estímulo que indica a condição na qual uma 

contingência tríplice vigora. 
6
 As contingências de quatro termos permitem a descrição do controle condicional, exercido pelo 

ambiente sobre as contingências de três termos e, segundo Sidman (1986), as próprias unidades de 

quatro termos podem estar sob controle de determinadas propriedades do ambiente. Tem-se, então, o 

controle contextual, a partir da contingência de cinco termos. Conforme salienta Matos (1995), “A 
contingência de cinco termos descreve a influência exercida pelo ambiente sobre as discriminações 

condicionais”. (p.36) 
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compreensão do processo comportamental do aprendizado da linguagem, da 

noção de significado e dos comportamentos simbólicos.  

Hübner (2006) relata que, há mais de três décadas, Murray Sidman 

iniciou uma série de experimentos, empregando o modelo de discriminação 

condicional, que trouxe, à área de controle de estímulos, a descoberta de novos 

processos comportamentais. Ao estudar se pareamentos condicionais auditivo-

visuais (entre palavras ditadas ao sujeito e palavras impressas) seriam relações 

condicionais suficientes para fazer emergir a leitura com compreensão, Sidman 

verificou que relações condicionais do tipo auditivo-visual poderiam, sim, gerar 

novas relações condicionais não diretamente treinadas. Ainda segundo Hübner 

(2006), nos experimentos em relações de equivalência, conduzidos 

posteriormente, foram realizados testes de equivalência e os resultados 

revelaram que seres humanos, depois de submetidos a treinos de relações 

condicionais, são capazes de demonstrar relações de equivalência entre 

diferentes classes de estímulos, portanto apresentando relações emergentes que 

não foram diretamente ensinadas. 

No estudo de Sidman (1971/1994), um indivíduo incapaz de ler palavras 

impressas ou orais com compreensão, foi capaz de ler palavras com 

compreensão, combinando as palavras impressas com imagens e nomeando as 

palavras impressas em voz alta. 

Neste experimento, ensinou discriminações condicionais usando tarefas 

e estímulos semelhantes aos utilizados para o ensino de  crianças em níveis 

iniciais da leitura. Foram 20 nomes ditados (A), suas figuras correspondentes 

(B) e palavras impressas de três letras (C). O aprendiz selecionou uma figura em 

resposta ao nome ditado (AB)  aprendeu a escolher palavras impressas 
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correspondentes aos seus nomes ditados (AC) até ele ter conhecido todas as 20 

relações nomes-palavras.  

Um procedimento específico para o estudo da discriminação condicional 

é denominado pareamento de acordo com o modelo (Matching to Sample  

MTS); neste procedimento, um estímulo é apresentado como modelo e outros 

estímulos são apresentados como escolha, simultaneamente ou sequencialmente, 

sendo que o sujeito deverá escolher o estímulo considerado correto (MATOS, 

1995). A seguir, um exemplo de MTS, aplicado com computador, tendo como 

modelo um som e como alternativas palavras escritas. 

 

Fonte: Mestre®. 

Esta atividade trabalha a relação A-C (som-palavra impressa): a partir do 

som, o participante deve clicar na palavra impressa a ele correspondente.
 

Outro procedimento utilizado é o pareamento de acordo com o modelo 

com resposta construída (CRMTS), por meio do qual há a construção de uma  
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resposta a partir de letras disponíveis ao sujeito, de acordo com o modelo que 

lhe é apresentado. Exemplificando, diante de uma palavra impressa (macaco) 

apresentada como estímulo-modelo, a resposta é construída através da escolha 

das letras que a compõem. A seguir, um exemplo de CRMTS, aplicado com 

computador, tendo como modelo uma figura e como alternativas letras. 

 

Fonte: Mestre®. 

Esta atividade trabalha a relação B-E (imagem-letras): a partir da figura 

impressa como modelo, o participante deve clicar nas letras construindo o nome 

da figura.
  

O procedimento de pareamento de acordo com o modelo, por exclusão, 

uma variação do MTS, permite a aprendizagem de relações praticamente sem 

erros. Neste procedimento a palavra já aprendida é utilizada juntamente com 

uma palavra nova, o que favorece a aprendizagem de palavras novas. Por 

exemplo, uma palavra impressa já aprendida (casa) é apresentada juntamente 

com uma palavra nova (menina); diante da palavra nova ditada como modelo, e 

duas alternativas de escolha escrita, uma das quais a palavra nova, o sujeito 
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escolhe a palavra correspondente ao modelo por exclusão da palavra já 

conhecida. 

Várias relações condicionais podem ser ensinadas entre estímulos 

distintos através do procedimento de pareamento de acordo com o modelo. 

Sidman (1971/1994) demonstrou que, sem nenhum treinamento 

adicional, o aprendiz foi capaz de escolher as palavras correspondentes às 

figuras (BC) e figuras correspondentes às palavras (CB) e nomeou as palavras 

(CD). Ele o fez sem nunca ter visto os estímulos juntos, ou seja, os desempenhos 

emergiram, demonstrando leitura com compreensão. Neste experimento a 

emergência das relações mostrou que cada nome, sua figura correspondente e a 

palavra impressa eram equivalentes. Por exemplo, a palavra falada “cama”, a 

figura de uma “cama” e a palavra impressa “cama” formaram uma classe de 

estímulos equivalentes. 

 Diante disto, leitura pode ser considerada amplamente como um tipo de 

relação operante, em que os estímulos visuais de controle são textuais (palavras 

ou textos escritos, manuscritos ou impressos). Quando se fala em leitura, várias 

subcategorias podem ser identificadas. Uma delas é a leitura oral. Por exemplo, 

diante da palavra escrita “macaco”, o aprendiz deve produzir  o som “ macaco”. 

Inicialmente, o aprendiz começa a ler de forma audível (em voz alta) e, aos 

poucos passa a ler de forma sub-audível (silenciosamente). Embora a leitura oral 

(audível ou sub-audível) seja necessário, ela não garante que tenha ocorrido 

compreensão. A leitura oral pode ou não envolver a compreensão.  

Para demonstrar a compreensão da leitura é necessário um tipo diferente 

de relação. Por exemplo, se for mostrada à criança a palavra “menino” e ela for 
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capaz de selecionar uma imagem de um menino, entre várias outras fotos, pode-

se dizer que ela entende a palavra.  

Uma outra relação, referente à leitura é a auditivo receptiva. Por 

exemplo: ao dizer a palavra “menino” para uma criança, se ela for capaz de 

selecionar a palavra menino diante de diversas outras palavras impressas, diz-se 

que ela apresenta leitura receptiva.  

Para se demonstrar que há a ocorrência de relações de equivalência entre 

classes de estímulos
7
, deve-se verificar se, entre as classes de estímulos, três 

propriedades se apresentam, quais sejam: reflexividade, simetria e 

transitividade.   

As relações entre os estímulos podem ser de identidade física 

(reflexividade), na qual o estímulo modelo e o estímulo de escolha 

compartilham a(s) mesma(s) propriedade(s) física(s), ou de identidade funcional, 

isto é sem identidade física (simetria e transitividade); por exemplo, o estímulo 

modelo pode ser uma palavra impressa e os estímulos de escolha são também 

palavras impressas (identidade física) ou o estímulo modelo pode ser uma 

palavra ditada e os de escolha palavras impressas (identidade funcional). 

(MATOS, 1995). 

A reflexividade é a relação entre dois estímulos idênticos, portanto com 

similaridade física. Exemplificando, considerem-se três classes de estímulos - 

som (A), imagem (B) e texto (C) – compostas pelos estímulos A1 (palavra 

falada/casa), A2 (palavra falada/banana)... An (palavra falada/menina); B1 

                                                

7
 Segundo De Rose (1988) As classes de estímulos podem ser formadas por similaridade física, a partir 

de certas características físicas comuns aos estímulos ou serem estabelecidas arbitrariamente, neste 
caso com estímulos fisicamente diferentes. [...] É neste último caso que se enquadram as classes de 

estímulos equivalentes. 
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(figura da casa), B2 (figura de banana)... Bn (figura de menina); C1 (palavra 

impressa “casa”), C2 (palavra impressa “banana”) e Cn (palavra impressa 

“menina”). Diz-se que há reflexividade se o estímulo A1 for relacionado ao 

estímulo A1, A2 a A2...Cn a Cn.Em outras palavras, /casa/ deve ser relacionada 

a /casa/, /banana/ a /banana/, “menina” a “menina”, e assim por diante. 

A simetria é a relação inversa daquela que foi treinada entre dois 

estímulos diferentes. Exemplificando, se for ensinada a relação A1B1 no caso 

ensinou-se o aprendiz a relacionar /casa/ com a figura da casa; há simetria se, 

em apresentando B1 (a figura da casa) este for relacionado ao estímulo A1 (a 

palavra falada/casa/).   

A transitividade requer o ensino de duas relações condicionais, nas quais 

existe um estímulo comum, ou seja, uma nova relação é formada a partir de duas 

relações anteriores. Se A1 se relaciona com B1, e este se relaciona com C1, 

então se diz que há transitividade se, dado A1, este for relacionado a C1. No 

exemplo, se foi ensinada a relação /casa/ - figura da casa e a relação figura da 

casa – palavra escrita ”casa”, então ao apresentar a palavra falada /casa/ e se esta 

for relacionada à palavra escrita “casa”, diz-se que há transitividade. Para 

verificar se as classes são equivalentes é preciso verificar se ocorre, também, 

simetria da transitividade. Neste caso, se ensinadas A1B1 e B1C1 e se, dado C1, 

este for relacionado à A1, diz-se que há simetria da transitividade. Se todas estas  

relações, incluindo a simetria da transitividade (C1A1) forem comprovadas, 

demonstra-se que há relações de equivalência entre as classes de estímulos A, B 

e C. 

Uma importante característica da equivalência entre classes de estímulos 

é o fato de que, uma vez ensinadas duas discriminações condicionais, pode-se 

obter pelo menos quatro relações emergentes, isto é relações que não foram 
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previamente treinadas. Exemplificando, se forem ensinadas as relações AB e 

BC, podem ser obtidas as relações emergentes BA e CB (simetria) e AC e CA 

(transitividade e simetria de transitividade). Em isto ocorrendo, há equivalência 

de estímulos (GOYOS, FREIRE, 2000). 

Nos estudos sobre equivalência de estímulos ensinam-se diretamente  

relações condicionais com conseqüências diferentes para respostas certas e 

erradas, e realizam-se testes sem consenquenciar com o propósito de verificar se 

há emergência (ou não) de novas relações condicionais. 

Estudos têm documentado que quando indivíduos aprendem 

discriminações condicionais, eles se tornam capazes de exibir as relações 

ensinadas e outras que não foram diretamente ensinadas. Segundo Sidman 

(1991) “... a teoria apenas afirma que quando ensinamos discriminações 

condicionais, relações de equivalência podem ser formadas entre estímulos 

modelos e de comparação...” (p.9). 

Os estudos sobre equivalências de estímulos, segundo De Rose (1988) 

“oferecem um paradigma a ser explorado no ensino” (p.5), e para indivíduos 

que apresentam dificuldades de aprender este seria de grande valia. O paradigma 

da equivalência de estímulos é educacionalmente importante, pois segundo 

Strommer, Mackay e Stoddard (1992) pode produzir economia de tempo no 

processo de ensino. 

Procedimentos, baseados no paradigma da equivalência de estímulos 

podem ser uma alternativa para o ensino da leitura. Por meio de treinos de 

discriminações condicionais, crianças podem ser ensinadas a estabelecer as 

relações que compõem o repertório da leitura. Para estudos com equivalência de 

estímulos, são necessários alguns cuidados metodológicos: 
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● avaliação prévia que vai possibilitar a verificação das relações que já 

estão presentes no repertório do indivíduo e das que estão ausentes e que 

deveriam ser treinadas. Desta forma, o educador não precisa repetir o 

ensino das relações já existentes, e pode escolher as relações e as classes 

de estímulos a serem trabalhadas para que este indivíduo alcance o 

objetivo desejado. Exemplificando: um indivíduo A ao realizar uma 

avaliação prévia de leitura demonstrou ter conhecimento apenas das 

letras do alfabeto, entretanto um indivíduo B, ao realizar a mesma 

atividade, demonstrou reconhecer algumas palavras com sílabas simples. 

Neste caso específico, é possível trabalhar com estes diferentes 

repertórios, propondo atividades diferenciadas para os dois indivíduos, 

com escolha de relações e de tipos de estímulos que sejam mais 

adequados para cada um. 

● Ao ensinar duas relações de discriminação condicional, o educador vai 

poder observar as relações emergentes, que não serão diretamente 

ensinadas; para verificar se ocorreu sua emergência, é fundamental que 

sejam testadas. As relações emergentes demonstram que o sujeito 

aprendeu mais do que as  discriminações condicionais ensinadas. 

● As classes já formadas podem ser expandidas, não sendo necessário 

associar o estímulo novo a todos os outros estímulos daquela classe, mas 

apenas a um de seus membros. 

Além da economia na tarefa de ensinar (otimização do tempo) existem 

outras vantagens a serem  ressaltadas: emergência de relações não ensinadas a 

partir do ensinado,como já foi dito, minimização dos erros visto que as classes 

de estímulos a serem formadas ficam a critério do educador, que pode propor 

atividades diferenciadas, com maior ou menor grau de complexidade, 

possibilitando com isto que sujeitos que apresentem problemas de fracasso 

escolar   possam  vir  a  ter  sucesso  com  as  atividades  programadas. Também,  
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utilizar o MTS por exclusão, como já visto, permite ao educador programar as 

tarefas de tal forma que minimiza,ao máximo,possibilidades de erro. 

2.3 - ESTUDOS REALIZADOS A PARTIR DO MODELO DE 

EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS NO BRASIL 

Diversos estudos sobre leitura vêm sendo realizados a partir do modelo 

de equivalência de estímulos, no Brasil. Alguns destes estudos utilizaram o 

software Mestre®,  criado por Goyos e Almeida (1996); este é o caso dos 

estudos de Medeiros, Fernandes, Pimentel e Simone (2004), Silva e Medeiros 

(2004),  Peres e Carrara (2004), Medeiros e Nogueira (2005), Nibu (2006) e 

Ponciano (2006). 

O software Mestre® (GOYOS, ALMEIDA, 1996) é destinado não só 

para os profissionais da educação, incluindo aí os professores, como também 

para os pais e ou responsáveis que desejam auxiliar na educação de seus filhos. 

A relação entre estímulos de diferentes modalidades – figuras, som e palavras 

impressas – constituem o principal eixo da programação das tarefas de ensino da 

leitura, as quais podem ser propostas tanto para alunos que estão iniciando o 

contato com o letramento, quanto para aqueles que, apesar de terem passado por 

procedimentos de ensino de leitura, apresentam baixo desempenho escolar ou 

dificuldades na aprendizagem. 

O diagrama a seguir demonstra a rede de relações envolvidas  nos 

desempenhos de leitura e escrita possíveis com o software o Mestre
®

.
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                       RELAÇÕES ENSINADAS 

                       RELAÇÕES COM DERIVAÇÃO PROVÁVEL 
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Diagrama de Relações. Fonte: Software Mestre®. 
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Considerando o diagrama, se forem ensinadas as relações AB e AC, 

podem emergir as relações BC, CB e CD
8
. As duas primeiras relações (BC e 

CB) atestam que o indivíduo apresenta leitura compreensiva, isto é, ele 

reconhece o significado da palavra escrita, sendo que a relação CD atesta a 

leitura expressiva, isto é o indivíduo sonoriza a palavra escrita. Assim, a 

equivalência entre classes de estímulos permite o surgimento de comportamento 

novo; no caso da leitura, a partir do ensino de algumas discriminações 

condicionais, pode emergir, sem ter sido ensinada, a leitura compreensiva e a 

expressiva; em outras palavras, o aprendiz emite comportamentos que não foram 

ensinados anteriormente.  

