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Llausas, Rosana Valiñas Llausas. (2014). Avaliando uma proposta de Ensino de 

Espanhol por meio de discriminações condicionais. Tese de Doutorado, Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação, Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, SP. 

 
  Resumo 

A obrigatoriedade do ensino do espanhol foi formalizada pela Lei 11.161, promulgada 

em 2005. Tendo em vista que é recente a implantação do ensino de espanhol, ainda não 

há conhecimento suficiente sobre como está sendo ministrado tal ensino, quais os 

resultados obtidos e quais os melhores métodos de ensino. Nesse contexto, torna-se 

importante desenvolver estudos que tenham como foco o ensino de língua espanhola, a 

fim de se produzir conhecimentos científicos que possam embasar as decisões tomadas 

pelo professor. Considera-se que a Análise do Comportamento, tendo por base o 

modelo de equivalência de estímulos, pode contribuir com sugestões valiosas. Tal base 

teórico-metodológica vem dando suporte à elaboração de propostas promissoras em 

diferentes áreas, como em Língua Portuguesa, no ensino de leitura e escrita; em 

Matemática, no ensino de números e de frações; em Artes, na leitura de imagens; em 

Música, no ensino de notas musicais, entre outros.  No presente trabalho, coloca-se em 

foco a aquisição de língua espanhola por alunos brasileiros do Ensino Médio.  

Participaram seis estudantes do Ensino Médio de uma escola da rede pública da Zona 

Leste de São Paulo, e que faziam curso técnico em uma escola da rede particular.  

Foram realizados três Estudos com Avaliação do Repertório Inicial,  Intervenção e 

Avaliação do Repertório Final. O ensino ocorreu em contexto coletivo (pesquisador 

com os participantes) e com uso de software. O Estudo 1 teve como objetivo ensinar 

leitura e escrita manuscrita do verbo ser, no presente do indicativo.  Os estímulos 

utilizados foram verbo ditado  (A), figura (B), verbo impresso (C).    Foram ensinadas 

as relações AB, AC e AE e testadas as relações de seleção (BC e CB), tradução (CT e 

AT), oralização (BD e CD) e escrita manuscrita (AF).  No Estudo 2, ensinou-se a ler e 

escrever de forma manuscrita palavras com J, LL ou Ñ, com o correspondente artigo 

definido.  Também foram ensinadas relações entre palavra ditada (A), figura (B) e 

palavra escrita (C), sendo ensinadas as relações AB, AC e AE e testadas as relações BC 

e CB, a tradução (CT e AT), a oralização (BC e CD) e a escrita (BE e AF) tanto de 

palavras quanto de orações de generalização.  O Estudo 3 teve como objetivo ensinar os 

participantes a dar respostas adequadas às questões com Quién es.../Quiénes 

son.../Cómo es.../Cómo son...  Para tanto, ensinou-se o participante a relacionar Questão 

impressa - Resposta impressa (QiRi), testando-se relações não ensinadas (QiQt, QiRm, 

QiRo, QdQt, QdRm, QdRo, RiRt, QdQi e QdRi). Os resultados evidenciaram que os 

procedimentos de ensino, com base no modelo de equivalência de estímulos, 

possibilitaram a emergência de comportamentos não ensinados diretamente (a tradução 

para o português,  a leitura, a nomeação e a escrita manuscrita do verbo ser, de palavras 

e, ainda, de orações em espanhol). No último estudo, evidenciou-se que o ensino de 

uma única relação possibilitou a ocorrência do Responder a Questões com Quién 

es.../Quiénes son.../Cómo es.../Cómo son..., de forma oral e manuscrita, e sua tradução 

para o português. 

 

Palavras-chave: ensino de espanhol, equivalência de estímulos, discriminação 

condicional, software educativo, contexto coletivo. 

 

 



Llausas , Rosana valines Llausas. (2014). Evaluating a proposal in teaching Spanish 

through conditional discrimination.  Doctoral Thesis, Program of  Postgraduate Studies 

in Educational Psychology, University of São Paulo, São Paulo, SP. 

 

Abstract 

 

The compulsory teaching of Spanish language was formalized by Law 11.161, enacted 

in 2005.  Considering that teaching of Spanish language is on recent deployment, there 

is not enough knowledge   about how such education is being taught, what the results 

were and what the best teaching methods.  In this context, it becomes important to 

develop studies that focus on the teaching of the Spanish language in order to produce 

scientific knowledge that can support the decisions taken by the teacher.  It is 

considered that the Behavior Analysis, based on the model of stimulus equivalence, can 

contribute with valuable suggestions. Such theoretical and methodological basis has 

been supporting the development of promising proposals in different areas, as in 

Portuguese, in the teaching of reading and writing; in Mathematics, teaching numbers 

and fractions; in Arts, in reading images; in Music, teaching of musical notes, among 

others. The present study focuses on the acquisition of the Spanish language by high 

school brazilians students. Participated in the study six high school students from public 

school East Zone São Paulo, that attend classes at technical course of a particular 

network. Three studies containing repertoire initial evaluation, intervention and final 

repertoire evaluation were performed. The teaching took place in the collective context 

