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INTRODUÇÃO 

 

Por muitos anos, os alunos eram tidos como culpados por seus baixos rendimentos 

escolares e não se atentava para a eficácia dos métodos utilizados como modelo para 

ensino. De acordo com de Rose (2005), qualquer pessoa é capaz de aprender, mesmo 

com limitações ou deficiências; nenhum diagnóstico prescrito ao indivíduo descreve 

suas capacidades ou dificuldades, fato de fundamental importância para operacionalizar 

os comportamentos específicos a serem trabalhados. Portanto, é dever de quem ensina 

observar quais as habilidades apresentadas pelos indivíduos e os comportamentos que 

eles não dominam para que possam ser implementados e avaliados processualmente.  

A leitura e escrita são habilidades importantes para o desenvolvimento dos indivíduos, 

sobretudo daqueles em fase de alfabetização, cujo domínio dessas habilidades abre 

caminhos para opções adicionais de atividades que requerem a leitura, possibilitando 

ainda o acesso a outras disciplinas e permanência no contexto escolar (REIS; DE 

SOUZA; DE ROSE, 2009). 

Uma série de pesquisas vem sendo realizada por de Rose e colaboradores (DE ROSE; 

DE SOUZA; HANNA, 1996; DE ROSE; DE SOUZA; ROSSITO; DE ROSE, 1989, 

1992, DE SOUZA; DE ROSE, 2006) com objetivo de implementar e aprimorar um 

procedimento para o ensino de leitura e escrita. O programa tem como proposta 

principal o ensino da leitura, organizado em pequenos passos, ou seja, o aumento das 

dificuldades ocorre gradualmente ao longo do programa. O programa de ensino é 

individualizado e organizado em três módulos. O primeiro módulo tem como objetivo o 

ensino de palavras com formação simples da língua portuguesa, compostas por 

consoante-vogal. O segundo módulo é composto por palavras com dificuldades da 

língua como dígrafos, encontros consonantais entre outros. O último módulo do 
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programa de ensino, proposto por de Rose e colaboradores, tem como objetivo leituras 

de livros de histórias infantis com o apoio de um adulto treinado para realizar o 

procedimento de ensino e correção baseado no estudo de Miura (1992). 

Uma estratégia empregada no procedimento refere-se ao ensino por meio da escolha por 

exclusão (DIXON, 1977). Nesse caso, diante da apresentação de um estímulo modelo 

novo, o participante terá um estímulo de comparação conhecido e o novo, dessa forma, 

ela poderá excluir o estímulo conhecido e selecionar o estímulo novo. De acordo com 

de Rose e colaboradores (1996), o emprego dessa estratégia de ensino permite o ensino 

econômico, minimizando os erros. 

Essa ferramenta de ensino tem sido utilizada, na maioria das ocasiões para o ensino de 

palavras isoladas. Como a literatura aponta que palavras retiradas de um contexto pode 

favorecer o processo de aprendizagem, estudos vêm sendo realizados para verificar 

empiricamente a eficácia da contextualização das palavras.  

O estudo de Postalli, Almeida, Canovas, & de Souza (2008) teve como objetivo 

principal a leitura e empregou um procedimento de ensino diferente do relatado 

anteriormente. As autoras empregaram um procedimento de ensino para promover a 

transferência de controle de estímulos do comportamento ecoico para o comportamento 

textual. As palavras empregadas no ensino foram retiradas de histórias infantis, 

portanto, incluíam substantivos, verbos, adjetivos, advérbios entre outros. O 

procedimento consistiu em ensinar conjuntos de 10 palavras, cada conjunto selecionado 

de um livro de história. Foram ensinados oito conjuntos de 10 palavras, divididos em 

dois módulos de quatro conjuntos cada; dois outros conjuntos foram reservados para 

avaliação de generalização. No procedimento de ensino cada lição envolvia a seguinte 

sequencia: familiarização do aluno com a história lida por um adulto (portanto, 

conhecimento prévio da história); pré-teste das palavras a serem ensinadas e das 

palavras dos outros quatro livros do mesmo módulo; realização do procedimento 

informatizado até o critério; leitura da história pelo aluno (com supervisão de um 

monitor). Ao final de cada módulo o aluno era exposto à leitura de um quinto livro cujas 

palavras haviam sido avaliadas nos testes, mas não ensinadas. Os resultados mostraram 

que seis alunos com histórico de fracasso escolar aprenderam a reconhecer as palavras 

impressas na tela do computador e também na leitura dos livros. Os dados sugerem que 

o procedimento pode ser uma alternativa para o ensino de reconhecimento de palavras 

para leitores iniciantes, principalmente, para aqueles que já apresentaram um repertório 

mínimo de leitura. 