Este software tem potencial para servir como ferramenta no ensino de 

habilidades acadêmicas básicas, já que além das atividades que já vêm 

programadas, é possível inserir novas figuras, palavras e sons, permitindo criar 

novas atividades; tem como grande recurso a apresentação imediata do 

desempenho do aprendiz, facilitando a análise do mesmo pelo professor, 

possibilitando-lhe planejar novas ações ou manter alguma atividade que ainda 

não foi apreendida. 

A seguir, serão apresentados alguns dos estudos que, tendo por base o 

paradigma da equivalência de estímulos, ensinaram leitura (e/ou escrita) 

utilizando o software Mestre®. 

Medeiros, Fernandes, Pimentel e Simone (2004) tinham como objetivo 

ensinar o repertório de leitura composto de palavras regularmente utilizadas nas 

séries iniciais, e o desenvolvimento e sistematização de um procedimento de 

ensino, via software. O procedimento utilizado foi o de exclusão. Os resultados 

                                                

8
 Na relação CD, o modelo é a palavra escrita que deve ser lida pelo aprendiz. A sonorização pelo 

aprendiz permite inferir que a relação CA é dominada. 



52 

 

indicaram uma alta probabilidade da aprendizagem sem erro das relações 

ensinadas bem como de leitura das palavras de generalização.  

Silva e Medeiros (2004) realizaram um estudo com o objetivo de 

verificar se os procedimentos baseados no paradigma de equivalência, utilizando 

o software Mestre® , eram eficientes. Os sujeitos da pesquisa eram alunos com 

necessidades especiais, sendo que o procedimento usado foi o de exclusão que 

utilizou substantivos concretos, os quais já faziam parte do repertório das 

crianças, sendo as palavras de generalização formadas a partir da recombinação 

das sílabas das palavras de ensino. Os resultados obtidos demonstraram que o 

procedimento de ensino utilizando o software educativo possibilitou a 

identificação das palavras ensinadas e facilitou o comportamento de escrever, 

para os sujeitos da pesquisa que apresentavam problemas de coordenação devido 

à paralisia cerebral. 

Peres e Carrara (2004) propuseram um estudo que teve como objetivo 

ensinar procedimentos de discriminação condicional por exclusão a uma 

professora que dava aulas de reforço escolar, visando sua aplicação no ensino de 

leitura dos referidos alunos. Os resultados obtidos apontaram que o paradigma 

da equivalência contribuiu para a aprendizagem da leitura das palavras de treino 

e de novas palavras. 

O estudo de Ponciano (2006) teve por objetivo desenvolver uma 

proposta de ensino com o uso do software educativo Mestre®, utilizando  frases. 

Foram implantados dois procedimentos de ensino com dois grupos de alunos, 

num total de seis participantes, de idade entre 11 e 20 anos, sendo que um deles 

com Síndrome de Down e outro com Deficiência Visual. Os resultados 

mostraram que os desempenhos foram satisfatórios, evidenciando que todos os 

participantes elevaram o repertório da leitura. Estes resultados possibilitaram 
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considerar que o paradigma da equivalência de estímulos para o ensino de 

frases, utilizando-se o software educativo Mestre®, é um recurso valioso para o 

ensino e aperfeiçoamento da leitura. 

Costa (2008) teve como objetivo avaliar o repertório de leitura e escrita 

de alunos que freqüentavam a 2ª série do Ensino Fundamental e a partir de tal 

avaliação verificar se o instrumento (IAL-I) podia ser utilizado pelo professor 

com tal finalidade. Trinta e sete crianças encaminhadas para a Recuperação 

Paralela foram submetidas a avaliação de leitura de palavras tanto compostas 

por sílabas simples quanto por sílabas complexas.Os resultados indicaram que a 

maioria apresentaram índices de acertos insuficientes em diversas relações 

testadas e tal situação foi identificada porque se focalizou no desempenho de 

cada aluno. Os dados mostraram que o IAL-I permite evidenciar as 

especificidades do desempenho, sendo um indicativo de que pode ser 

instrumento para o professor que ao conhecer o repertório individual dos 

sujeitos pode programar as atividades de ensino, buscando diminuir as   

dificuldades encontradas,tornando a aprendizagem mais eficaz. 

Barros (2009), que realizou um estudo tendo como participantes 

indivíduos com Síndrome de Down, teve por objetivo  avaliar o repertório de 

leitura e implementar uma proposta de ensino de leitura, embasada no 

paradigma da equivalência de estímulos. Dois participantes concluíram o 

procedimento de ensino, sendo que ambos conseguiram ler com compreensão. 

Os dados também confirmam que ocorreu a emergência de comportamentos não 

diretamente ensinados. Nos testes de leitura generalizada somente um 

participante conseguiu ler alguma palavra o outro apresentou resultado quase 

nulo, supondo a necessidade de um trabalho mais prolongado para que ambos 

ficassem sob o controle das unidade mínimas. 
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Todos os estudos relatados com o software Mestre® no ensino da leitura 

e/ou escrita mostram a melhora considerável no repertório da leitura na direção 

da leitura generalizada.   

Segundo Barros (2009), não existem dificuldades que não possam ser 

superadas, sendo a inadequação metodológica uma das prováveis causas nas 

dificuldades de aprendizagem. Barros afirma ainda que o software Mestre® é 

uma ferramenta que pode ser de grande valia para a aplicação de procedimentos 

de ensino baseados na proposta de equivalência de estímulos. 

Um aspecto importante é avaliar o repertório do aluno, para conhecer as 

suas necessidades de aprendizagem. Isto é destacado no manual de instrução do 

Mestre
®
. Também Gioia, Moroz e Zanotto (2000) enfatizam a importância de tal 

avaliação, destacando a necessidade do professor, além de ter conhecimento do 

comportamento que deseja ensinar, partir das reais condições do  repertório do 

aluno, o que permite estabelecer estratégias que visem a atender suas 

necessidades individuais. 

Devido à necessidade de ser identificado o repertório do aluno, Moroz e 

Rubano (2005) elaboraram um Instrumento de Avaliação de Leitura (IAL-I), a 

fim de possibilitar um diagnóstico do desempenho na leitura de palavras, 

avaliando-se as relações entre as diferentes modalidades de estímulos (som, 

texto e imagem). Tal instrumento foi planejado a partir dos estímulos 

disponibilizados pelo Mestre, sendo aplicado com este software. Nibu (2006) 

aplicou este instrumento em alunos da segunda série do Ensino Fundamental de 

uma escola pública e os dados revelaram qual a relação entre estímulos que 

representou maior dificuldade para os participantes, além de indicar que tipo de 

palavra apresentava maior dificuldade; a autora chegou à conclusão de que, com 
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tal avaliação, podem ser planejadas atividades diferentes e individualizadas para 

os alunos, em função das dificuldades apresentadas.  

Tendo em vista os bons resultados alcançados pelos estudos citados 

anteriormente, propôs-se o presente estudo que tem como objetivo implementar 

uma proposta de ensino de leitura, a partir de discriminações condicionais 

utilizando-se o software educativo Mestre®, a crianças vítimas de violência 

sexual que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

O que diferencia a presente proposta em relação às citadas anteriormente 

são o tipo de participante - visto que são crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexuais, as quais apresentam segundo seus professores, dificuldade na 

leitura, problemas no aprendizado, dificuldade de concentração, entre outros 

aspectos, e a proposta de avaliação da leitura generalizada não apenas de 

palavras, mas também de frases formadas tanto por palavras com sílabas simples 

quanto por complexas. 
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III - MÉTODO 

 

3.1 - PARTICIPANTES 

Os participantes foram crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual e que em sua maioria encontravam-se abrigados na Casa da Criança e do 

Adolescente. Todas estas crianças e adolescentes foram indicadas pelos 

profissionais que trabalham com a rede de atendimento de crianças e 

adolescentes vítimas de violência, entre estes: Serviço de Enfrentamento a 

Violência e ao Abuso Sexual, Abrigos, CREAS. 

As crianças e adolescentes atendidos neste serviço vêm em sua maioria 

de famílias de classe média baixa, com uma renda que chega no máximo a três 

salários mínimos. 
9
 

Foram encaminhados para a avaliação de repertório (IAL-I) 10 crianças 

e adolescentes; os pais ou responsáveis autorizaram a participação no presente 

estudo. A pesquisadora conversou individualmente, na escola, com os 

responsáveis pelos participantes, explicando a proposta de pesquisa e solicitou a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I).  

As crianças abrigadas receberam autorização da Direção do Abrigo que 

atualmente é a responsável judicialmente pelas crianças e adolescentes,sendo 

que a mesma assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) 

permitindo a participação deles na pesquisa. Estas crianças e adolescentes foram 

                                                

9
 Dados obtidos pelo qualiquantitativo enviados ao Governo Federal pelo Serviço de Enfrentamento ao 

Abuso e a Exploração Sexual. 
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esclarecidas individualmente, quanto ao objetivo da pesquisa e também se 

dispuseram a participar. 

Dos dez participantes, três são do sexo feminino e os outros sete são do 

sexo masculino e serão identificados nesta pesquisa como P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9, P10.  

P1 está vivendo num abrigo há aproximadamente dois anos, cursa a 

segunda série e aguarda uma decisão judicial para retornar à família de origem. 

Comunica-se muito pouco, apresenta-se todo tempo calado e mesmo durante a 

entrevista respondeu com poucas palavras. 

P2 reside num abrigo junto com seu irmão P5 que também faz parte 

desta pesquisa. P2, apesar de toda situação de vitimização por que passou, 

apresenta-se bastante alegre, comunicativo e brincalhão.   

P3 apresenta-se bem tranqüilo, faz a terceira série do Ensino 

Fundamental. Vive no abrigo há aproximadamente seis meses junto com seu 

irmão de 02 anos. Sua família não o visita e as técnicas do abrigo estão tentando 

encontrar familiares que assumam a responsabilidade por sua criação e a de seu 

irmão. 

P4 está no abrigo há mais de um ano. Sua mãe tem problemas 

psiquiátricos e a mesma faz muito tempo que não a visita. Durante a entrevista e 

a realização da pesquisa, P4 falou muito de sua família, apresentando momentos 

de muita tristeza e angústia. 

P5 reside também num abrigo e não se comunica, na maioria das vezes, 

balançando a cabeça ou sorrindo timidamente; faz tratamento no Ambulatório de 

Saúde Mental, o qual ainda não concedeu nenhum diagnóstico.  
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P6 vive num abrigo há mais de oito meses, tem problemas na fala e 

dificuldades inclusive de nomear objetos e animais. Apresenta um 

comportamento totalmente infantilizado. Em vários momentos grita fazendo-se 

necessária uma intervenção. Não tem contato com a família e provavelmente 

será entregue para a adoção. 

P7 está próxima de sair do abrigo, visto que irá completar 18 anos, 

porém tem dificuldades na leitura e escrita, não consegue desempenhar funções 

variadas que necessitem das habilidades acima especificadas, sua fala também é 

comprometida; ao expressar-se, troca muito as palavras, referindo-se às vezes a 

coisas pelo seu som. 

P8 reside num abrigo, mas tem contato com sua mãe e provavelmente 

retornará à família. Tem adoração por carros e pela escola. Os educadores de sua 

escola acreditam que ele não tem condições mais de aprender e resolveram dar a 

terminalidade de estudos para o mesmo. 

P9 reside com os pais, apresenta dificuldades na leitura e na escrita e por 

este motivo sua mãe decidiu tirá-la da escola, visto que ela não aprende. Nas 

aulas sempre está envolvida em brigas e agressões aos colegas, já que a maioria 

consegue realizar as atividades e ela não. 

P10 reside com os pais, está cursando a sexta série, mas também não é 

alfabetizado. Mediante isto, seu comportamento em sala de aula é de total 

desinteresse, não se engajando nas atividades que lhe são impostas. 

Na Tabela I, são apresentadas algumas informações dos participantes 

como sexo, idade, série e local de residência no momento. 
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Tabela 1 - Caracterização dos participantes com relação à idade,  

sexo, série e local de residência. 

  PARTICIPANTE SEXO IDADE SÉRIE 
LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

P1 Masculino 08 anos 2ª Abrigo 

P2 Masculino 07 anos 1ª Abrigo 

P3 Masculino 09 anos 3ª Abrigo 

P4 Feminino 08 anos 2ª Abrigo 

P5 Masculino 06 anos 1ª Abrigo 

P6 Masculino 07 anos 1ª Abrigo 

P7 Feminino 17 anos 2ª Abrigo 

P8 Masculino 14 anos 2ª Abrigo 

P9 Feminino 17 anos 1ª Com os pais 

P10 Masculino 13 anos 6ª Com os pais 

Os participantes P7, P8, P9 apresentam histórico de retenção e de muita 

dificuldade na aprendizagem, estando com defasagem de idade série, sendo que 

P8 já foi retido mais de cinco vezes na série que freqüenta; apesar dos 

profissionais da educação que atendem o referido participante alegarem que ele 

não retém as informações recebidas o mesmo não apresenta dificuldades em 

reconhecer marcas de carro e nomes de peças, tendo como grande interesse 

automóveis. 

3.2 - LOCAL E MATERIAL 

O estabelecimento no qual foi aplicada a programação de ensino foi uma 

Escola Estadual situada no litoral, na zona três da cidade de Praia Grande. 

Embora esta escola tenha sido o  local onde foi desenvolvida a pesquisa, houve 

participantes não só dela como também de outras escolas, principalmente da 

rede municipal. O espaço onde as sessões foram realizadas se restringiu à sala de 

Informática de que a escola dispõe. 
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Em função de a pesquisadora ter feito parte da equipe gestora da escola, 

não foi necessário autorização para implementação da pesquisa na sala de 

informática, mas houve  inicialmente uma reunião com a coordenação 

pedagógica e os professores dos participantes para explicitação dos pressupostos 

teóricos que embasaram a pesquisa.   

Foram utilizados dez computadores com recurso multimídia, placa de 

som, alto-falantes, CD-ROM, impressora, software  Mestre , Instrumento de 

Avaliação de Leitura – Repertório Inicial (IAL-I), folhas de papel sulfite A4, 

para impressão do relatório de cada participante,referente a cada sessão. 

O IAL-I, elaborado por Moroz e Rubano (2005), é composto de três 

partes, sendo que na primeira solicitam-se as informações gerais dos alunos 

(seus dados pessoais, bem como uma averiguação do posicionamento do próprio 

participante sobre seu desempenho em leitura, conforme Anexo II); na segunda 

parte há a avaliação do desempenho do aluno no reconhecimento do alfabeto e 

nas diferentes relações (palavra falada, palavra escrita, figura), com uso de 

palavras compostas por sílabas simples e complexas, o que é feito no 

MESTRE®. 

Na segunda parte do IAL-I são testadas as diferentes relações conforme a 

tabela II. 
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Tabela 2 - Número de tarefas compostas por palavras com sílabas simples e 

com palavras compostas por sílabas complexas. 