(researcher and participants) using a software.  Study 1 aimed to teach reading and 

handwriting of the verb be in the present tense.  The stimuli used were dictated verb 

(A), figure (B), printed verb (C).  The AB, AC and AE relations were taught and tested  

relations selection (BC and CB), translation (CT and AT), oralization (BD and CD) and 

handwriting (AF).  In Study 2, was taught to read and write handwritten words with J, 

LL or Ñ, corresponding with the definite article.  Relations between dictated word (A), 

figure (B) and the written word (C) were also taught, being taught the AB, AC and AE 

relations and tested the BC and CB relations, (CT and AT) translation, oralization (BC 

and CD) and writing (AF and BE ) both words and  sentence of generalization.  Study 3 

aimed to teach participants to give appropriate answers to the questions with  Who is... / 

Who are... / How is/are...   To do so, the participant is taught to relate print questions  - 

Print Answer ( Qiri ), testing  not taught relations (QiQt, QiRm, QiRo, QdQt, QdRm, 

QdRo, RiRt, QdQi e QdRi).  The results showed that the teaching procedures based on 

equivalence stimulus model, enabled the emergence of behaviors not directly taught (the 

translation into Portuguese, reading, handwriting and name the verb to be , words and 

even of sentence in Spanish). In the latter study, it was observed that the teaching of a 

unique relation made the occurrence of Answering Questions with is... / Who are... / 

How is/are..., both orally and manuscript, and its translation into Portuguese . 

 

Keywords: teaching Spanish, stimulus equivalence, conditional discrimination, 

educational software, collective context. 

 

 

 

 

 

 



Llausas, Rosana valinas Llausas. (2014 ). La evaluación de una propuesta en la 

enseñanza del español a través de la discriminación condicional. Tesis Doctoral, 

Programa de Postgrado en Psicología de la Educación de la Universidad de São Paulo, 

São Paulo, SP. 

 

Resumen 

 

La enseñanza obligatoria del español fue formalizado por la Ley 11.161 , promulgada 

en 2005.  Teniendo en cuenta que es el reciente despliegue de la enseñanza del español, 

todavía no se sabe lo suficiente acerca de cómo se está enseñando la lengua española, 

¿cuáles fueron los resultados?, ¿cuál es el mejor método de enseñanza?  En este 

contexto, es importante el desarrollo de estudios que se centran en la enseñanza de la 

lengua española con el fin de producir conocimiento científico que pueda apoyar las 

decisiones tomadas por el profesor.  Se considera que el análisis de comportamiento, 

basado en el modelo de la equivalencia de estímulos, puede contribuir.  Esta base 

teórica y metodológica ha apoyado el desarrollo de propuestas proisoras en diferentes 

areas, en la enseñanza de la lectura y la escritura em lengua portuguesa; en matemáticas, 

la enseñanza de los números y fracciones; en Artes, en la lectura de imágenes; en  

música, la enseñanza de notas musicales, entre otros.   En el presente trabajo, se hace 

hincapié en la adquisición de la lengua española por los estudiantes secundarios 

brasileños.   Participaron seis estudiantes de secundaria de una escuela pública en la 

Zona Leste de São Paulo,  que hacian curso técnico en una escuela privada. Se 

realizaron tres estudios com Evaluación del Repertório Inical, Intervención y 

Evaluación del Repertório Final.  La enseñanza se llevó a cabo en el contexto colectivo 

(investigador con los participantes) y el uso de software.  Estudio 1 tuvo como objetivo 

enseñar a leer y escribir a mano el verbo ser en el tiempo presente. Los estímulos 

utilizados fueron dictados verbo (A), dibujo (B), verbo impreso (C).  Las relaciones AB, 

AC y AE se enseñaron y probaron las relaciones (BC y CB), traducción (CT y AT) , 

oralización (BD y CD) y la escrita (AF).  En el Estudio 2, se enseñó a leer y escribir 

palabras escritas a mano con J , LL o Ñ , que corresponde con el artículo definido. Las 

relaciones entre palabra dictada (A), dibujo ( B) y la palabra escrita (C ).   También se 

les enseñó las relaciones AB, AC y AE y se probaron las relaciones AC y CB, 

traducción (CT y AT), oralización (BC y CD) y escritura (AF y BE) con palabras y  

oraciones de generalización. Estudio 3 tuvo como objetivo enseñar a los participantes a 

dar respuestas adecuadas a las preguntas con Quién es ... / Quiénes son ... / Cómo es ... / 

Cómo son ...    Para ello, se enseñó los participante a relacionarse  Cuestiones impresas 

– Respuestas impresas (Qiri) y se testaron las relaciones (QiQt, QiRm, QiRo, QdQt, 

QdRm, QdRo, RiRt, QdQi e QdRi). Los resultados mostraron que los procedimientos 

de enseñanza basados en el modelo de la equivalencia de estímulos, permitieron la 

emergencia de comportamientos que no son enseñados directamente (la traducción al 

portugués , la lectura, la escritura y la nomeación del verbo ser, palabras e incluso de 

oraciones en español). En este último estudio, se observó que la enseñanza de una 

relación única produjo la contestación de preguntas con Quién es ... / Quiénes son ... / 

Cómo es ... / Cómo son ... , tanto oralmente cuanto manuscrito, y su traducción al 

portugués. 

