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• Aquisição do repertório de leitura e escrita nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental do Ciclo – II vem se 

configurando como uma das principais dificuldades a 

serem sanadas na aprendizagem dos alunos. 

• Indicadores internos e externos de avaliação tais como 

SARESP, SAEB e os da própria escola, apontam que 

uma boa parte das crianças que freqüentam os bancos 

escolares, principalmente as crianças de classes menos 

favorecidas, tem chegado nas 5ª e 6ª séries sem saber 

ler e escrever.   



• Dados do IBGE têm mostrando que o analfabetismo no 
Brasil persiste;

• Estudos fundamentados no paradigma da equivalência 
de estímulos (Sidman, 1984) vêm se destacando por 
permitir propostas promissoras em diferentes áreas, 
inclusive no ensino da leitura e escrita, quer seja pela 
alta probabilidade de aprendizagem sem erro, quer seja 
pela economia de tempo que proporciona. 

• Parte dos estudos realizados em nosso país utiliza o 
software Mestre® (Goyos & Almeida, 1996), quer como 
recurso na programação do ensino, quer para a 
avaliação do repertório prévio, a qual é condição 
necessária para o planejamento das propostas de 
ensino. 



OBJETIVO

• O presente estudo teve por objetivo 

comparar o repertório de leitura inicial de 

alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental Regular com o de alunos de 

Educação de Jovens e Adultos.



MÉTODO

• Instrumento de Avaliação de Leitura –
Repertório Inicial (Moroz & Rubano, 2006).

• Aplicação individual a 17 alunos de 5ª e 6ª 
séries do Ensino Fundamental.

• Aplicação individual a 10 alunos do curso de 
E.J.A.

• Sessão única com duração de 35 a 45 minutos.



• Aplicação do Instrumento de Avaliação Inicial:

– 1ª. parte entrevista;

– 2ª. parte aplicação do software Mestre® 

relações avaliadas: C-C (texto/texto), 

B-C (imagem/texto), C-B (texto/imagem), 

C-D (leitura), A-C (som/texto),

C-E (palavra/letras),  A-E (som/letras);

– 3ª. parte leitura textos (carta manuscrita e anúncio 

de jornal);



decodificação 
(correspondência gráfico-fonológica) 

+ 
compreensão

= 
comportamento complexo que envolve

uma rede de relações entre diferentes

modalidades  de estímulos:

Som – Imagem – Texto / Objeto 

Leitura



• Fonte: Mestre



Ensino da leitura a partir de 

combinações entre os elementos: 

Som – Imagem – Texto   

Software Mestre ® 

(Goyos e Almeida, 1996) :



Estímulo modelo + conjunto de estímulos-escolha

feedback para cada escolha, indicando correção

ou  incorreção + registro automático do 

desempenho do aprendiz 

Tarefas



Exemplo de tarefa de ensino da

relação BC (Imagem-Texto) 



RESULTADOS
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Figura 1: Comparação entre a porcentagem de acertos nas diferentes relações com palavras compostas por sílabas simples.
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Figura 2: Comparação entre a porcentagem de acertos nas diferentes relações com palavras compostas por sílabas 

complexas.
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Figura 3: Comparação entre a porcentagem de acertos na leitura expressiva (relação C-D) com palavras 

compostas por sílabas simples e complexas.
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Figura 4: Comparação na escrita (relação A-E) de palavras com sílabas simples e complexas.



CONCLUSÕES

• Relações

• Palavras com sílabas simples  
– Maiores dificuldades estão relacionadas a leitura (CD) e escrita (AE),  

sendo que os alunos de 5ª e 6ª séries apresentam maiores dificuldades  
que os alunos de E.J.A. (Figura 1);

• Palavras com sílabas complexas 
– Os alunos de 5ª e 6ª séries apresentam maior dificuldade na leitura e 

escrita;

– Os alunos de E.J.A. apresentam maior dificuldade em escrita 
anagrama por construção (ditado) evidencia maiores dificuldades; 

– Os alunos de 5ª e 6ª séries apresentam um melhor desempenho na 
relação C-E (cópia), quando comparado com os alunos de E.J.A;



Leitura

• Palavras com sílabas simples

– Os alunos de 5ª e 6ª séries apresentam 

maior dificuldade que os alunos de E.J.A. na 

leitura de palavras com sílabas simples 

(Figura 3);

• Palavras com sílabas complexas.

– Os alunos de 5ª e 6ª séries também 

apresentam maior dificuldade que os alunos 

de E.J.A. (Figura 3);



Escrita

• Palavras com sílabas simples

– Os alunos de 5ª e 6ª séries apresentam mais 

dificuldade que os alunos de E.J.A. (Figura 

4);

• Palavras com sílabas complexas.

– Os alunos de 5ª e 6ª séries também 

apresentam maior dificuldade que os alunos 

de E.J.A. (Figura 4);



PROPOSTA DE ENSINO

• Iniciar o ensino de palavras com sílabas simples, nas 
diferentes relações;

• Ensinar anagramas utilizando número justo de letras 
que compõem a palavra, aumentando o número de 
letras progressivamente;

• A partir da análise das dificuldades apresentadas na 
avaliação do repertório, uma proposta de ensino deverá: 
Introduzir o ensino de palavras com sílabas complexas 
gradativamente após o domínio das palavras com 
sílabas simples;
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