Como os resultados de pesquisas prévias apontam o procedimento de ensino por 

exclusão (DIXON, 1977) como uma estratégia bem sucedida para o ensino de palavras 

isoladas, Felippe, Rocca, Postalli e Domeniconi (2011) realizaram uma replicação 

sistemática do estudo de Postalli et al. (2008), empregando o procedimento de exclusão 

em substituição ao procedimento de ensino utilizado anteriormente. O procedimento de 

ensino iniciava com uma sessão individualizada na qual o aluno ouvia a história do 

primeiro livro. Em seguida, ele iniciava as tarefas programadas e realizadas no 

computador (sessões de teste e sessões de ensino das palavras selecionadas nos livros). 

Após completar a fase de ensino, o aluno tinha a oportunidade de ler o livro. O 

procedimento de ensino empregou palavras, figuras e as sílabas que constituíam as 
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palavras. O procedimento ensinava trinta e seis palavras (nove de cada um dos quatro 

primeiros livros selecionados para o ensino) e nove palavras selecionadas de um quinto 

livro empregado na avaliação de leitura generalizada. As palavras foram as mesmas 

utilizadas por Postalli e colaboradores (2011). Os resultados mostraram que cinco das 

seis crianças com dificuldades de aprendizagem foram capazes de ler as palavras dos 

cinco livros no computador e também nos livros. Estes resultados sugerem que as 

estratégias utilizadas podem ser eficazes no ensino da leitura e no desenvolvimento da 

motivação de leitura, uma vez que os próprios alunos se reconheciam capazes de 

realizar tal tarefa, antes realizadas com dificuldade ou sem êxito. 

Considerando a eficácia no ensino de palavras selecionadas de contexto de livros de 

histórias para aprendizagem de leitura das palavras isoladas e, principalmente, dos 

livros de histórias, o presente estudo tem como objetivo verificar o desempenho de 

leitura de palavras retiradas de livros de história infantil isoladamente (tela do 

computador) e no contexto (livro). Também foi avaliado o emprego do procedimento de 

ensino por exclusão para ensinar palavras retiradas de livro de histórias. A diferença do 

procedimento de ensino por exclusão do presente estudo para o estudo de Felippe e 

colaboradores (2011) refere-se ao emprego somente de palavras ditadas e palavras 

impressas (assim como no estudo de Postalli e colaboradores, 2008). 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

Participaram dois alunos do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola pública 

de um município do interior do estado de São Paulo. Um menino e uma menina, na 

faixa etária dos seis anos, membros de famílias de nível socioeconômico baixo. Os 

alunos estavam devidamente matriculados e frequentando a escola. Os participantes 

foram selecionados a partir de uma avaliação de leitura de palavras isoladas realizada 

antes da pesquisa na qual os mesmos obtiveram escores muito baixos. Os participantes 

foram autorizados por seus pais ou responsáveis a participar da pesquisa mediante a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de São Carlos (Parecer n. 458/2011). 
 

Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Unidade de Iniciação à Leitura na Biblioteca Comunitária da 

Universidade Federal de São Carlos. Foram utilizados três ambientes: 1) Setor de 

Literatura Infantil onde estão disponíveis livros de histórias infantil e mobiliário 

adequado para essa idade; 2) Unidade de Iniciação à Leitura, local no qual estão 

instalados os computadores em estações de ensino individual para serem trabalhadas as 

atividades do procedimento; e 3) Sala de trabalho com pequenos grupos, local 

disponibilizado para as crianças realizarem atividades educacionais como jogos 

educativos (memória, quebra-cabeça, dominó entre outros) e também materiais para 

desenhar e colorir.  
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Materiais e Equipamentos 

No espaço destinado à Unidade de Iniciação de Ensino a Leitura, encontram-se os 

computadores de uso individual instalados em espaço preparado para o aluno trabalhar 

de frente para a tela e com bloqueio parcial lateral. Também foram usados fones de 

ouvido para bloquear sons externos e possibilitar melhor escuta dos estímulos auditivos 

(“palavra ditada”).  