RELAÇÃO TOTAL 
PALAVRAS 

SÍLABAS SIMPLES 

PALAVRAS 

SÍLABAS 

COMPLEXAS 

CC (T-T) 06 tarefas 06 tarefas --- 

BC (Im-T) 21 tarefas 12 tarefas 09 tarefas 

CB (T-Im) 21 tarefas 12 tarefas 09 tarefas 

AC (S-T) 33 tarefas 12 tarefas 21 tarefas 

CD (T-S) 27 tarefas 09 tarefas 18 tarefas 

AE(S-L) 12 tarefas 06 tarefas 06 tarefas 

CE (T-L) 24 tarefas 12 tarefas 12 tarefas 

TOTAL 144 tarefas 69 tarefas 75 tarefas 

 A última parte avalia a leitura de textos, carta manuscrita e propaganda 

(conforme Anexos VI e VII), o que é feito apenas para os participantes que 

apresentam bom desempenho na leitura de palavras. 

O software Mestre® é um programa informatizado,  elaborado por 

Goyos e Almeida (1996), que trabalha com relações entre diferentes tipos de 

estímulos - sons, imagens, palavras impressas e letras, com suas possíveis 

combinações. 

Conjunto de estímulos: Foram utilizados diferentes conjuntos de 

estímulos; ao todo foram utilizadas 33 palavras, sendo 13 palavras formadas 

com sílabas simples
10

 e 20 palavras que contém sílabas complexas, conforme 

programação elaborada parcialmente por Cesar (2009). 

                                                

10
 Silvestre (2001), denomina sílaba simples: “aquelas formadas por todas as combinações possíveis 

entre vogais e cada uma das consoantes”(p.32), e sílabas complexas “aquelas formadas por ça, ço, çu, 

ce, ci, gue, gui, lh, nh, ch, h inicial, duplo - r, r brando, r após vogal, duplo s, s com som de z. 
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A programação de ensino utilizada foi elaborada por Cesar (2009). A 

programação foi utilizada parcialmente, tendo sido realizadas modificações na 

parte relativa às palavras com sílabas complexas. 

Conforme programação de Cesar (2009) foram selecionadas as seguintes 

palavras, segundo os eixos temáticos: 

● ANIMAIS: coelho, arara, galinha, gato, macaco, pato, peixe, rato, sapo, 

tatu, vaca, zebra. 

● FRUTAS : abacaxi, laranja, limão, banana, melancia, morango. 

● ALIMENTOS: ovo, pão, tomate, peixe. 

● OBJETOS: agulha, garrafa, lápis,  relógio, abajur, enxada. 

● CORES: amarelo, marrom, mostarda, vermelho, verde. 

A seguir, os conjuntos de palavras formadas por sílabas simples e o 

número de tentativas por relação de ensino e de teste.  
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Tabela 3 - Conjunto de palavras compostas por sílabas simples, com total 

de tentativas por relação de ensino e teste de emergência. 

ca
te

g
o
ri

a
 

Conjunto de 

palavras 

Relações Ensinadas - Treino 

 

T
E

S
T

E
 

MTS CRMTS 

A
N

IM
A

IS
 

PALAVRAS C-C A-B A-C B-C C-B C-E B-E 
A-

E 
TOTAL C-D 

Macaco-rato-

tatu 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Sapo-tatu-rato 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Rato-sapo-

macaco 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Sapo-macaco-

tatu 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Peixe-vaca-pato 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Gato-peixe-vaca 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Pato-gato-peixe 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Vaca-pato-gato 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

F
R

U
T

A
S

 

Abacaxi-

banana-limão 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Banana-limão-

tomate 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Abacaxi-limão-

tomate 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Abacaxi-

banana-tomate 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

A
L

IM
E

N
T

O
S

 tomate-peixe-

ovo 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

peixe-ovo-pão 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

tomate,ovo,pão 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Tomate-peixe-

pão 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Fonte: Tabela retirada da programação Cesar (2009). 
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No quadro abaixo, estão especificadas as palavras de Generalização, ou 

seja, palavras novas compostas por sílabas existentes nas palavras que já foram 

treinadas: 

 

Quadro 1 - Palavras de generalização compostas por sílabas simples. 

PALAVRAS DE ENSINO PALAVRAS DE GENERALIZAÇÃO 

gato/macaco Toca 

abacaxi/tomate Cama 

Macaco/pato Mato 

Sapo/tomate Pote 

Tatu/pato Tapa 

Banana/abacaxi/ovo Nado 

Tatu/macaco Taco 

Sapo/pato/rato Sapato 

Abacaxi/banana Cabana 

Peixe/tomate/vaca Peteca 

Pato/vaca/rato Pacato 

Abacaxi/sapo/tomate Capote 

Tatu/peixe/tomate Tapete 

Abacaxi/vaca/banana Bacana 

Vaca/sapo/tatu Capota 

Rato/abacaxi/banana/peixe/tomate Rabanete 

Banana/gato/tomate/limão/vaca Bagatela 

Rato/banana Rabanada 

Abacaxi/banana Bananada 

Sapo/pato/tatu Sapatada 

Fonte: Retirado da Programação da Pesquisa de Cesar (2009). 

No próximo quadro serão apresentadas as frases de Generalização, nas 

quais aparece uma palavra nova composta por sílabas simples. 
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Quadro 2 - Frases formadas com no mínimo uma palavra de 

generalização composta por sílabas simples. 

PALAVRAS DE ENSINO FRASES 

Vaca/limão A vaca baba o limão* 

Macaco/banana O macaco come banana 

Sapo O sapo nada no lago 

Gato/rato O gato pula no rato 

Pato/tatu O pato bica o tatu 

Peixe O peixe sobe o rio 

Fonte: Palavras e frases retiradas da programação de Cesar (2009). 

* No original, a frase era A vaca bebe o limão. 

Para o ensino e teste das relações com palavras compostas por sílabas 

complexas foram elaborados, por Cesar (2009), conjuntos de estímulos 

compostos de três palavras, tendo sido programadas 12 tentativas por relação; 

deste conjunto, mantiveram-se, para o presente trabalho, os conjunto 

especificados, a seguir, totalizando 108 tentativas por conjunto (sendo 96 de 

ensino e 12 da relação emergente CD). 

A seguir, os conjuntos de palavras formadas por sílabas complexas e o 

número de tentativas por relação de ensino e de teste.  
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Tabela 4 - Conjunto de palavras compostas por sílabas complexas, com 

total de tentativas por relação de ensino e teste de emergência. 

ca
te

g
o
ri

a
 

Conjunto de 

palavras 

Relações ensinadas - Treino 
 

T
E

S
T

E
 

MTS CRMTS 

A
N

IM
A

IS
 

PALAVRAS C-C A-B A-C B-C C-B C-E B-E A-E TOTAL C-D 

Arara-coelho-

galinha 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Coelho-galinha-

zebra 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Arara-galinha-

zebra 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Arara-coelho-

zebra 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Zebra-galinha-

arara 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Coelho-arara-

galinha 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Arara-zebra-

coelho 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Galinha-coelho-

zebra 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

C
O

R
E

S
 

Marrom-

amarelo-
mostarda 

12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Amarelo-verde 

mostarda 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Marron-

vermelho-
mostarda 

12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Verde-amarelo-

marrom 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Vermelho-

mostarda-verde 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Verde-amarelo-

vermelho 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

 Marrom-verde-

mostarda 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 
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F

R
U

T
A

S
 

Laranja-

melancia-
morango 

12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Melancia-

morango-limão 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Laranja-

morango-limão 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Laranja-

melancia-limão 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

O
B

J
E

T
O

S
 

Abajur-enxada-

agulha 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Enxada-agulha-

garrafa 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Abajur-agulha-

garrafa 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Garrafa-enxada-

lápis 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Abajur-lápis-

garrafa 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Lápis- relógio-

enxada 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Enxada-relógio-

abajur 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Garrafa-lápis-

relógio 
12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Fonte: Palavras retiradas da  programação elaborada por Cesar (2009). 

No quadro a seguir, estão especificadas as palavras de Generalização, ou 

seja, palavras novas compostas por sílabas existentes (ou por variações delas) 

nas palavras que já foram treinadas. As palavras de generalização são dissílabas 

e tri/polissílabas. 
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Quadro 3 - Palavras de generalização composta por sílabas complexas. 

 

PALAVRAS DE ENSINO PALAVRAS DE GENERALIZAÇÃO 

Coelho/zebra cobrador - briga 

vermelho/verde/mostarda morde - termina 

arara/amarelo/morango mora - americano 

morango/melancia/enxada mente - antena 

coelho/agulha/vermelho coalhada - molha 

Fonte: aproveitamento parcial da programação elaborada por Cesar (2009). 

No próximo quadro serão apresentadas as frases de Generalização; 

apareceram em cada frase uma ou mais palavras novas compostas por sílabas 

complexas: 

Quadro 4 - Frases formadas com no mínimo uma palavra de  

generalização composta por sílabas complexas. 

PALAVRAS DE ENSINO FRASES 

coelho/zebra O coelho se escondeu da zebra 

arara/elefante A arara molhou o elefante 

galinha/vermelha A galinha arrancou a minhoca vermelha 

abajur/marrom Marta procura o abajur no escuro 

Fonte: aproveitamento parcial  de palavras e frases retiradas da programação 

elaborada por Cesar (2009). 

 

3.3 - PROCEDIMENTOS 

As sessões foram realizadas coletivamente no laboratório de informática 

da escola. Os dados foram coletados no segundo semestre de dois mil e nove e 

no início do  primeiro semestre de 2010 (período de férias escolares). 
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Foram desenvolvidas as seguintes etapas: Levantamento de informações 

pessoais e escolares; avaliação do repertório de leitura dos alunos, aplicação de 

procedimento de ensino para aperfeiçoamento do repertório de leitura de 

palavras com sílabas simples; avaliação da relação emergente CD (leitura 

expressiva) de palavras com sílabas simples; teste de generalização de leitura 

com palavras e frases formadas por palavras com sílabas simples; aplicação de 

procedimento de ensino para aperfeiçoamento do repertório de leitura de 

palavras com sílabas complexas; avaliação da relação emergente CD (leitura 

expressiva) de palavras com sílabas complexas; teste de generalização de leitura 

com palavras e frases com palavras contendo sílabas complexas.  

As informações pessoais e escolares (1ª parte do IAL-I, Anexo II) foram 

respondidas pelos responsáveis dos participantes, sendo que, alguns dos 

participantes que estavam residindo na Casa da Criança e do Adolescente no 

Município de Praia Grande, tiveram como seu representante legal a direção, e 

esta foi a responsável por preencher o referido questionário. Para a identificação 

do repertório de leitura foi utilizado o Instrumento de Avaliação de Leitura – 

Repertório Inicial (IAL-I), com o apoio da programação do Software Mestre®. 

A aplicação do IAL-I foi individual e os indicados para participarem da pesquisa 

foram submetidos à avaliação do repertório, numa sala da própria unidade 

escolar, tendo sido submetidos à programação de ensino somente aqueles que 

apresentaram menos de 80% de acertos na leitura de palavras. 

Os resultados do desempenho de cada participante foram gerados em 

relatório pelo próprio software. Apenas casos da leitura das letras do alfabeto e 

na relação CD (leitura expressiva), a pesquisadora fez anotações em folhas de 

registro. (Anexos III, IV e V) 
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Na 3ª parte do IAL-I, avalia-se a leitura do aluno frente a dois textos: 

uma carta manuscrita (Anexo VI) 
11

 e um anúncio de uma propaganda (Anexo 

VII)
12 

.Esta parte não foi utilizada pois os participantes não obtiveram 

desempenho igual ou superior a 80% de acertos na 2ª parte.  

Iniciou-se a aplicação do procedimento de ensino com palavras 

compostas por sílabas simples. As sessões de ensino ocorreram em contexto 

coletivo, isto é, os seis participantes realizavam suas atividades ao mesmo 

tempo. Embora em contexto coletivo, as atividades eram individualizadas, 

respeitando-se o ritmo e as necessidades de cada participante. 

Seis dos dez computadores disponíveis, foram utilizados, os quais 

estavam dispostos em duas fileiras. Foram ensinadas as relações CC, AB, AC, 

BC, CB, CE, BE, AE; após o ensino, foi testada a relação CD. Só se submeteu 

ao teste da relação CD, o participante que apresentou em cada uma das relações 

ensinadas 90% ou mais de acertos; o participante que apresentou desempenho 

inferior em alguma relação refez as atividades daquela relação. 

Terminado o ensino das relações e o teste CD, passou-se ao teste de 

Generalização de leitura de palavras e frases compostas por sílabas simples. 

Após
 

o procedimento de ensino, teste da relação CD, e teste de 

generalização de palavras e frases formadas por sílabas simples, iniciou-se a fase 

de ensino de leitura de palavras formadas com sílabas complexas.  

Para o ensino e teste das relações com palavras compostas por sílabas 

complexas foram elaborados por Cesar (2009) conjuntos de estímulos 

                                                

11
 - Utilizar-se-ia a adaptação feita por Costa (2007), na carta original do IAL-I. 

12
 - Utilizar-se-ia a adaptação feita por Costa (2007), no anuncio original do IAL-I. 
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compostos de três palavras, tendo sido programadas 12 tentativas por relação, 

totalizando 108 tentativas por conjunto. 

Tal como com as palavras com sílabas simples, foram ensinadas as 

relações CC, AB, AC, BC, CB, CE, BE, AE; após o ensino, foi testada a relação 

CD. Só foi submetido ao teste da relação CD, o participante que apresentou em 

cada uma das relações ensinadas 90% ou mais de acertos; o participante que 

apresentou desempenho inferior em alguma relação, teve que refazer as 

atividades daquela relação. 

Encerrado o teste da relação CD, passou-se ao teste de generalização de 

leitura de palavras e frases compostas por sílabas complexas. 

Optou-se, durante o procedimento de ensino, por considerar o 

desempenho do aluno como critério para inserir novos conjuntos de palavras, 

como já dito anteriormente. 

Houve, no entanto, alunos que apresentaram muita dificuldade, caso dos 

participantes P5, P6 e P8. Em virtude do grau de dificuldade apresentado por 

tais participantes, foi necessário elaborar conjuntos de estímulos compostos por 

duas palavras, tendo sido programadas 12 tentativas por relação; totalizando 108 

tentativas por conjunto (sendo 96 de ensino e 12 da relação emergente CD). 

A seguir, os conjuntos de duas palavras formadas por sílabas simples e o 

número de tentativas por relação de ensino e de teste.  
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Tabela 5 - Conjuntos de duas palavras compostas por sílabas simples, com 

total de tentativas por relação de ensino e teste de emergência - 2º Grupo. 

ca
te

g
o
ri

a
 

Conjunto de 

palavras 

Relações Ensinadas - Treino 
 

T
E

S
T

E
 

MTS CRMTS 

A
N

IM
A

IS
 

PALAVRAS C-C A-B A-C B-C C-B C-E B-E A-E TOTAL C-D 

Macaco-rato 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Macaco-tatu 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Rato-sapo 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Sapo- tatu 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Peixe-rato 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Peixe-vaca 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Gato-vaca 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Vaca-pato 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Pato-sapo 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Gato-macaco 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

F
R

U
T

A
S

 

Abacaxi-banana 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Banana-limão 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Limão-tomate 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Abacaxi-tomate 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

A
L

IM
E

N
T

O
S

 Peixe-ovo 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Peixe-tomate 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Tomate-ovo 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Tomate-pão 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12 

Fonte: programação elaborada com base nas dificuldades encontradas  

pelos participantes P5, P6 e P8. 

