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Indicadores externos de avaliação tais como 

SAEB, SARESP, ENEM e PISA, apontam baixo 

desempenho em leitura.

Alunos concluem o Ensino Fundamental sem 

atingir o nível avançado de proficiência em leitura.

Portanto, há necessidade de propostas para 

tornar o ensino de leitura mais eficiente.

A aquisição do repertório de leitura nas séries 

iniciais continua sendo um desafio.



A contribuição da Análise do 

Comportamento

A abordagem comportamental vem 

desenvolvendo estudos  para a compreensão 

do comportamento de ler fundamentados no 

paradigma de equivalência de estímulos,  

derivando procedimentos para instalação,

manutenção e aperfeiçoamento de tal 

comportamento, no contexto escolar.  



 Objetivos

 Desenvolver, aplicar e avaliar um procedimento de 

ensino, de palavras com sílabas simples, para 

aperfeiçoar o repertório de leitura de alunos de 5ª e 6ª 

séries que freqüentavam aulas de reforço escolar, tendo 

como base metodológica o paradigma de equivalência 

de estímulos e como recurso o software Mestre® 

(Goyos e Almeida, 1996).



 Método

Participantes

Participaram,do presente estudo, seis alunos do 
Ensino Fundamental do Ciclo II de uma escola 
pública estadual da cidade de Mogi das Cruzes.

Durante o procedimento, contou-se com a 
presença do professor da escola responsável 
pelas aulas de reforço, o qual participou como 
auxiliar de pesquisa. 



Caracterização dos participantes

Tabela 1 – Caracterização dos participantes quanto ao sexo, idade, série e número de retenções.

Participate SEXO IDADE SÉRIE

Nº DE 

RETENÇÃO 

NA SÉRIE 

P2 masculino 15 anos 5ª 04

P4 masculino 13 anos 5ª 02

P7 masculino 14 anos 6ª 02

P9 feminino 13 anos 5ª 02

P10 masculino 14 anos 6ª 02

P16 masculino 13 anos 6ª 01



Procedimento

1) Avaliação do repertório dos alunos utilizando IAL-I 

(Moroz e Rubano, 2007) composto por três partes:

. Questionário com objetivo de conhecer alguns aspectos 

relacionados aos   participantes;

. Reconhecimento das letras do alfabeto e teste de diferentes 

relações entre três tipos de estímulos (palavra falada / figura / 

palavra impressa) na leitura de palavras simples e complexas;

. Desempenho na leitura  de dois tipos de textos (carta e anúncio);



2) Ensino das relações: 

CC (texto/texto), AB (som/imagem), AC (som/texto), 

BC (imagem/texto), CB (texto/imagem), CE 

(texto/letras), BE (imagem/letras) e AE (som/letras) 

para os eixos temáticos:

ANIMAIS: macaco, rato, tatu, gato, vaca, sapo, pato, peixe.

FRUTAS: abacaxi, banana, limão.

ALIMENTOS: ovo, pão, tomate, peixe.   

3) Teste de emergência da relação não diretamente 

ensinada: CD (leitura expressiva).

CD ( leitura generalizada – palavras novas)



Resultados
Avaliação do repertório inicial de leitura, com uso do IAL-I  

Figura 1. Percentual de acertos em leitura e escrita antes do procedimento de ensino.



Procedimento de ensino nas diferentes relações
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Figura 2. Percentual de acertos nas relações ensinadas (AC, BC, CB, AE).



Teste de emergência da relação CD (leitura 

expressiva)

Figura 3. Percentual de acertos na relação CD (leitura expressiva) , relação não ensinada.



Teste de generalização – leitura de palavras novas

Figura 4. Percentual de acertos no Teste de Generalização – Leitura de palavras novas.
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GENERALIZAÇÃO (Total de Palavras: 20)



 RESULTADOS

 Instrumento de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial

 P10, e P16 apresentaram índice insatisfatório em leitura (66%) e índice 
nulo em escrita (Figura 1).

 P2, P4,  P7, P9 praticamente apresentaram índice nulo em leitura e 
escrita (Figura 1);

 Durante o procedimento de ensino:

 Foi possível verificar que a maioria dos participantes teve o 
desempenho esperado no conjunto geral das relações ensinadas 
(Figura 2), atingindo patamares entre 90 a 100% de acertos

 Após o procedimento de ensino: 

 Todos os participantes tiveram desempenho entre 90% e 100% de 
acertos na emergência da leitura-expressiva (relação CD), atingindo 
patamares estabelecidos (Figura 3). 

 P2, P10 e P16 apresentaram leitura (relação CD) generalizada de 
palavras novas (Figura 4). 

 P2 e P4 e P7 que apresentavam índice nulo em leitura e escrita, 
aperfeiçoaram o repertório de leitura após o ensino (Figuras 3 e 4). 
Estes participantes em especial, tiveram sua trajetória marcada por 
histórias de fracasso escolar muito acentuado, embora estivessem na 5ª 
série, só sabiam escrever o próprio nome.



 Em suma:

 Ao compararmos o desempenho antes do procedimento (Figura 
1) com o resultado obtido nas relações ensinadas (Figura 2) e na 
relação testada (Figura 3 e Figura 4), é possível verificar que os 
avanços no repertório dos alunos são visíveis. 

 procedimento de ensino permitiu, aos participantes, aperfeiçoar 
o repertório de leitura durante o processo de ensino e no teste 
de leitura expressiva e de generalização, com considerável a 
economia de tempo, já que foram despendidas entre 5 e 8 horas 
na realização das atividades. 

 No presente estudo houve indícios de que, para atuar 
adequadamente no sentido de manter os alunos se comportando 
em interação produtiva com a programação de ensino que se 
quer implementar, o profissional deve ter domínio não apenas da 
programação proposta e do software educativo, mas também 
dos princípios nos quais tal programação é baseada.



“Não considere nenhuma prática 

como imutável.  Mude e esteja pronto a 

mudar novamente.  Não aceite verdade 

eterna.  Experimente.”

Skinner
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