Foi empregado o software Aprendendo a Ler e a escrever em pequenos passos para o 

gerenciamento do procedimento de ensino (ROSA FILHO; DE ROSE; DE SOUZA; 

HANNA; FONSECA, 1998). 

Os livros foram os mesmos empregados por Postalli et al. (2008) e Felippe et al. (2011): 

livros de histórias infantis da Coleção Gato e Rato dos autores  Mary França e Eliardo 

França, publicados pela editora Ática, ilustrados e com apresentação de uma sentença 

por página e com repetição das palavras-chave ao longo da história. A Tabela 1 

apresenta os livros e as palavras selecionadas para ensino e teste. 

 

Tabela 1 

Livros de histórias e palavras da linha de base múltipla para cada um dos quatro livros 

selecionados para ensino e as palavras de generalização para o quinto livro. Os livros 

são da Coleção “Gato e Rato” dos autores Mary França e Eliardo França. 

Livros Palavras ensinadas 

“O rabo do gato” sapo, rabo, gato, tatu, novo, viu, ficou, veio, falou, sou 

 

 “O pote de 

melado” 

 

rato, pato, melado, vovó, pote, vem, vamos, comer, pulou, pegou 

 “A bota do bode” bota, bode, patas, galo, casa, filhotes, colocou, deu, sumiu, andou 

 

 “Fogo no céu” 

 

fogo, céu, coruja, balão, mata, fugiu, cair, apagar, pendurou, deram 

Palavras para avaliação de generalização de leitura 

Livro 5: “O pega-pega” pega, você, nada, longe, pegar, vai, vou, sabe, ria, é 

 

Procedimento 

No procedimento foram utilizadas 50 palavras retiradas de cinco livros de histórias 

infantis (10 de cada livro). Desses conjuntos de palavras, quatro sequências de 10 

palavras eram ensinadas e uma sequência de 10 palavras era reservada para o teste de 

generalização. O critério exigido era de 100% de acertos nas tarefas informatizadas, 

sendo que após atingir o critério, o aluno tinha acesso ao livrinho contendo a história 

correspondente ao treino da leitura da lição.  

O procedimento geral de ensino de cada conjunto de palavras de cada livro de história 

infantil era realizado na seguinte sequência: 1) Contato inicial com a história infantil; 2) 

Pré-teste de leitura (palavras dos livros de história); 3) Ensino do conjunto de palavras; 

4) Pós-teste de leitura (palavras do livro de história); e 5) Leitura do livro de história.  

 



 
VIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Londrina de 05 a 07 novembro de 2013 - ISSN 2175-960X 

 

 

3591 

1) Contato inicial com a história infantil: As histórias eram lidas para um grupo de 

alunos e algumas questões foram feitas para avaliar a compreensão da história por eles. 

Anteriormente ao ensino das palavras do livro, o estudante teve novo acesso, 

individualmente, a história contada pelo experimentador. 

 

2) Pré-teste de leitura (palavras dos livros de história): Esse teste tinha como objetivo 

verificar o índice de leitura do aluno antes e depois do ensino das palavras 

(delineamento de linha de base múltipla entre conjunto de palavras). As 50 palavras 

selecionadas dos cinco livros de história foram divididas em dois blocos de 25 palavras. 

A avaliação era realizada antes do ensino de cada novo conjunto de palavras e após 

(para verificar a manutenção/retenção) o ensino de um conjunto de palavras. Portanto, 

essa avaliação teve dois objetivos, um de avaliar a generalização de leitura das palavras 

não ensinadas e segundo, verificar se haveria a ocorrência de manutenção no 

desempenho de leitura das palavras já ensinadas. 

Para realização do teste, as palavras eram dispostas ao estudante, na tela do computador, 

e o aluno era instruído a dizer qual era a palavra (“Que palavra é essa?”) (ver painel da 

esquerda na Figura 1). 