 



73 

 

 

IV – RESULTADOS 

 

4.1 - DESEMPENHO DOS ALUNOS 

Após a aplicação do IAL-I foi possível verificar o repertório inicial de 

todos os participantes. Os dados apresentados baseiam-se nos relatórios emitidos 

pelo software Mestre®.  

Será apresentado o desempenho dos participantes no reconhecimento das 

letras do alfabeto, nas diversas relações entre as diferentes modalidades de 

estímulos, utilizando-se as palavras compostas por sílabas simples e 

posteriormente utilizando as com sílabas complexas. Foram utilizados como 

valores de referência os índices entre 80 e 100% de acertos, como indicativo de 

desempenho satisfatório, entre 60 e 79% de acertos, como  indicativo de 

desempenho insatisfatório e os índices abaixo de 60% serão considerados como 

desempenho deficitário. 

A Figura 1 mostra o desempenho dos participantes na leitura das letras 

do alfabeto. 
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Figura 1 - Percentual de acertos na leitura das letras do alfabeto.  

Total de tentativas: 24. 

    

A partir destes dados é possível verificar que a maioria dos participantes 

conhece as letras do alfabeto, sabendo nomeá-las. Os participantes P6 e P7 

foram os que tiveram maior dificuldade, não reconhecendo algumas letras, 

outras vezes trocando o p por b, d por b e em determinados momentos ficando 

por alguns segundos olhando sem dizer nada. P5 acertou apenas 50% e mesmo 

assim com muita demora na identificação das letras. P1, P2, P3, P4, P8, P9, P10 

tiveram acima de 80% de acertos, errando no máximo, três letras.  
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A seguir, na Figura 2 o desempenho dos participantes na relação CC 

(palavra impressa-palavra impressa). 

Figura 2 - Percentual de acertos na relação CC (palavra 

impressa-palavra impressa). Total de tentativas: 06. 
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Na relação CC, a maioria apresentou acima de 80% de acertos, ficando 

evidente que estes participantes não apresentam dificuldade em discriminar 

estímulos idênticos. P8 atingiu 66% de acertos, tendo desempenho insatisfatório. 

P6 não foi capaz de estabelecer corretamente a relação de identidade entre as 

palavras apresentadas, evidenciando dificuldade em discriminar estímulos 

idênticos. 
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A Figura 3 aponta o desempenho dos participantes na relação BC 

(figura-palavra impressa) envolvendo sílabas simples. 

Figura 3 - Percentual de acertos na relação BC (figura-palavra impressa) 

envolvendo palavras com sílabas simples. Total de tentativas: 12. 

  

Na relação BC (figura-palavra impressa) envolvendo sílabas simples, 

apenas P1, P2, P3 e P9 apresentaram índice satisfatório (entre 80% e 100% 

respectivamente). P4, P5, P6, P7, P8 e P10 apresentaram desempenho 

deficitário. Como se observa, P6 acertou 25% dos itens, o que pode ser 

explicado: nas tentativas, ele seguiu na ordem de escolha a palavra da esquerda, 

a do centro e a palavra da direita; como em 25% das tentativas houve 

coincidência entre a escolha da posição da palavra e a palavra correta, ele 

apresentou tal índice de acertos.  
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A Figura 4 apresenta o desempenho dos participantes na relação BC 

(figura-palavra impressa) envolvendo sílabas complexas. 

Figura 4 - Percentual de acertos na relação BC (figura-palavra impressa) 

envolvendo palavras com sílabas complexas. Total de tentativas: 09. 

    

No que se refere à relação BC envolvendo palavras com sílabas 

complexas P1 foi o único que chegou ao patamar desejado (satisfatório) Os 

demais tiveram desempenho deficitário, apresentando no máximo cinco acertos 

das nove tentativas disponibilizadas. P6 foi o participante que teve pior 

desempenho, com apenas um acerto em nove tentativas. P3, P5 e P8 também 

tiveram desempenho com poucos acertos. Há indicadores de que a leitura 

compreensiva está em nível deficitário para praticamente todos os participantes. 
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Na Figura 5 é possível realizar a comparação dos dados dos participantes 

no que se refere à relação BC envolvendo sílabas simples e sílabas complexas. 

Figura 5 - Comparação de acertos da relação BC, a primeira coluna indicando 

palavras com sílaba simples e a segunda palavras com  sílabas complexas. 

    

A comparação do desempenho permite mostrar que, de modo geral, há 

piora do desempenho quando as palavras são compostas por sílabas complexas. 

Há, no entanto, exceções: P4, P7 e P10 tiveram índices de desempenhos 

superiores com sílabas complexas do que com as sílabas simples. O que 

explicaria tal resultado? Uma possibilidade é a de que  estavam sob controle da 

posição da palavra (que correspondeu à palavra correta); também é possível que 

estivessem sob controle da 1ª sílaba da palavra, pista que foi utilizada para a 

escolha. São possibilidades que deverão ser melhor estudadas, em outras 

aplicações. 
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A Figura 6 mostra a relação CB (Texto-Imagem) envolvendo palavras 

compostas por sílabas simples. 

Figura 6 - Porcentagem de acertos na relação CB (Texto-imagem) em 

palavras compostas por sílabas simples.  Total de tentativas: 12. 

  

Observa-se nesta relação CB que apenas P1 e P2 alcançaram o 

desempenho satisfatório, errando-se no máximo duas das doze tentativas. P9 

apresentou desempenho insatisfatório, mas aproximando-se do satisfatório. Os 

demais apresentaram desempenho deficitário, sendo que P5 e P6 foram os 

participantes que apresentaram o pior desempenho acertando apenas 2 e 3 

tentativas respectivamente. 
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Na Figura 7 estarão dispostos os dados relativos aos acertos da relação 

CB (Texto-imagem) envolvendo palavras compostas por sílabas complexas. 

Figura 7 - Percentual de acerto na relação CB (texto-imagem) com palavras 

compostas por sílabas complexas. Total de tentativas: 09. 

  

Na atividade envolvendo a relação CB em palavras com sílabas 

complexas todos os participantes ficaram com índices deficitários, sendo que o 

melhor desempenho foi alcançado por P2, P4, P9 que obtiveram 55% de acertos 

que equivale a cinco acertos de nove tentativas. P7, P5, P8 e P6 tiveram os 

piores desempenhos (22% e 11%, respectivamente), sendo que P6 não 

conseguiu acertar nenhuma das tentativas disponibilizadas nas atividades. 
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Pode-se observar na Figura 8 a comparação da relação CB (Texto-

Imagem) envolvendo sílabas simples e sílabas complexas. 

Figura 8 - Comparação entre as porcentagens de acertos na relação CB 

(Texto-Imagem), de palavras compostas por sílabas simples e de palavras 

com sílabas complexas. 

  

A comparação do desempenho permite mostrar que, de modo geral, há 

piora do desempenho quando as palavras são compostas por sílabas complexas. 

Há, no entanto, exceções: P3 teve índices de desempenhos superiores com 

sílabas complexas do que com as sílabas simples. É possível que P3 tenha ficado 

sob controle de algum fator pontual (como posição da alternativa, letra inicial, 

escolha aleatória). 
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Na Figura 9 estão dispostas as porcentagens de acertos na relação AC 

(Som-texto) em palavras com sílabas simples. 

Figura 9 - Percentual de acerto na relação AC (Som-Texto), de palavras 

compostas por sílabas simples. Total de tentativas: 12. 

   

Em relação à leitura receptiva de palavras compostas por sílabas simples, 

verificou-se que P1, P2, P3, P9 e P10 atingiram o desempenho satisfatório, mas 

P4, P5, P6, P7 e P8 tiveram desempenhos deficitários, com destaque especial ao 

P6, que não acertou nenhuma das tentativas disponibilizadas e P5, P7 e P8 que 

acertaram no máximo 16% das palavras, revelando não apresentar leitura 

receptiva de palavras com sílabas simples. 
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Na Figura 10 estão dispostas as porcentagens de acertos na relação AC 

(Som-texto) com palavras com sílabas complexas. 

Figura 10 - Percentual de acerto na relação AC (Som-Texto), de palavras 

compostas por sílabas complexas. Total de tentativas: 21. 

  

    Na Figura 10 é possível observar o desempenho dos participantes na 

leitura receptiva de palavras com sílabas complexas. Nenhum participante 

alcançou o percentual de desempenho satisfatório, sendo que P1 e P2 foram os 

que tiveram melhor desempenho, respectivamente com 71% de acertos (15 

relações das 21 disponibilizadas) e 66% de acertos (14 relações das 

disponibilizadas). Os P3, P4 e P10 apresentaram desempenho insatisfatório, 

porém muito próximo ao patamar deficitário. Os demais ficaram com 

desempenho deficitário, sendo que P6 foi o participante que teve pior 

desempenho (não acertou qualquer tarefa); os dados revelam que os 

participantes apresentaram dificuldades na leitura receptiva de palavras com 

sílabas complexas. 
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A seguir, poderemos observar na Figura 11 a comparação da relação AC 

(Som-Texto) com palavras compostas apenas por sílabas simples e em palavras 

contando com sílabas complexas. 

Figura 11 - Comparação entre as porcentagens de acertos na relação AC 

(Som-Texto), de palavras compostas por sílabas simples e de palavras     

com sílabas complexas. 

  

Na comparação do desempenho na relação AC (som-texto) de palavras 

compostas por sílabas simples e palavras compostas por sílabas complexas 

podemos observar que o desempenho de P1, P2, P9 e P10 abaixou 

consideravelmente, permanecendo P4 com índice de desempenho aproximado. 

P5, P7 e P8 chamam atenção em virtude de terem conseguido um número maior 

de acerto nas palavras compostas por sílabas complexas do que nas palavras 

compostas por sílabas simples; eles possivelmente devem ter ficado sob controle 

de algum fator pontual como posição da alternativa, letra inicial, escolha 

aleatória que coincidiu com a resposta correta ou mesmo conhecimento de 

algumas palavras. 



85 

 

De qualquer modo, fica evidente que a leitura receptiva de palavras com 

sílabas complexas é menos dominada pelos participantes, sendo que nenhum 

participante atingiu nível satisfatório. 

Na próxima figura estão dispostas as porcentagens de acertos na relação 

CE (Texto-Letra) com palavras com sílabas simples. 

Figura 12 - Percentual de acerto na relação CE (Texto-Letra), de palavras 

compostas por sílabas simples. Total de tentativas: 06. 

  

Na Figura 12 podemos observar o desempenho na relação CE (similar à 

cópia), relativa à escrita. Verifica-se que P1, P4, P9 foram os únicos 

participantes que tiveram desempenho satisfatório, acertando cinco das seis 

tentativas. P3 vem logo a seguir com 66% de acertos (o que equivale a quatro 

acertos em seis tentativas), com desempenho insatisfatório. Os demais 

apresentaram desempenho deficitário, sendo que P2, P6 e P8  apresentaram os 

piores desempenhos. Pela primeira vez P8 apresenta índice nulo de acertos. 
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A Figura 13 apresenta o desempenho dos participantes na relação CE 

(Texto e Letra) de palavras compostas por sílabas complexas. 

Figura 13 - Percentual de acerto na relação CE (Texto-Letra), de palavras 

compostas por sílabas complexas. Total de tentativas: 06. 

 

Nesta relação CE de palavras compostas por sílabas complexas P7 

alcançou o desempenho máximo, acertando todas as relações das seis tentativas 

disponibilizadas. P1, P5 e P9 acertaram cinco das seis tentativas 

disponibilizadas, também com desempenho satisfatório. P3, P4 insatisfatório 

acertaram 66% o que equivale a quatro acertos das seis tentativas 

disponibilizadas. P2 e P10 acertaram três das seis tentativas, sendo que P6 e P8 

foram os que tiveram desempenho deficitário. 
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Abaixo, a Figura 14 apresenta a comparação da relação CE de palavras 

compostas por sílabas simples e palavras compostas por sílabas complexas. 

Figura 14 - Comparação entre as porcentagens de acertos na relação CE 

(Texto-Letra), de palavras compostas por sílabas simples e de palavras com 

sílabas complexas. Total de tentativas: 06. 

 

Nesta figura os dados mostram surpreendentemente, que o desempenho 

foi melhor na relação CE em palavras contendo complexidades do que em 

palavras compostas por sílabas simples. Verifica-se que P1, P4, P5, P7 e P9 

apresentam desempenho satisfatório ou em palavras com sílabas simples ou em 

palavras contendo complexidade ou em ambos os tipos. 
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Na Figura 15 a seguir, apresenta-se o desempenho dos participantes na 

relação AE (similar ao ditado) tanto com palavras com sílabas simples quanto 

com palavras com sílabas complexas. 

Figura 15 - Comparação entre as porcentagens de acertos na relação AE 

(Som-Letra), de palavras compostas por sílabas simples e de  

palavras com sílabas complexas. Total de tentativas: 06. 

 

Nesta relação AE (Construção de palavras ditadas) os índices de 

desempenho foram deficitários sendo que em sua maioria os participantes não 

acertaram qualquer dos itens, apenas P1, P2 e P9, em palavras compostas por 

sílabas simples, acertaram uma das seis tentativas disponibilizadas.  

Em suma, os dados apontam  para um quadro crítico quanto à escrita, 

visto que a relação AE foi a que alcançou índices mais baixos de todas as 

relações avaliadas. 
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Na Figura 16, o desempenho dos participantes na relação CD (Texto-

som/leitura expressiva) em palavras compostas por sílabas simples é 

apresentado. 

Figura 16 - Porcentagem de acertos na relação CD (Texto-leitura 

expressiva), em palavras compostas por sílabas simples. 

 

No conjunto de palavras com sílabas simples podemos observar que P1 

foi o participante que teve melhor desempenho, com 50% de acertos. Todos os 

participantes apresentaram desempenho deficitário, sendo que P5, P6, P7 e P8 

não conseguiram ler sequer uma palavra. 
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A Figura 17 mostra o desempenho dos participantes no conjunto de 

palavras com sílabas complexas na relação CD (texto-leitura expressiva). 

Figura 17 - Porcentagens de acertos na relação CD (Texto- som -leitura 

expressiva), em palavras compostas por sílabas complexas. 

  

No conjunto de palavras com sílabas complexas pode-se observar que P1 

foi o único participante que conseguiu acertar a leitura de uma palavra das 

dezoito possíveis.  
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Na Figura 18, encontra-se a comparação das porcentagens de acertos na 

relação CD (Texto-leitura expressiva) entre palavras com sílabas simples e 

palavras com sílabas complexas. 

Figura 18 - Comparação entre as porcentagens de acertos na relação CD 

(Texto-Leitura Expressiva), de palavras compostas por sílabas simples e de 

palavras  compostas  com sílabas complexas. 

 

Verifica-se que houve piora no desempenho dos participantes nas 

palavras com sílabas complexas, no entanto também nas palavras com sílabas  

simples o desempenho foi péssimo. Verifica-se, pois, que a leitura expressiva 

está muito aquém do esperado para as séries dos escolares participantes. 

Em suma, as piores relações foram AE atividade de construção de 

palavras a partir da palavra falada similar ao ditado e CD (Texto-Leitura 

Expressiva) evidenciando-se que os participantes não apresentam domínio na 

leitura e escrita. 
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Na Figura 19, será apresentado o desempenho individual do participante 

P1 em todas as relações. 

