
Novas tecnologias de ensino aplicadas na aquisição 

e aperfeiçoamento do repertório de leitura e escrita.

RESUMO
Frente ao baixo nível de desempenho apresentado pelos alunos em leitura e escrita nas avaliações sistemáticas nacionais, urge que sejam derivadas, de pesquisas, aplicações práticas para a área da Educação, a fim de que 
se beneficie pelo uso de recursos da informática e possibilite, ao aprendiz, a aquisição e aperfeiçoamento do repertório de leitura e escrita, especialmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A área da Análise do 
Comportamento vem produzindo pesquisas que se baseiam no paradigma de equivalência de estímulos, possibilitando a aprendizagem de relações entre diferentes modalidades (som-texto-figura) através de discriminações 
condicionais, as quais são ensinadas com o uso de tarefas conhecidas como escolha de acordo com o modelo. Enfocando o comportamento de leitura e escrita como rede de relações, o software educativo Mestre® (Goyos e 
Almeida, 1996) destina-se a professores e demais educadores. Tem o objetivo de servir como uma ferramenta de auxílio ao ensino de habilidades diversas, como é o caso da leitura e escrita. Trabalha com relações entre as 
diferentes modalidades de estímulos (som-figura-texto), oferecendo um amplo leque de possibilidades e combinações para aplicações práticas no ensino de diferentes repertórios, inclusive os de leitura e escrita. Sendo uma 
ferramenta de apoio, permite ao professor criar diversas atividades de acordo com as necessidades do aprendiz; para tanto, a programação de ensino no Mestre® precisa apoiar-se na avaliação diagnóstica do repertório do 
aluno. Ressaltando a importância de avaliar o repertório inicial do aluno e de respeitar seu ritmo de aprendizagem, diversos estudos foram realizados utilizando o Mestre (dentre eles, Moroz e Rubano , 2006; Nibu, 2006; 
Ponciano, 2006; Costa, 2008 e Llausas, 2008). Os resultados apontaram que a informatização do ensino, articulada aos conhecimentos derivados dos estudos em equivalência de estímulos, auxiliam no avanço do processo 
de ensino e, conseqüentemente, de aprendizagem, de forma a ensinar exatamente o que foi planejado e, ainda, potencializar a instalação dos repertórios básicos em diversas populações que apresentam dificuldades no 
desempenho em leitura e escrita. No presente trabalho, são apresentadas as características do software educativo Mestre® , derivação tecnológica de estudos na área da equivalência de estímulos, indicando possibilidades 
de seu emprego no contexto educacional. 

Marcelo de Abreu César
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP

Melania Moroz
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP

NEPEN – Núcleo de Estudos sobre o Ensino

INTRODUÇÃO
•No Brasil a aquisição do repertório de leitura nas séries iniciais continua sendo um grande desafio para os 

profissionais do ensino.

• Avaliações sistemáticas: SAEB/ 4ªEF  2005 pior que 1995, INAF  Δ = 15 e 64 a. + até a 4ª série  só 

26% plenamente alfabetizados e PISA  Brasil em último lugar entre 32 países, apontam o baixo 

desempenho dos alunos em leitura.

• A abordagem comportamental vêm desenvolvendo estudos  para a compreensão do comportamento de ler, 

fundamentados no paradigma de equivalência de estímulos, possibilitando aprendizagem através de 

discriminações condicionais - contexto educacional.

PROPOSTA DE ENSINO
Exemplos de relações que podem ser ensinadas com o Mestre

BC (Imagem - Texto)                                                   CB (Texto - Imagem)

CE (texto – reprodução)                                              BE (figura – construção)

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Leitura

• Avaliação do Repertório Inicial - (IAL-I ): Diagnosticar as dificuldades apresentadas no repertório inicial do 

aluno (MOROZ e RUBANO, 2006). A partir da análise das dificuldades apresentadas na avaliação do 

repertório, é possível elaborar uma proposta de ensino (COSTA, 2008).

•Ensino da Leitura: Iniciar o ensino de palavras com sílabas simples, nas diferentes relações. As palavras 

com sílabas complexas apresentam as maiores dificuldades. Alguns participantes apresentam dificuldade 

também nas palavras com sílabas simples (LLAUSAS, 2008). 

Escrita

Ensino da Escrita: Ensinar anagramas utilizando número justo de letras que compõem a palavra, aumentando 

o número de letras progressivamente. Introduzir o ensino de palavras com sílabas complexas gradativamente 

após o domínio das palavras com sílabas simples (LLAUSAS, 2008).
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MÉTODO

•MTS – procedimento de escolha de acordo com o modelo.

•CRMTS – procedimento de escolha de acordo com o modelo com respostas construídas.

•Software Mestre ® (Goyos e Almeida, 1996) permite propor tarefas de leitura e escrita a partir de 

combinações entre diferentes modalidades de estímulos, conforme diagrama:

OBJETIVO

Apresentar o software Mestre ® (Goyos e Almeida, 1996) - recurso facilitador na aprendizagem do repertório 

de leitura e escrita.

Tela principal                                                Resolvendo Tarefas

O Programa sinaliza para o aluno se ele acertou a atividade ou não, evitando que ele cometa erros.

“Muito bem !!!  Perfeito!!!  É isso ai meu!!!!”                                       “Ah que pena você errou !!! Ah que dó você errou”!!! 
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