  

3) Ensino do conjunto de palavras: Era ensinado o conjunto de palavras selecionadas 

dos livros de história infantil. Nas sessões de ensino, um estímulo novo (indefinido) era 

apresentado como estímulo auditivo (palavra ditada) e em seguida eram apresentados 

dois estímulos comparação (palavras impressas): um definido (ensinado anterior) e 

outro indefinido (não ensinado). Se o participante selecionasse o estímulo correto era 

apresentada a consequência para acerto (por exemplo, “Ótimo!”, “Isso”, aplausos, som 

de guitarra entre outros); caso ele selecionasse o estímulo incorreto era apresentada a 

consequência para erro (tela preta por 0,5 segundos) e então iniciava a próxima 

tentativa. Por exemplo, a palavra “sapo” era, previamente, ensinada e empregada como 

estímulo conhecido (definido). No ensino, era apresentado o estímulo modelo (palavra 

falada) referente a “gato” e eram apresentados como estímulos de comparação duas 

palavras impressas (gato e sapo). Logo, esperava-se que o aluno excluísse a palavra 

“sapo” e escolhesse a palavra “gato”.  

Cada sessão de ensino foi composta por blocos de ensino e de sonda. Cada bloco de 

ensino era composto por 10 palavras de treino intercaladas com 10 palavras de linha de 

base (palavras compostas por sílabas simples conhecidas pelo aluno). Cada bloco de 

sonda era composto pelas 10 palavras selecionadas do livro. A tarefa consistia em dizer 

qual era a palavra (“Que palavra é essa?”). Cada sessão de ensino era composta por dois 

blocos de ensino e dois blocos de sonda intercalados. No total, o participante realizava 

60 tentativas. O critério de aprendizagem do passo era de 100% de acertos em dois 

blocos consecutivos de sonda. A Figura 1 mostra a ilustração de uma tentativa de ensino 

e uma tentativa de sonda. 
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Figura 1. Ilustração de uma tentativa de ensino e uma tentativa de sonda. 

 

4) Pós-teste de leitura (palavras dos livros de história): Após atingir o critério nas 

tarefas informatizadas, era realizado um teste de leitura semelhante ao realizado no pré-

teste.  

 

5) Leitura do  livro de história: Posteriormente ao pós-teste de leitura, o aluno realizava 

a leitura do livro de história infantil acompanhado da experimentadora que registrava as 

respostas (acerto, autocorreção, correção e dica) e fornecia feedback, na forma de dica 

atrasada e correção (Miura, 1992). Nos dois casos, a experimentadora apenas dizia a 

palavra correta, mas no primeiro caso isso era feito sempre que o aluno hesitava (alguns 

segundos sem resposta) e no segundo, a resposta correta era falada imediatamente 

depois de ter sido falada incorretamente pelo aluno. 

 

RESULTADOS 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o desempenho de leitura de palavras 

retiradas de livros de história infantil isoladamente (tela do computador) e no contexto 

(livro de história). Adicionalmente, foi avaliado o emprego do procedimento de ensino 

por exclusão para ensinar palavras retiradas de livro de histórias utilizando apenas 

relações entre palavra ditada e palavra impressa. Para avaliar a efetividade do 

procedimento no ensino os dados são os das avaliações de leitura de palavras em linha 

de base múltipla entre livros (a leitura da palavra ensinada apresentada na tela do 

computador), antes e após o ensino. Foram analisados, também, os resultados obtidos na 

leitura do livro de história. 

Dois participantes realizaram o estudo, um participante Iago finalizou o procedimento. 

Devido ao período de recesso escolar, a participante Neiva realizou o procedimento até 

o Livro 3. 

A Figura 2 apresenta a porcentagem de acertos na leitura das palavras de cada livro ao 

longo das avaliações. O eixo das abscissas apresenta as avaliações sucessivas e o eixo 

das ordenadas apresenta as porcentagens de acertos na leitura das palavras de cada livro. 

Tentativa de sonda 
Que palavra 

é essa? 