Figura 19 - Percentual de acertos de P1 nas diversas relações testadas. 

 

O desempenho de P1 mostra que seus piores índices de acerto foram nas 

atividades com palavras com sílabas complexas, porém mesmo nas palavras 

compostas por sílabas simples teve dificuldades na leitura expressiva e na 

construção de palavras ditadas ficando com desempenho deficitário. As relações 

CD e AE são as críticas, acompanhadas da relação CBcp.  
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Na Figura 20, encontra-se o desempenho individual de P2 em todas as 

relações. 

Figura 20 - Percentual de acertos de P2 nas diversas relações testadas. 

 

P2 teve o pior desempenho nas relações CE (palavra impressa/letra),  AE 

(Som/Letra) atividade de construção de palavras a partir da palavra falada e CD 

(Texto-Leitura Expressiva); os dados indicam que o participante não lê nem 

escreve sequer palavras com sílabas simples. 
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Na Figura 21, apresenta-se o desempenho de P3 em todas as relações. 

Figura 21 - Percentual de acertos de P3 nas diversas relações testadas.  

 

De acordo com a figura é possível perceber que P3 reconhece as letras 

do alfabeto e apresenta desempenho satisfatório apenas nas relações CC, BC e 

AC; nas demais, o desempenho é deficitário. 
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Na Figura 22, encontra-se o desempenho individual de P4 em todas as 

relações. 

Figura 22 - Percentual de acertos de P4 nas diversas relações testadas.  

 

O P4 reconhece as letras do alfabeto e, pela relação CC, fica evidente 

que não apresenta dificuldade em discriminar estímulos idênticos, tanto que na 

relação CE também apresentou desempenho satisfatório. Nas demais relações  

P4 teve um desempenho deficitário. 
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A Figura 23 mostra o desempenho de P5 em todas as relações testadas. 

Figura 23 - Percentual de acertos de P5 nas diversas relações 

testadas.

 

O participante P5 não reconheceu as letras do alfabeto, tendo um 

desempenho deficitário. P5 não apresentou dificuldade em discriminar estímulos 

idênticos (relação CC) e não teve dificuldades na construção de palavras a partir 

da palavra impressa (relação CEcp). Nas demais relações, inclusive no 

reconhecimento das letras do alfabeto, P5 teve desempenho deficitário. 
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Na Figura 24, encontra-se o desempenho de P6 em todas as relações. 

Figura 24 - Percentual de acertos de P6 nas diversas  relações testadas. 

 

O participante P6 demonstra desempenho deficitário em todas as 

relações, não reconhecendo as letras do alfabeto, tendo dificuldades na atividade 

de cópia, não reconhecendo estímulos idênticos. Dentro desta situação podemos 

concluir que P6 apresenta um repertório extremamente rudimentar de leitura. 

Dos participantes integrantes desta pesquisa, P6 é o que apresenta o pior 

desempenho em todas as relações. 
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A seguir, encontra-se o desempenho de P7 em todas as relações.  

Figura 25 - Percentual de acertos de P7 nas diversas relações testadas. 

 

P7 apresentou desempenho satisfatório nas relações CC e CEcp, o que 

chama a atenção é que na relação CE composta por palavras com sílabas simples 

P7 não alcançou a meta de desempenho desejado e nas palavras compostas por 

sílabas complexas que apresentam maior grau de dificuldade ele teve 100% de 

acerto. É possível que, no momento em que realizou a primeira tarefa, não 

estivesse com um grau de atenção suficiente para realizá-la ou não estivesse 

familiarizado com a atividade. Nas demais relações o seu desempenho foi 

deficitário. 
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Na Figura 26 apresenta-se o desempenho de P8. 

Figura 26 - Percentual de acertos de P8 nas diversas relações testadas.  

 

P8 reconhece as letras do alfabeto, mas apresentou desempenho 

insatisfatório na relação CC e deficitário nas demais relações. Também 

apresentou melhor desempenho em palavras complexas que em palavras com 

sílabas simples, no caso da relação AC. 
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A Figura 27 mostra o desempenho individual de P9. 

Figura 27 - Percentual de acertos de P9 nas diversas relações testadas.  

 

 

O desempenho individual de P9 mostra que apresenta, juntamente com 

P1, um dos melhores desempenhos; porém apresenta índices deficitários em 

leitura compreensiva de palavras com sílabas complexas, além de nas relações 

CD e AE mostrar sérias  dificuldades. Assim a leitura  expressiva e a escrita não 

são por ele dominadas. 
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A Figura 28 apresenta o desempenho individual de P10: 

Figura 28 - Percentual de acertos de P10 nas diversas relações testadas. 

 

Nas relações CC, no reconhecimento das letras do alfabeto, assim como 

na relação AC em palavras com sílabas simples, P10 teve desempenho 

satisfatório. Nas demais relações o desempenho foi deficitário.Este participante 

apresenta piores índices em leitura compreensiva (relação CB e BC) do que em 

leitura receptiva (relação AC); também, na leitura expressiva apresenta 

desempenho deficitário, já que leu apenas 33% das palavras compostas por 

sílabas simples. 
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4.2 - DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES NO PROCEDIMENTO DE 

ENSINO E TESTE DE RELAÇÃO EMERGENTE DE PALAVRAS COM 

SÍLABAS SIMPLES 

Apenas seis participantes (P1, P2, P4, P5, P6, P8) dos dez que realizaram 

a avaliação prévia participaram desta fase do estudo. P3 foi desabrigado
13

 e a 

responsável, por residir longe, não se prontificou em levar o participante ao local 

da pesquisa. P7 evadiu-se do abrigo e até o momento não foi localizado, apesar 

dos esforços de todos inclusive da Policia Militar e do Conselho Tutelar. P9 não 

compareceu mais a escola, mesmo com os esforços da pesquisadora 

conversando com a responsável para que ela retornasse e participasse do ensino. 

Sua mãe apresentou pouca credibilidade de que P9 fosse realmente aprender e 

cancelou a matrícula da adolescente.A mãe de P10 não o levou mais nas sessões. 

A seguir, serão apresentados os dados, referentes ao ensino de palavras 

compostas por sílabas simples, seguindo as etapas de ensino propostas e 

aplicadas. 

O desempenho dos participantes foi retirado a partir dos relatórios 

extraídos do Mestre® e estão na seguinte ordem C-C, A-B, A-C, B-C, C-B, C-E, 

B-E e A-E (relações ensinadas), além da relação C-D (relação emergente) que é 

relativa a leitura expressiva. 

As relações ensinadas iniciaram com o conjunto de palavras compostas 

por sílabas simples, mesmo para aqueles participantes que apresentaram melhor 

desempenho nestas palavras, pois na relação C-D todos apresentaram 

desempenho abaixo do satisfatório. 

                                                

13
 Desabrigar: tirar ou sair do abrigo,desalojar.  
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Os seis participantes passaram por procedimentos com diferentes 

conjuntos de palavras, em virtude do desempenho prévio (IAL-I). Três deles 

(P1, P2 e P4) realizaram o procedimento com conjuntos compostos por três 

palavras (conforme método); os outros (P5, P6 e P8) realizaram o procedimento 

com conjuntos compostos por duas palavras. (conforme explicitado nas páginas 

71 e 72) 

A seguir, são apresentados os dados dos participantes P1, P2 e P4; inicia-

se pelo número de sessões que cada participante utilizou para concluir as etapas 

de ensino e testes das relações emergentes, com as palavras compostas com 

sílabas simples. 

Figura 29 - Número de sessões que cada participante utilizou para terminar 

a programação de palavras compostas por sílabas simples. 

 

Verifica-se na Figura 29 que os participantes tiveram variação no 

número de sessões, sendo 16 o número mínimo e 18 o número máximo de 

sessões. Dos seis participantes, trabalharam com os 16 conjuntos apenas P1, P2, 

P4.  
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P1 e P2 precisaram de apenas 16 sessões para completar os 16 conjuntos 

de palavras com sílabas simples e tiveram desempenho satisfatório na relação 

emergente CD, após  o que iniciaram o trabalho com palavras com sílabas 

complexas.  

P4 precisou de duas sessões a mais para conseguir terminar os 16 

conjuntos de palavras compostas por sílabas simples.  

A seguir, apresenta-se a Figura 30 com o número de sessões utilizadas 

pelos participantes P5, P6 e P8, que tiveram a programação diferenciada. 

Figura 30 - Número de sessões que cada participante utilizou para terminar 

a programação de palavras compostas por sílabas simples na  

categoria animais. 

 

Para P5, P6, P8 foi necessário uma programação diferenciada utilizando 

todo o tempo conjuntos com duas palavras, devido às dificuldades apresentadas, 

inclusive de fala e de coordenação motora.   
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Destes três, P6 foi o participante que apresentou maior dificuldade, tendo 

um ritmo diferenciado dos demais desde o início e precisando inclusive de um 

monitoramento mais próximo por parte da pesquisadora, pois se apresentava, 

durante as atividades, muito dependente e inseguro. Seu comportamento foi 

atípico, tendo dificuldade em nomear letras e animais como o gato, o qual ele 

reconhecia como “miau” e a letra “o” que ele reconhecia como “bolinha”. Este 

participante repetiu atividades das relações CE, BE e AE e mesmo assim seu 

desempenho, nestas relações, foi insatisfatório, apesar de ter evoluído muito.  

P5 apresentou muita dificuldade na coordenação motora, tendo 

dificuldade de trabalhar com o mouse, além de apresentar-se tímido e no 

momento da leitura expressiva ser necessário algumas sessões para que pudesse 

começar a ler. Este participante repetiu a primeira sessão e a terceira, mas 

também apresentou evolução. 

P8 no início apresentou muita dificuldade, ele não era capaz de 

reconhecer uma letra nem qualquer palavra, isto aliado à questão da idade (17 

anos), que trazia a ele grande insegurança; por várias vezes repetiu “esta lição é 

muito difícil para mim”. Em virtude desta situação apresentada, teve também 

uma programação diferenciada, semelhante a do participante P6, mas logo 

conseguiu reconhecer as primeiras palavras, o que facilitou o reconhecimento de 

outras. Foram necessárias apenas duas repetições desta nova programação para 

que P8 passasse a ter melhor desempenho reforçado pelo próprio software.  

Após algumas sessões pediu ajuda para escrever uma mensagem para a 

namorada, sentindo-se muito feliz com a produção do pequeno texto, auxiliado 

pela pesquisadora. 
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Na Figura 31, apresenta-se em horas, o tempo utilizado pelos 

participantes na realização das atividades com sílabas simples dos conjuntos 

elaborados;  P5, P6 e P8 não conseguiram realizar as atividades previamente 

programadas, trabalhando apenas com as palavras constantes da categoria 

“animais”. 

Figura 31 - Tempo em horas que cada participante utilizou para realizar as 

atividades com os conjuntos de palavras formadas por sílabas simples. 

 

Conforme, apresentado na Figura 31, o tempo total utilizado pelos 

participantes P1, P2 e P4 para realizar as atividades com os  10 conjuntos de 

estímulos foi respectivamente de 9 horas e 3 minutos, 10horas e 20 minutos e 12 

horas e 30 minutos o que equivale dizer que a diferença entre P1 e P2 é de 77 

minutos e entre P1 e P4 é de 207 minutos, demonstrando que apesar dos três 

participantes terem alcançado o desempenho desejado, o ritmo de cada 

participante difere consideravelmente. 

P5, P6 e P8 apresentaram, entre si,  dificuldades muito semelhantes e a 

programação dos três foi a mesma, sendo que P6 demorou 16 horas e trinta 
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minutos para terminar a programação, com as respectivas repetições num total 

de seis,  P8  utilizou 15 horas e 20 minutos para terminá-la, contando com as 

duas repetições e P5 utilizou 17 horas e 30 minutos também com as duas 

repetições. 

A seguir será apresentado o total de acertos por relação ensinada e no 

teste da relação emergente C-D por participante. 

A Figura 32 mostra o percentual de acertos de P1: 

Figura 32 - Percentual de acertos relativos ao participante P1 nas relações 

ensinadas e no teste de relação CD (leitura expressiva). 
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Os dados mostram que P1 teve um bom desempenho, nas relações 

ensinadas e na relação C-D (leitura expressiva), alcançando o patamar 

estabelecido. Nas relações ensinadas o pior desempenho (90,16%) foi da relação 

B-E, relativo à escrita. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS (usado nas relações CE, 

BE e AE), P1 retomou as atividades da relação B-E, repetindo o conjunto de 
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palavras macaco-rato-tatu uma única vez, e as atividades da relação C-E, 

repetindo o conjunto de palavras  rato-sapo-macaco também uma vez. 

Se fizermos uma comparação entre os dados obtidos na aplicação do 

IAL-I e o resultado obtido nas relações ensinadas e na relação testada, é possível 

verificar os avanços no repertório do aluno, tanto nas relações ensinadas quanto 

na relação testada C-D. Isto nos mostra que através do procedimento foi possível 

ao participante aperfeiçoar o desempenho do repertório de leitura o que se 

evidenciou no teste da leitura expressiva (CD). 

Observando a Tabela 6 é possível verificar o percentual de acertos de P1 

no IAL-I, nas relações ensinadas e na relação testada (CD). 

Tabela 6 - Percentual de acertos  de P1 apresentados no IAL-I  

e nas relações ensinadas e testada. 

PALAVRAS FORMADAS COM SÍLABAS SIMPLES 

Relação IAL-I  (%) 
Procedimento de 

Ensino/Teste (%) 

C-C 

A-B 

A-C 

B-C 

C-B 

C-E 

B-E 

A-E 

C-D 

87 

---- 

100 

87 

100 

83 

---- 

16 

50 

100,00 

98,66 

98,66 

100,00 

100,00 

91,06 

90,16 

94,50 

98,66 

É possível observar que houve evolução em praticamente todas as 

relações, com evidência maior para a relação A-E. Com o procedimento de 

ensino o participante apresentou evolução tanto no repertório de leitura quanto 

no de escrita. 
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A Figura 33 mostra o desempenho de P2 durante o procedimento de 

ensino e no teste da relação emergente CD. 

Figura 33 - Percentual de acertos relativos ao participante P2 nas relações 

ensinadas e no teste de relação CD (leitura expressiva). 

 

Os dados mostram que P2 teve um bom desempenho nas relações 

ensinadas e na relação C-D (leitura expressiva), alcançando o patamar 

estabelecido. Nas relações ensinadas o pior desempenho (91,83%) foi das 

relações B-E e A-E, relativas à escrita. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, P2 retomou as atividades 

da relação A-E, repetindo o conjunto de palavras macaco-rato-tatu uma única 

vez. Uma observação importante aqui é com relação ao comportamento de P2; 

ele é muito brincalhão, durante as atividades fala muito, desconcentrando-se e 

também aos outros; isto é um fator muito importante relativo às dificuldades 

apresentadas no universo escolar.  
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Fazendo-se a comparação entre os dados obtidos na aplicação do IAL-I e 

o resultado obtido nas relações ensinadas e na relação testada, é possível 

verificar os avanços no repertório do aluno. Isto nos mostra que, através do 

procedimento, foi possível ao participante aperfeiçoar o desempenho em leitura 

e na escrita, como pode ser visto na Tabela 7. 

Tabela 7 - Percentual de acertos apresentados por P2 no IAL-I e nas 

relações ensinadas e testadas. 

PALAVRAS FORMADAS COM SÍLABAS SIMPLES 

Relação IAL-I (%) 
Procedimento de 

Ensino/Teste (%) 

C-C 

A-B 

A-C 

B-C 

C-B 

C-E 

B-E 

A-E 

C-D 

100 

---- 

100 

100 

83 

16 

---- 

16 

22 

100,00 

98,66 

97,33 

98,50 

98,66 

94,50 

93,00 

91,83 

100,00 

É possível observar que houve evolução em praticamente todas as 

relações, com evidência maior para as relações C-E, A-E e C-D. Com o 

procedimento de ensino o participante apresentou evolução tanto no repertório 

de leitura quanto na escrita. 
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A Figura 34 mostra o percentual  de acertos de P4 por relação ensinada e 

no teste da relação emergente C-D. 

Figura 34 - Percentual de acertos relativos ao participante P4 nas relações 

ensinadas e no teste de relação CD (leitura expressiva). 

 

Os dados mostram que P4 teve um bom desempenho nas relações 

ensinadas e na relação C-D (leitura expressiva), alcançando o patamar 

estabelecido. Nas relações ensinadas o pior desempenho (81,83%) foi nas 

relações A-B e B-E. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P4 retomou as atividades da 

relação A-B (palavra falada-figura), repetindo o conjunto de palavras rato-sapo-

macaco  uma vez. Pelo procedimento CRMTS, P4 retomou as atividades da 

relação B-E (figura-letras), repetindo o conjunto de palavras sapo-macaco-tatu 

uma única vez.  
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Fazendo-se a comparação entre os dados obtidos na aplicação do IAL-I e 

o resultado obtido nas relações ensinadas e na relação testada, é possível 

verificar avanços no repertório do aluno, tanto nas relações ensinadas quanto na 

relação testada C-D. Isto nos mostra que através do procedimento foi possível ao 

participante aperfeiçoar seu repertório de leitura e de escrita, como evidente na 

Figura 34. 

Tabela 8 - Percentuais de acertos apresentados por P4 no IAL-I e nas 

relações ensinadas e testadas. 

PALAVRAS FORMADAS COM SÍLABAS SIMPLES 

Relação IAL-I (%) Procedimento de Ensino/Teste (%) 

C-C 

A-B 

A-C 

B-C 

C-B 

C-E 

B-E 

A-E 

C-D 

100 

---- 

58 

33 

50 

83 

---- 

0 

11 

100,00 

81,83 

100,00 

98,66 

97,33 

98,66 

81,83 

92,00 

98,66 

É possível observar que houve evolução em todas as relações, com 

exceção da relação C-C que se manteve em 100%. Com o procedimento de 

ensino o participante adquiriu conhecimentos e habilidades que permitiram uma 

evolução no repertório de leitura, particularmente na leitura compreensiva (BC e 

CB), já que o participante apresentava, antes do procedimento leitura 

compreensiva em nível deficitário, passando a apresentá-la em nível satisfatório. 

Também apresentou evolução no repertório de escrita, já que antes sabia apenas 

reproduzir palavras escritas, passando a construir palavras ditadas a partir de 

figuras e do som. 
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P4 teve um problema muito sério durante o processo de ensino; o genitor 

faleceu sendo que ele era o único que mantinha o vínculo com a participante que 

vivia num abrigo. Ela sentiu muito, falando o tempo todo no genitor e negando 

seu falecimento. Apresentava dispersão, não se concentrava nas atividades,  

ficava vários minutos olhando uma mesma figura, com  momentos de choro 

compulsivo, precisando a todo momento de intervenção. 

A seguir serão apresentados os dados de P5, P6, P8 relembrando que a 

programação teve grau de dificuldade reduzido para eles, pois foi realizada com 

dois estímulos de comparação, e em sendo assim, foi ensinado um número 

menor de palavras. 

A Figura 35 mostra o percentual de acertos de P5: 

Figura 35 - Percentual de acertos relativos ao participante P5 nas relações 

ensinadas e no teste de relação CD (leitura expressiva). 

  

Os dados mostram que o participante P5 apresentou o desempenho 

satisfatório na maioria das relações. Nas relações ensinadas e na relação C-D 

(leitura expressiva), alcançou o patamar satisfatório com exceção da relação AC. 

P5 iniciou a programação inicialmente programada; por duas vezes repetiu  
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as atividades de todas as relações; em virtude de tal desempenho, a programação 

foi modificada e ele passou a evoluir. A partir do quarto conjunto de estímulos 

(já com a nova programação) evoluiu consideravelmente e passou a apresentar 

desempenhos satisfatórios na maioria das relações, demonstrando dificuldade 

apenas na relação A-C. 

P5 apresentou a todo o momento muito receio, isto é ele realizava as 

atividades que não exigiam oralização, porém quando esta era exigida 

permanecia em silêncio por longo tempo, neste caso era incentivado pela 

pesquisadora e era também reforçado por ela, ao acertar. Cada vez que recebia 

um elogio, mostrava um sorriso demonstrando ficar feliz. Outro comportamento 

muito interessante foi no momento em que se encontrava com o irmão (P2); os 

dois se abraçavam muito, apresentando estar felizes, o que chamou a atenção da 

pesquisadora, visto que a responsável pelo Abrigo informou que eles não tinham 

nenhum tipo de relação e que os técnicos estavam tentando aproximá-los. 

Realizando a comparação entre os dados obtidos na aplicação do IAL-I e 

o resultado obtido nas relações ensinadas e na relação testada, é possível 

verificar os avanços no repertório do aluno, tanto nas relações ensinadas quanto 

na relação testada C-D. Isto nos mostra que através do procedimento foi possível 

ao participante aperfeiçoar o desempenho em leitura e escrita. 
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Para uma melhor visualização e análise do participante P5, observemos a 

Figura 36. 

Figura 36 - Comparação dos dados do IAL-I e o percentual de acertos de P5 

nas diversas relações ensinadas e na relação testada C-D. 

 

É possível observar que houve evolução em todas as relações; P5 foi 

melhorando a cada tentativa, e a cada relação ensinada. P5 apresentava 

rendimento rudimentar em leitura e escrita e com o procedimento de ensino, 

apresentou evolução no repertório de ambas as habilidades, embora não tenha 

chegado a trabalhar com todos os conjuntos de palavras.  

A seguir serão apresentados os desempenhos de P6 e P8 por relação 

ensinada. Posteriormente, serão apresentados os desempenhos na relação 

emergente (CD). 
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A Figura 37 mostra o percentual de acertos de P6: 

Figura 37 - Percentual de acertos relativos ao participante  

P6 nas relações ensinadas. 

 

Os dados mostram que P6 alcançou o patamar satisfatório apenas nas 

relações CC, AB, AC, BC, CB. Não foi possível testar a relação C-D (leitura 

expressiva) em todos os conjuntos, em virtude do participante não ter alcançado 

o patamar estabelecido previamente nos procedimentos. (Posteriormente, será 

testada a relação CD). Nas relações ensinadas, o pior desempenho foi das 

relações C-E, B-E e A-E sendo um percentual de 73,66%, 60,25% e 73,66% 

respectivamente. 

 

 



117 

 

Durante o ensino pelo procedimento MTS, P6 retomou todas as 

atividades das relações ensinadas por duas vezes, no primeiro conjunto de 

palavras macaco-rato-tatu sendo necessário reprogramar suas atividades e 

trabalhar com o conjunto de palavras com apenas duas alternativas de escolha. A 

partir deste momento ele repetiu mais uma vez as relações B-E, C-E  e A-E, no 

conjunto de palavras rato-sapo, sapo-tatu, peixe-rato e peixe-vaca.  Uma 

observação importante aqui é com relação ao comportamento de P6,que durante 

as atividades demonstrou insegurança e comportamento muito infantilizado, 

aparentando inclusive ter alguma deficiência. 

Apesar disto, se for realizada uma comparação entre os dados obtidos na 

aplicação do IAL-I e o resultado obtido nas relações ensinadas é possível 

verificar os avanços no repertório do aluno. Isto nos mostra que através do 

procedimento foi possível ao participante aperfeiçoar o desempenho do 

repertório de leitura e escrita durante o processo de ensino. 

Tabela 9 - Percentuais de acertos apresentados por P6 no IAL-I  

e nas relações ensinadas e testadas. 

PALAVRAS FORMADAS COM SÍLABAS SIMPLES 

Relação IAL-I (%) 
Procedimento de 

Ensino/Teste (%) 

C-C 

A-B 

A-C 

B-C 

C-B 

C-E 

B-E 

A-E 

0 

---- 

0 

25 

25 

0 

---- 

0 

86,00 

84,83 

82,83 

84,66 

88,16 

73,66 

60,25 

73,66 
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A Figura 38 mostra o desempenho de P6. 

Figura 38 - Comparação dos dados do IAL-I e o percentual de acertos  

do P6 nas diversas relações ensinadas. 

 

É possível observar que houve evolução em todas as relações. Antes P6 

conseguiu acertar apenas 25% nas relações BC e CB; com o procedimento de 

ensino, o participante passou a apresentar desempenho satisfatório nas relações 

CC, AB,AC, BC e CB, embora não tenha alcançado o patamar esperado que 

seria um desempenho satisfatório em todas as relações. Pode-se afirmar, 

portanto, que houve evolução em seu desempenho.  
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A Figura 39 mostra o percentual de acertos de P8 por relação ensinada. 

Figura 39 - Percentual de acertos relativos ao participante P8  

nas relações ensinadas. 

 

Os dados mostram que P8 evoluiu em todas as relações. Antes P8 

conseguiu acertar 25% na relação BC e 50% na relação CB; com o 

procedimento de ensino, o participante passou a apresentar desempenho 

satisfatório nas relações CC, AB, AC embora nas demais relações não tenha 

alcançado o patamar esperado que seria um desempenho satisfatório em todas as 

relações. Pode-se afirmar, portanto, que houve evolução em seu desempenho. 

Durante o ensino pelo procedimento MTS E CRMTS, P8 retomou todas 

as atividades das relações ensinadas no primeiro conjunto de palavras uma vez,  

no segundo conjunto de palavras retomou as relações B-C, C-E, , C-B, B-E, A-E 

por uma vez; em virtude das dificuldades em trabalhar com três palavras na 

escolha, foi programado um novo conjunto de palavras com apenas duas 

alternativas, semelhante às atividades programadas para P5 e P6.A partir deste 

momento ele continuou repetindo por  uma vez as relações B-E, A-E e C-E,  nos  
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seguintes conjuntos de palavras rato-tatu, rato-sapo, sapo-tatu.Nas demais 

relações, não houve necessidade de repetir relação.  P8 apresentou melhoras 

consideráveis no desempenho, desenvolvendo as atividades mais eficazmente, 

não apresentando tantas dúvidas na escolha das palavras e se motivando a voltar 

aos estudos. 

Cabe ressaltar que após análise do rendimento do aluno no ano de 2009, 

a escola junto com os órgãos da SE do Município resolveu fornecer o certificado 

de conclusão da 4ª série ao aluno, sem ao menos que ele conseguisse reconhecer 

as palavras formadas por sílabas simples e no laudo fornecido está especificado 

que o aluno não irá aprender NUNCA MAIS. 

Esta informação contraria o desempenho alcançado pelo adolescente, 

visto que apesar do ritmo mais lento, P8 aprendeu algumas palavras compostas 

por sílabas simples.  

Ao ser realizada a comparação entre os dados obtidos na aplicação do 

IAL-I e o resultado obtido nas relações ensinadas e na relação testada, é possível 

verificar os avanços no repertório do aluno nas relações ensinadas. Isto nos 

mostra que através do procedimento foi possível ao participante aperfeiçoar o 

desempenho do repertório de leitura durante o processo de ensino, apesar de ser 

necessário um tempo maior para que ele consiga alcançar o patamar desejado. 
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Tabela 10 - Percentuais de acertos apresentados por P8 

no IAL-I e nas relações ensinadas e testadas. 

PALAVRAS FORMADAS COM SÍLABAS SIMPLES 

Relação IAL-I (%) 
Procedimento de 

Ensino/Teste (%) 

C-C 

A-B 

A-C 

B-C 

C-B 

C-E 

B-E 

A-E 

66 

---- 

16 

25 

50 

0 

---- 

0 

81,83 

80,50 

84,66 

73,50 

79,83 

65,33 

65,00 

68,20 

Observando  a Figura 40 é possível verificar a evolução de P8: 

Figura 40 - Comparação dos dados do IAL-I e o percentual de  

P8 acertos nas diversas relações ensinadas. 
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É possível observar que houve evolução em todas as relações; P8 foi 

melhorando a cada tentativa, e a cada relação ensinada. Com o procedimento de 

ensino o participante apresentou evolução no repertório de leitura, porém não 

alcançou o patamar esperado que seria um desempenho satisfatório em todas as 

relações e o término das atividades relativas a dezesseis palavras. 

Cabe ressaltar ainda que no início dos testes e dos procedimentos de 

ensino, P8 apenas fazia garatujas
14

 e não reconhecia nenhuma palavra. 

Os participantes P5, P6 e P8 realizaram em algumas sessões o teste da 

relação C-D que será apresentado na figura a seguir: 

Figura 41 - Percentual de acertos no teste da relação C-D  

dos participantes P5, P6 e P8. 

 

 

                                                

14
 Garatuja: desenho ou letra malfeitos, pouco ou nada inteligíveis. 
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O participante P5 realizou o teste da relação C-D na quarta, quinta e 

sexta  sessões  alcançando  92%  de  acerto  nas  três.  Os  participantes  P6 e  P8 

realizaram o teste da relação C-D na terceira, quarta e quinta sessões obtendo 

respectivamente uma média de 91,66% de acertos e 97,33% de acertos. 

4.3 - DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES NOS TESTES DE LEITURA 

GENERALIZADA DE PALAVRAS E DE FRASES COMPOSTAS POR 

SÍLABAS SIMPLES 

Dos participantes que iniciaram a pesquisa apenas P1, P2 e P4 

realizaram o teste de generalização, isto em virtude dos demais participantes não 

terem terminado a programação de ensino tal como previamente elaborada. 

O Teste de Generalização de Leitura de palavras compostas por sílabas 

simples consistia na leitura de vinte palavras formadas a partir das sílabas das 

palavras de ensino e leitura de seis frases contendo palavras novas. 
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A Figura 42 apresenta a porcentagem de acertos de cada participante na 

leitura das vinte palavras de generalização. 

                 Figura 42 - Percentual de acertos por participante no Teste de               

Generalização – Leitura de palavras compostas por sílabas simples. 

 

Os dados da Figura 47 nos mostram que os participantes P1 e P2 tiveram 

um bom desempenho, acertando dezessete palavras das vinte apresentadas. O 

participante P4 teve muita dificuldade confundindo inclusive sílabas que já 

haviam sido ensinadas, atingindo apenas 50% dos acertos. 

Analisando os erros cometidos pelos participantes P1 leu sadato 

(sapato), cadana (cabana), pataco (pacato); P2 leu tote (pote), rabanate 

(rabanete), bajatela (bagatela); P4 leu sama (cama), mao (mato), pato (pote), 

sado (nado), saco (taco), Sato (sapato), ba (bagatela), raba (rabanete), ba 

(bananada), sa (sapatada). Nos erros cometidos pelo participante P1 podemos 

observar a troca do “p” por “d”, “d” por “b” e a inversão da sílaba no último 

erro. O participante P2 trocou “p” por “t”, “g” por “j” e a vogal na segunda 

palavra; já a participante P4 confundiu o “c” pelo “s”, vogais das sílabas, 

suprimiu inúmeras sílabas das palavras. 
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A Figura 43 apresenta o desempenho dos participantes na leitura de 

frases compostas por palavras ensinadas e com uma ou duas palavras não 

ensinadas, todas compostas por sílabas simples. 