Tentativa de ensino 

gato tatu gato 

Aponte 

“gato” 

gato 
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Na visualização da Figura, os gráficos apresentados horizontalmente representam os 

dados relativos ao desempenho dos participantes em cada livro e, verticalmente, os 

dados de cada participante em cada livro. A linha pontilhada indica o desempenho antes 

e depois do ensino das palavras do livro. Pode-se verificar que os dois participantes 

Neiva e Iago atingiram porcentagens intermediárias de acertos no reconhecimento de 

palavras antes do ensino, exceto para primeira avaliação com as palavras do primeiro 

livro para Neiva (círculos cheios apresentados antes da linha pontilhada). Após o 

ensino, os dois participantes atingiram alta porcentagem de acertos e mantiveram esse 

desempenho ao longo das avaliações sucessivas. A última avaliação prevista para Iago 

após o ensino do conjunto do livro 4 e a sessão após o ensino do livro 3 para 

participante Neiva foram perdidas por problemas técnicos na recuperação do arquivo de 

registro. 

A Figura 3 apresenta o desempenho dos participantes na tarefa de leitura do conjunto de 

palavras ensinadas e não ensinadas em cada um dos quatro livros e também do quinto 

livro para avaliação de generalização. Os dois participantes, de modo geral, 

apresentaram acertos acima de 60% na leitura dos livros. O participante Iago apresentou 

78% de acertos na leitura do quinto livro do qual não foram ensinadas as palavras (livro 

de generalização).  
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Figura 2. Porcentagem de acertos de leitura de palavras selecionadas para avaliação em 

delineamento de linha de base múltipla. A linha tracejada indica o desempenho antes e 

depois do ensino das palavras do livro. O asterisco indica perda de dados. 
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Figura 3. Porcentagem de acertos em leitura de palavras ensinadas e não ensinadas em 

cada um dos livros ensinados e de palavras não ensinadas do Livro 5 (avaliação de 

generalização). 

 

DISCUSSÃO  

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o desempenho de leitura de palavras 

retiradas de livros de história infantil isoladamente e no contexto. Também pretendeu 

avaliar o emprego do procedimento de ensino por exclusão para ensinar palavras 

retiradas de livro de histórias utilizando apenas relações entre palavra ditada e palavra 

impressa. Os resultados das avaliações conduzidas em delineamento de linha de base 

múltipla mostraram que o ensino de palavras foi eficiente para estabelecer repertório de 

leitura para dois participantes, observa-se um progressivo aumento na porcentagem de 

palavras lidas corretamente durante as avaliações sucessivas. Também pode-se verificar 

que os participantes foram capazes de ler as palavras ensinadas e também palavras não 

ensinadas no contexto de livro de histórias, obtendo porcentagem de acertos acima do 

60% na leitura do livro.  

Os resultados obtidos no presente estudo confirmam os dados de estudos anteriores os 

quais empregaram procedimentos de ensino de leitura (DE ROSE et al, 1996; DE ROSE 

et al., 1989, 1992; DE SOUZA et al., 2004; DE SOUZA et al. 2009; HANNA et al., 

2004; MELCHIORI et al., 1992, 2000; REIS et al., 2009; YNOGUTI, 2002). Os 

desempenhos na leitura do livro de história mostraram que o ensino das palavras no 
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computador permitiu o reconhecimento das mesmas nos livros. Esses resultados estão 

de acordo com os de Postalli et al. (2008) e de Felippe et al. (2011).  

Em relação a leitura dos livros de histórias infantis, pode-se verificar que os dois  

participantes alcançaram porcentagens acima do 60% de acertos e  aumentaram o 

número de acertos ao longo das exposições. Deve-se ter cautela ao generalizar os dados, 

pois trata-se de apenas dois participantes. Entretanto, utilizando o sujeito como seu 

próprio controle, verifica-se que os dois participantes aprenderam as palavras ensinadas 

isoladamente por meio do procedimento de ensino informatizado e foram capazes de 

reconhecer as mesmas em um outro contexto (livro de história).  

Estudos futuros deverão replicar o procedimento de ensino empregado no presente 

estudo para aumentar o número de participantes. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os dados obtidos no presente estudo sugerem que a combinação de ensino 

informatizado e leitura em livros pode favorecer a aprendizagem e também criar 

condições para que o aluno obtenha consequências naturais no desenvolvimento do 

“gosto” pela leitura (DE ROSE, 2005; FERSTER, 1967; FELIPPE et al., 2011; 

POSTALLI et al., 2008; SANTOS; DE ROSE, 1999, 2000). 
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