Figura 43 - Percentual por participante no Teste de Generalização –  

Leitura de frases compostas por sílabas simples. 

 

Os dados da Figura 48 nos mostram que P2 teve desempenho 

satisfatório, acertando cinco das seis frases apresentadas; já o participante P1  

acertou quatro das seis frases apresentadas e a participante P4 acertou três das 

seis frases. 

 

 

 



126 

 

 

 

 

O quadro 5  apresenta os erros cometidos pelos participantes:   

Quadro 5 - Erros apresentados na leitura de frases compostas  

por sílabas simples. 

FRASES P1 P2 P4 

A vaca baba o limão. A vaca dada o limão. A vaca baba o limão. A vaca baba o limão. 

O macaco come 

banana. 

O macaco come 

banana. 

O macaco come 

banana. 

O macaco come 

banana. 

O sapo nada no lago. O sapo nada no lago. O sapo nada no lajo. O sapo faz... 

O gato pula no rato. O gato pula no rato. O gato pula no rato. O gato bu... 

O pato bica o tatu O pato bica o “tu”. O pato bica o tatu. O pato... 

O peixe sobe o rio. O peixe sobe o rio. O peixe sobe o rio. O peixe sobe o rio. 

No conjunto de frases não houve um erro comum aos três participantes, 

cada um apresentou uma dificuldade. P1 trocou o “b” pelo “d” e suprimiu uma 

sílaba na palavra tatu, lembrando que tatu foi uma palavra ensinada. P2 trocou 

“g” por “j” e P4 não conseguiu terminar a leitura de três frases, ficando vários 

segundos em silêncio e dizendo ao final: “não sei estas, está difícil!” 
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A comparação do desempenho dos participantes na leitura generalizada 

de palavras e frases é apresentada na Figura 44. 

Figura 44 - Comparação do desempenho dos participantes na leitura 

generalizada de palavras e frases formadas por sílabas simples. 

 

Verifica-se que há evolução no desempenho, indicando que o 

procedimento teve efeito positivo. Após ter realizado as atividades. P1 e P2 

atingiram o patamar satisfatório, indicativo de domínio de leitura de palavras 

com sílabas simples, e P4 atingiu patamar indicativo de que já está em processo 

de aferição do repertório de leitura a partir de unidades mínimas. 
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4.4 - DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES NO PROCEDIMENTO DE 

ENSINO E TESTE DE RELAÇÃO EMERGENTE DE PALAVRAS COM 

SÍLABAS COMPLEXAS 

A seguir, serão apresentados os dados, referentes ao ensino de palavras 

compostas por sílabas complexas. Apenas P1, P2 e P4 participaram desta etapa 

do ensino. Vale lembrar que na aplicação do IAL-I todos os participantes 

apresentaram desempenho insatisfatório. 

O desempenho dos participantes foi retirado a partir dos relatórios 

extraídos do Mestre® e está apresentado na ordem C-C, A-B, A-C, B-C, C-B, 

C-E, B-E e A-E, finalizando com a relação emergente C-D, que é relativa à 

leitura expressiva. 

A seguir, serão apresentados os dados referentes ao número de sessões 

que cada participante utilizou para concluir esta etapa de ensino e testes das 

relações emergentes, com o conjunto de palavras compostas por sílabas 

complexas. 
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Figura 45 - Número de sessões utilizadas por cada participante durante o 

ensino de palavras compostas por sílabas complexas. 

 

Os participantes P1 e P4 utilizaram vinte e sete sessões para 

completarem as atividades relativas aos vinte e sete conjuntos utilizados  para o 

ensino de palavras. P2 necessitou de uma sessão a mais, havendo repetição do 

primeiro conjunto de palavras arara-coelho-galinha. 

Na Figura 46, apresenta-se, em horas, o tempo utilizado pelos 

participantes para completar as atividades realizadas com palavras com sílabas 

complexas. 
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Figura 46 - Tempo em horas que cada participante utilizou para realizar as 

atividades com os conjuntos de palavras formadas por sílabas complexas. 

 

Conforme apresentado na Figura 45, o tempo total utilizado pelo 

participante P1, P2 e P4 para realizar as atividades foi respectivamente de 13 

horas e 30 minutos, 9 horas e 30 minutos e 15 horas e 30 minutos, o que 

equivale dizer que a diferença entre P1 e P2 é de 240 minutos e entre P1 e P4 é 

de 120 minutos, demonstrando que apesar dos três participantes terem alcançado 

o desempenho desejado o ritmo de cada um difere consideravelmente. 

A seguir será apresentado por participante o total de acertos por relação 

ensinada e no teste da relação emergente C-D. 
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A Figura 47 mostra o percentual de acertos de P1. 

Figura 47 - Percentual de acertos relativos ao participante P1 nas relações 

ensinadas e no teste de relação CD (leitura expressiva)  

de  palavras compostas por sílabas complexas. 

 

Os dados mostram que P1 teve desempenho satisfatório, nas relações 

ensinadas e na relação C-D (leitura expressiva), alcançando o patamar 

estabelecido. Nas relações ensinadas o pior desempenho (91,66%) foi da relação 

A-E, relativo à escrita. 

Durante o ensino tanto pelo procedimento MTS como pelo procedimento 

CRMTS, P1 não necessitou retomar as atividades de nenhuma relação.  

Comparando-se  os dados obtidos na aplicação do IAL-I e o resultado 

obtido nas relações ensinadas e na relação testada, é possível verificar os 

avanços no repertório do aluno. Isto mostra que através do procedimento foi 

possível ao participante aperfeiçoar o desempenho em  leitura.  
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A Figura 48 apresenta o percentual de acertos no IAL-I, nas relações 

ensinadas e na relação testada. 

Figura 48 - Comparação do percentual de acertos no IAL-I,  

nas relações ensinadas e no teste da relação CD do P1. 

  

É possível observar que houve evolução em praticamente todas as 

relações, com evidência maior para as relações A-E e CD, mostrando que o 

procedimento de ensino levou o participante a apresentar evolução no repertório 

de leitura e escrita. 
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A Figura 49 mostra o percentual de acertos de P2 por relação ensinada e 

no teste da relação emergente C-D. 

Figura 49 - Percentual de acertos no IAL-I, nas relações ensinadas e no 

teste da relação CD (leitura expressiva)  do participante P2. 

 

Os dados mostram que o participante P2 teve um desempenho 

satisfatório, nas relações ensinadas e na relação C-D (leitura expressiva), 

alcançando o patamar estabelecido. Nas relações ensinadas o pior desempenho 

(92,29%) foi nas relações A-C e A-E. 

Durante o ensino pelo procedimento CRMTS, P2 retomou as atividades 

da relação B-E, repetindo o conjunto de palavras arara-coelho-galinha uma 

única vez. O desempenho de P2, embora satisfatório, não alcançou índice de 

acerto de 100% nas relações provavelmente devido a sua dispersão, pois  por 

várias vezes brincava com os colegas ou desviava sua atenção para o que ocorria 

ao redor.  
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Comparando-se  os dados obtidos na aplicação do IAL-I e o resultado 

obtido nas relações ensinadas e na relação testada, é possível verificar os 

avanços no repertório do aluno. Isto permite concluir que, através do 

procedimento, foi possível ao participante aperfeiçoar o  repertório de leitura e 

escrita. 

Figura 50 - Comparação do percentual de acertos no IAL-I,  

nas relações ensinadas e no teste da relação CD do P2. 

 

 

É possível observar que houve evolução em praticamente todas as 

relações, com evidência maior para a relação  testada C-D. Com o procedimento 

de ensino o participante apresentou evolução no repertório de leitura e escrita. 
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A Figura 51 mostra o percentual de acertos de P4 por relação ensinada e 

no teste emergente da relação CD. 

Figura 51 - Percentual de acertos relativos ao participante P4 nas relações 

ensinadas e no teste de relação CD (leitura expressiva) de palavras 

compostas por sílabas complexas. 

 

Os dados mostram que o participante P4 teve um desempenho 

satisfatório, nas relações ensinadas e na relação C-D (leitura expressiva), 

alcançando o patamar estabelecido. Nas relações ensinadas o pior desempenho 

(83%) foi da relação B-E. 
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Comparando-se os dados obtidos na aplicação do IAL-I e o resultado 

obtido nas relações ensinadas e na relação testada, conforme Figura 52,é 

possível verificar os avanços no repertório do aluno. 

Figura 52 - Comparação do percentual de acertos no IAL-I, nas relações 

ensinadas e no teste da relação CD do P4. 

 

.
Ao compararmos os dados antes e durante o procedimento de ensino, é 

possível observar que houve evolução  em todas as relações ensinadas, com 

destaque especial para a relação CD. Com o procedimento de ensino, o 

participante apresentou evolução no repertório de leitura e escrita. 
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4.5 - DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES NOS TESTES DE LEITURA 

GENERALIZADA DE PALAVRAS E DE FRASES COMPOSTAS POR 

SÍLABAS COMPLEXAS 

Dos participantes que iniciaram a pesquisa apenas P1, P2 e P4 

realizaram este teste, pois foram os únicos aos quais foram ensinadas palavras 

compostas por sílabas complexas.  

O Teste de Generalização de Leitura de palavras compostas por sílabas 

complexas consistia na leitura de dez palavras formadas a partir das sílabas das 

palavras de ensino e leitura de quatro frases contendo palavras novas. 

A Figura 53 apresenta a porcentagem de acertos de cada participante na 

leitura das dez palavras de generalização. 

Figura 53 - Percentual  de acertos por participante no Teste de 

Generalização – Leitura de palavras compostas por sílabas complexas. 
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Os dados da Figura 53 nos mostram que P1 teve desempenho deficitário, 

não conseguindo ler a maioria das palavras compostas por sílabas complexas. O 

participante P2 teve um desempenho insatisfatório, acertando seis das dez 

palavras colocadas em questão e o participante P4 não conseguiu ler nenhuma 

palavra composta por sílabas complexas. P4 dizia a cada palavra, “muito difícil” 

surpreendendo a pesquisadora, pois seu desempenho nas atividades havia sido 

satisfatório. 

 Quanto aos erros cometidos, P1 leu cobado (cobrador), natena (antena), 

moa (molha), briga, morde e termina não conseguiu ler. P2 leu cobrado 

(cobrador), brija (briga), mete (mente), atema (antena) e  P4 nem esboçou 

sílabas, ficando em silêncio por vários minutos. 

Pode-se dizer que P2 já está em processo de aquisição de leitura de 

palavras contendo complexidade, e que P1 inicia tal processo. Embora não 

tenham atingido o patamar esperado, o desempenho após o procedimento de 

ensino foi bastante superior ao apresentado antes do ensino. 
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A Figura 54 apresenta o desempenho dos participantes na leitura de 

frases compostas por palavras ensinadas e com uma palavra não ensinada todas 

compostas por sílabas complexas. 

Figura 54 - Percentual de acertos por participante no Teste de 

Generalização – Leitura de frases compostas por sílabas complexas. 

 

Verifica-se que apenas P2 conseguiu ler parte das frases. P2 teve 

desempenho insatisfatório, acertando duas frases e  nas outras frases acertando 

apenas as palavras ensinadas.  
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O Quadro 6 apresenta os erros cometidos pelos participantes:   

Quadro 6 - Respostas emitidas no Teste de Generalização – Leitura de 

Frases compostas por palavras escritas com sílabas complexas. 

FRASES P1 P2 P4 

O coelho se 

escondeu da zebra. 

O coelho se 

secondeu da zebra. 

O coelho se econdeu 

da zebra. 
Não conseguiu ler. 

A arara molhou o 

elefante. 

A arara mogou o 

elefante. 

A arara molhou o 

elefante. 
Não conseguiu ler. 

A galinha arrancou 

a minhoca vermelha. 
A galinda... 

A galinha arrancou a 

minhoca vermelha. 
Não conseguiu ler. 

Marta procura o 

abajur no escuro. 
Não leu 

Marta trocura o 

abajur no escurro. 
Não conseguiu ler. 

Nas frases, cada participante apresentou uma dificuldade. O participante 

P1 leu algumas palavras ensinadas e outras não conseguiu ler. P2 leu as frases 

apresentando pequenos erros em algumas sílabas das palavras. Há indicações de 

que, de fato, P2 já está em processo de aquisição de leitura de palavras contendo 

complexidades, mesmo quando são apresentadas em uma frase, e que P1 está 

iniciando o processo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho foi o de aplicar um procedimento de 

ensino de leitura, embasado no paradigma da equivalência de estímulos, com o 

auxílio do software Mestre®, a crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual. 

 Fez-se inicialmente, a avaliação do repertório inicial de leitura dos 

participantes, que foi realizada utilizando-se o IAL-I (MOROZ, RUBANO, 

2005) a partir da qual foi possível verificar as dificuldades de cada participante e 

programar as atividades buscando sanar suas deficiências. 

Os resultados obtidos na avaliação do repertório inicial mostraram a 

defasagem do repertório de leitura de cada participante, comparativamente à 

idade e ao nível de desempenho que cada um deveria possuir, considerada a 

série cursada. Três participantes tinham desempenho praticamente nulo, sem 

reconhecimento sequer das letras, mesmo em palavras compostas apenas por 

sílabas simples. 

No que se refere às palavras compostas por sílabas complexas, tal 

defasagem de desempenho se estende a todos os demais participantes, que 

apresentaram na avaliação inicial desempenho deficitário. 

Tendo em vista que o repertório inicial de alguns participantes foi muito 

baixo, não sendo possível sequer ter informações mais detalhadas da relação 

CD, assim a leitura de palavras compostas por sílabas simples e a leitura de 

palavras compostas por sílabas complexas não foi possível de ser realizada. 
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Quanto às atividades do anagrama, que nos possibilitam avaliar aspectos 

da escrita tanto com palavras formadas por sílabas simples como com as 

formadas por sílabas complexas, o desempenho também foi  deficitário. Na 

construção de palavras ditadas - relação AE (som-letras) - o desempenho foi 

praticamente nulo, indicando que os participantes não conseguiam ler nem 

escrever, isto independente da série ou da idade que possuíam. 

Demonstrou-se, por meio da avaliação do repertório prévio, que os 

participantes não conseguiam ter o domínio da língua oral e escrita, ficando 

evidente que, apesar dos saberes lingüísticos serem direito de todos e 

necessários para o desenvolvimento da cidadania, nenhum dos participantes, 

embora frequentassem a escola, tinham tal domínio. 

Dos dez participantes avaliados que foram avaliados, apenas seis 

participaram da programação de ensino proposta; destes, apenas três concluíram 

o procedimento com sílabas simples e complexas, sendo que os outros três 

iniciaram as atividades, mas devido a um ritmo mais lento, não terminaram o 

procedimento planejado.  

Comparando o desempenho dos participantes antes e após o 

procedimento de ensino, a melhora no desempenho da leitura foi considerável 

para todos, sendo que para três destes (P1, P2 e P4) o desempenho atingiu o 

nível esperado, permitindo-se que fossem avaliados aspectos da escrita. O 

desempenho dos participantes P5, P6 e P8 também melhorou muito, visto que 

inicialmente não conseguiam sequer reproduzir as palavras (cópia), e após o 

ensino tiveram desempenho satisfatório nas relações ensinadas e nas relações 

testadas. No caso de P5, P6 e P8, em função do baixo nível de desempenho 

existente antes do procedimento, a pesquisadora precisou realizar diversas 

alterações na programação, trabalhando com dois estímulos apenas, ao invés de 
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três. A evolução no desempenho foi possível, porém foi necessária a alteração, a 

fim de adequar as atividades às necessidades dos participantes. Segundo Pereira, 

Marinotti e Luna (2004), o professor deve observar o comportamento e o 

desempenho do aluno, alterando as atividades de ensino sempre que forem 

necessárias, cabendo ao professor propor as contingências de ensino 

indispensáveis à sua aprendizagem. De fato, houve aprendizagem inclusive para 

tais participantes, mas para tanto as atividades tiveram que ser alteradas. 

Quanto à leitura generalizada, os dados nos mostram que para dois dos 

seis participantes, no que se refere a palavras formadas com sílabas simples, 

ocorreu a generalização, porém outra participante apresentou um índice 

deficitário, mesmo após ter tido um desempenho satisfatório na maioria das 

relações treinadas e emergentes. Isto nos possibilita levantar a hipótese que esta 

participante ficou sob o controle da palavra e não das unidades mínimas, tendo 

dificuldades na leitura de palavras com sílabas não diretamente ensinadas. 

Esta situação fica ainda mais evidente em palavras formadas com sílabas 

complexas, em que os três participantes não conseguem alcançar o índice de 

desempenho satisfatório, apesar de conseguirem ler algumas palavras. Como 

neste caso a generalização emergiu parcialmente, supõe-se que deveriam ser 

introduzidos novos conjuntos de estímulos a serem ensinados visando 

apossibilitar a identificação de unidades mínimas; a inserção de um número 

maior de atividades permitiria o trabalho de um maior número de palavras com 

unidades mínimas semelhantes, o que não foi possível devido ao tempo 

disponível para realização desta pesquisa. 

Outra explicação para a porcentagem baixa de leitura correta das 

palavras de generalização pode ter sido a ausência de repetição sistemática das 

sílabas em diferentes palavras, durante o ensino das palavras. Segundo Matos, 
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Peres, Hübner & Malheiros (1997), “... as unidades silábicas não repetidas 

geram controle textual parcial e idiossincrático” (p.50). Segundo estas autoras, 

os conjuntos de palavras ensinadas deveriam ter sílabas repetidas em posições 

diferentes, de forma que as unidades silábicas fossem reforçadas no começo, 

meio e fim das palavras. Por exemplo, nas palavras MACA e CAMA, a sílaba 

“MA” seria ensinada no começo e no fim da palavra, o que provavelmente 

facilitaria a generalização, conforme sugerem Matos, Peres, Hübner & 

Malheiros(1997). No caso da programação utilizada isto não ocorreu, já que o 

critério de escolha dos estímulos foi pela categoria a que pertencia (por 

exemplo, frutas, animais...). Nestes conjuntos, como afirmam os autores, as 

unidades silábicas das palavras ensinadas não se repetem nem para as palavras 

formadas com sílabas simples nem com sílabas complexas, dificultando o 

controle textual. 

Outro fator que pode ter contribuído para a leitura incorreta das palavras 

de generalização é o fato de que algumas delas não faziam parte do vocabulário 

dos participantes (como, por exemplo, capote, rabanete, bagatela), ou eram 

verbos (como, por exemplo, come, nada, pula), em vez de substantivos, tal 

como as palavras de treino. Esta possibilidade foi aventada por Medeiros e 

colaboradores (1997), os quais  ressaltam a importância das palavras estarem 

relacionadas ao contexto da criança. A programação utilizada nesta pesquisa 

trabalhou com  três categorias:  animais, frutas e alimentos que em sua maioria 

faziam parte do contexto da criança, porém nas palavras de generalização, 

algumas ficaram totalmente fora deste contexto, como as especificadas nos 

exemplos acima. 

Foi possível verificar, também, que no procedimento de ensino é 

necessário tomar certos cuidados com a programação das atividades no que se 

refere à utilização de palavras iniciadas com a mesma letra. Verificou-se que, 
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quando eram utilizadas palavras cujas alternativas de escolha tinham iniciais 

diferentes, os acertos foram maiores, do que quando as palavras iniciavam pela 

mesma vogal ou consoante, nas quais os erros se acentuavam. Assim, a 

programação deve considerar a possibilidade de iniciar com palavras cujas 

sílabas iniciais são diferentes, para introduzir como alternativas, palavras cujas 

letras ou sílabas iniciais sejam as mesmas. 

A leitura de frases significou um avanço considerável no repertório da 

leitura, visto que os resultados obtidos na aplicação do IAL-I demonstraram que 

a maioria dos participantes não apresentava comportamento textual sequer na 

leitura de palavras com sílabas simples;  ao final do procedimento de ensino, 

implementado pelo presente estudo, houve o reconhecimento das palavras 

dispostas em frases. 

Segundo Marinotti (2004), se a criança ao ler ou escrever estiver sob 

controle das unidades mínimas (no caso, as sílabas) ela poderá ler palavras 

novas, diferentemente daquela que estiver sob controle do estímulo global, ou 

seja, da palavra como um todo. Em sendo assim, pode-se inferir que parte dos 

participantes passou a ficar sob o controle das unidades mínimas e que parte já 

começou tal processo, pois reconhece tais unidades inseridas em novas palavras. 

Se analisarmos o repertório que estas crianças e adolescentes tinham 

antes do procedimento (avaliado pelo IAL-I) e o que vieram a ter 

posteriormente, podemos concluir que o procedimento de ensino  foi eficiente, 

principalmente em consideração  ao pouco tempo utilizado para sua aplicação e 

comparado ao tempo que frequentam as salas de aula. 

Assim, os resultados do presente estudo mostram que os procedimentos 

utilizados contribuíram para a melhora na leitura das crianças e adolescentes 
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vítimas de violência sexual, evidenciando que as dificuldades de desempenho 

podem ser superadas, desde que se programe o ensino seguindo as necessidades 

do aprendiz.  

É importante ressaltar que existem diversos fatores que prejudicam o 

processo de aprendizagem, podendo ser apontados, dentre outros, a punição 

(verbal, física e moral, como a ridicularização), a permanência na mesma série 

por vários anos consecutivos, o uso inadequado de métodos de ensino que em 

vez de favorecer o acerto, favorecem o fracasso, o qual pode ser percebido, pelo 

aluno, como incapacidade pessoal, e ainda as variáveis familiares, que como 

visto, neste estudo, podem se pautar na violência e no abandono, visto que a 

maioria dos participantes vive em abrigos há mais de dois anos. 

Leite (1993), a respeito da ridicularização e punição, já há duas décadas 

afirmava o “...quão desastrosas eram as interferências dos professores que 

puniam ou ridicularizavam as crianças por terem cometido „erros‟...” (p.86-87), 

deixando claro que este tipo de procedimento torna a pessoa mais vulnerável ao 

fracasso, muitas vezes não melhorando o desempenho em virtude de ter 

acreditado que realmente não eram capazes. 

 Otta (1986), ao referir-se ao efeito dos insucessos, afirma que “... a 

criança pode aprender, como resultado de repetidos insucessos, que é incapaz 

de aprender qualquer coisa” (p.107). Considerando-se que os participantes 

apresentam uma história escolar de fracasso, com repetências e desempenho 

insatisfatório na maioria das disciplinas escolares, pode-se levantar a hipótese de 

que os participantes desta pesquisa tenham sido levados a desistir de aprender. 

O presente estudo mostra que a programação de ensino, a partir do 

paradigma da equivalência de estímulos, contribuiu para a melhoria da 
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aprendizagem da leitura por crianças e adolescentes vítimas de violência, 

evidenciando que sua aplicação em situações educacionais pode ser uma 

possibilidade promissora. Ainda, confirma-se um dos princípios básicos da 

Análise (Experimental) do Comportamento - o de que as dificuldades podem ser 

superadas, desde que as contingências de ensino sejam planejadas de acordo 

com as necessidades do aprendiz.  

Este estudo pode complementar, também, a literatura do paradigma da 

equivalência de estímulos, ao mostrar sua aplicabilidade para indivíduos que 

foram vítimas de violência sexual, situação esta que interfere negativamente em 

seu desempenho escolar. 

 Novas pesquisas são necessárias tendo como desafio tornar estes 

procedimentos de ensino de discriminações condicionais em um instrumento 

que faça parte do cotidiano dos professores em sala de aula, além de tornar o 

software um recurso disponível na escola. Para tanto, ressalta-se a necessidade 

de oportunizar, aos educadores, o conhecimento dos fundamentos teóricos da 

abordagem, bem como dos materiais produzidos. 

Limites e desafios sempre existirão face à complexidade não só da 

violência como da aquisição do repertório da leitura. No entanto, é possível 

verificar avanços quando se tem contato com a literatura da equivalência de 

estímulos, que mostram a possibilidade de sucesso e levam responsabilidades, 

aos profissionais da educação, de modo a garantir o direito de todas as crianças e 

adolescentes ao desenvolvimento pleno de competências e habilidades, exigidas 

pela sociedade. 
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ANEXO - I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este termo de consentimento tem por finalidade esclarecer alguns aspectos sobre a pesquisa da qual 

seu(sua) filho(a) irá participar. Esta pesquisa objetiva estudar aspectos sobre a aquisição e melhora de habilidade 

de leitura em pessoas que foram vítimas de violência sexual, sendo que a participação de seu(sua) filho(a) será 

de extrema importância para a ampliação dos conhecimentos sobre este tema. 

A pesquisa será conduzida envolvendo testes através do computador, com palavras familiares as crianças. 

As sessões que envolvem a participação de seu(sua) filho(a) serão gravadas e acontecerão na Sala de Informática 

da EE Prof. Antonio Nunes Lopes da Silva, em horários compatíveis e distintos das atividades escolares. 

Os participantes da pesquisa não serão submetidos a quaisquer riscos, podendo solicitar a qualquer tempo 

esclarecimentos adicionais à pesquisadora. A participação na pesquisa não implicará em qualquer despesa para o 

participante e sua identidade será mantida em profundo sigilo. Caso concorde com a participação de seu(sua) 

filho(a), por favor, assine abaixo. 

 

Desde já agradecemos sua colaboração. 

Praia Grande, _________de____________de 2009. 

 

Responsável ______________________________________________ 

Participante:_______________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

Katia Cristina Santana Rocha 

Pesquisador 
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ANEXO - II 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARTICIPANTE 

Parte A – Dados Pessoais 

Nome:_______________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________ 

Data de Nascimento:_________________ Idade:___________________ 

Nome  dos Pais/Responsáveis: 

__________________________________________________________________________________________ 

Parte B – Sobre Leitura 

1) Você sabe ler?  (  ) Sim   (  ) Não 

2) Por que é importante saber ler? 

__________________________________________________________________________________________ 

3) O que costuma ler?  

(  ) jornais   (  ) revistas   (  ) gibis   

(  ) livros de histórias  (  ) outros   (  ) não lê nada 

4) informações adicionais que se fizerem necessárias: 

__________________________________________________________________________________________ 

Data e tempo de aplicação DO IAL-I: __________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do responsável 
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ANEXO - III 

 

FOLHA DE REGISTRO DE LEITURA DAS LETRAS DO ALFABETO 

 

PARTICIPANTE: ____________________________________ 

 

S  G  O  

B  X  P  

E  R  T  

J  U  N  

A  Q  I  

L  Z  H  

M  V  C  

F  D  Y  
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ANEXO - IV 

 

FOLHA DE REGISTRO DE LEITURA DAS PALAVRAS COM 

SÍLABAS SIMPLES 

 

PARTICIPANTE: ____________________________________ 

 

FACA  

RATO  

SINO  

ROXO  

SAPO  

CUBO  

BANANA  

APITO  

SAPATO  
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ANEXO - V 

 

FOLHA DE REGISTRO DE LEITURA DAS PALAVRAS COM SÍLABAS 

COMPLEXAS 

 

PARTICIPANTE: ____________________________________ 

BREQUE  

BUCHA  

QUEPE  

CHALEIRA  

EXALTADO  

BARRIGA  

AMBULÂNCIA  

BOCHECHA  

XÍCARA  

ANDORINHA  

BESOURO  

EXPLICAÇÃO  

ABAJUR  

ENXADA  

GALINHA  

ELEFANTE  

INJEÇÃO  

RELÓGIO  
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ANEXO - VI
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ANEXO - VII
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ANEXO - VIII 

 

NOME:_________________________ 

FOLHA DE REGISTRO TEXTOS 

1º TEXTO: CARTA 

Leitura do aluno 

Fluente (  )                 Silabada (  )   Não houve (  ) 

Compreensão do texto 

1) Qual o assunto da carta? 

__________________________________________________________ 

2) O que Angélica espera de Bia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2º TEXTO: PUBLICIDADE 

Leitura do aluno 

Fluente (  )                 Silabada (  )   Não houve (  ) 

Compreensão do texto 

1) Conte o que entendeu do texto? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ANEXO - IX 

A seguir, exemplificação completa das atividades programadas, no 

Mestre®. 

 
Mestre® 

 

Nesta atividade a palavra escrita serve como modelo o aluno deve 

escolher a palavra a ela correspondente e clicar sobre a mesma. Esta relação é a  

relação C-C (palavra impressa-palavra impressa).  
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Mestre® 

 

Esta atividade trabalha a relação A-B (Som-figura). Neste caso a palavra 

falada serve como modelo e o participante deve escolher a figura a ela 

correspondente. 
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Mestre® 

 

Esta atividade trabalha a relação A-C (palavra falada-palavra impressa). 

A partir da palavra falada como modelo o participante escolhe a palavra 

impressa correspondente. 
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Mestre® 

 

Nesta atividade é apresentada ao participante a figura como modelo e 

deverá ser escolhida a palavra correspondente a figura. A relação trabalhada é 

B-C (figura-palavra). 
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Mestre® 

 

Esta atividade trabalha a relação C-B (palavra impressa-figura). A 

palavra impressa serve como modelo e o participante deverá escolher a figura a 

ela correspondente. 
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Mestre® 

 

Esta atividade é relativa à relação C-E (Texto-letras). Nesta atividade a 

palavra impressa serve como modelo e o participante deverá escolher a letra 

correta e fazer a cópia. 
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Mestre® 

 

Esta atividade é relativa à relação B-E (figura-letras). Nesta atividade a 

figura serve como modelo e o participante deverá escrever seu nome 

corretamente, formando a palavra com as letras disponibilizadas. 
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Mestre® 

 

Nesta atividade a figura serve como modelo e são disponibilizadas letras 

que servirão para que o participante escreva o nome correspondente a figura. A 

relação é a B-E (figura-letras). 
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Mestre® 

 

Esta é a relação A-E (Som-letras). Uma palavra é ditada e o aluno deve 

construir a palavra utilizando as letras a ele disponibilizadas. 

 As atividades são consequenciadas. Esta conseqüência pode ser positiva 

ou corretiva. No caso da corretiva aparece uma figura indicando que o 

participante errou, assim que o participante aperta a tecla que caracteriza o erro. 

Quando o participante erra imediatamente a atividade é interrompida. E 

aparece uma figura sonorizando “Que dó você errou!” 
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Mestre® 

Caso o participante acerte a relação aparece uma figura com a seguinte 

sonorização “É isso aí meu!” 

 

Mestre® 