 

Palabras clave: enseñanza de español, la equivalencia de estímulos, discriminación 

condicional, software educativo, el contexto colectivo . 
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APRESENTAÇÃO 

 

A língua espanhola sempre foi uma constante em minha vida; filha de imigrantes 

espanhóis, graduei-me em Língua Espanhola pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo em 2006.  Iniciei minha carreira como professora de espanhol, em uma escola 

particular da cidade de São Paulo, onde trabalhei durante 13 anos, lecionando para 

alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Foi durante o mestrado que conheci a Análise do Comportamento, o modelo de 

equivalência de estímulos e o software Mestre® (Elias & Goyos, 2010), enquanto 

desenvolvia meu trabalho ensinando língua portuguesa na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA).  Já durante esse período tive meu primeiro contato com artigos que 

relatavam o uso do modelo de equivalência de estímulos para ensinar língua estrangeira. 

Já no doutorado decidi trabalhar com o ensino de Língua Espanhol, é com a 

perspectiva de poder contribuir para a melhoria do ensino de Língua Espanhola é que a 

presente pesquisa teve por objetivo avaliar uma programação de ensino de espanhol 

com base no modelo de equivalência de estímulos e implementada em espaço coletivo 

com o auxílio do Software MestreLibras (Elias & Goyos, 2010), a fim de aperfeiçoar o 

repertório de alunos de Ensino Médio da rede pública que frequentam o ensino técnico 

em uma escola da rede particular de ensino. 
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Ensino de Língua Espanhola como língua adicional 

 

No Brasil do século XXI, torna-se cada vez mais comum o ensino de línguas 

estrangeiras no Ensino Fundamental e Médio, tanto na rede particular quanto na rede 

pública de ensino. Nas escolas particulares, sua inserção no currículo aparece como um 

diferencial para o aluno em relação à concorrência das instituições por um maior espaço 

no mercado.   

De modo geral, nos últimos 20 anos  vem aumentando o interesse em incluir a 

língua espanhola no ensino regular, fato atribuído às necessidades econômicas e aos 

interesses políticos  advindos da necessidade de comercializar com os países que falam 

espanhol, principalmente após a criação do Mercosul (Mercado Comum do Sul).  A 

vinda de grandes empresas de origem espanhola para o Brasil também alavancou a 

necessidade e o interesse por aprender a língua espanhola.   

Em 5 de agosto de 2005, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou a Lei 

nº 11.161, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola no Ensino 

Médio e a oferta facultativa ao Ensino Fundamental (Ciclo II). De acordo com o que 

dispõe a lei, a implantação seria gradativa e deveria estar concluída em 2010. Ademais, 

a oferta de língua espanhola para o Ensino Médio da rede pública deveria ocorrer no 

horário regular de aula, cabendo a cada Estado o cumprimento dessa lei segundo suas 

condições e peculiaridades.  

O texto em que constam as Orientações Curriculares para o Ensino de Língua 

Espanhola foi produzido para atender à Lei nº 11.161, que o tornou o ensino de língua 

espanhola obrigatório no Ensino Médio (EM) e facultativo no Ensino Fundamental 

(EF), Ciclo II. Tais orientações destacam, entre outros aspectos, o desenvolvimento das 

quatro destrezas (produção oral, compreensão auditiva, produção escrita e compreensão 
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leitora).  O subitem Expectativas de aprendizagem refere-se ao estabelecimento das 

metas de aprendizagem, que devem ser tangíveis e formuladas de forma gradual, 

partindo sempre de pontos mais simples e mais frequentes na língua espanhola, mais 

fáceis para o aluno principiante, e avançando para tópicos mais complexos e menos 

usuais da língua.  Com base nesse princípio, o texto que trata das orientações 

curriculares para o ensino de língua espanhola contido no documento Linguagem, 

códigos e suas tecnologias destaca, para o primeiro ano do ensino de língua espanhola, 

as seguintes expectativas de aprendizagem e práticas formativas: 

 Em relação à compreensão oral: necessidade de trabalhar com vocabulário 

básico, sempre relacionado à realidade do aprendiz. O professor deverá 

promover atividades que levem o aprendiz a entender e interpretar 

enunciados com vocabulário simples, com o objetivo de que o aluno 

compreenda, nesse momento, apenas a ideia geral.  

 Em relação à produção oral: o aprendiz deverá ser capaz de iniciar 

diálogos simples sobre temas do dia a dia, transmitindo informações, avisos 

e instruções, comentando, perguntando, respondendo a questões de maneira 

formal ou informal.  

 Em relação à compreensão leitora: o aluno deverá ler com compreensão 

pequenos textos, localizando informações específicas e captando o sentido 

mais amplo do texto.  

 Em relação à produção escrita: o aprendiz deverá realizar redações curtas e 

simples sobre temas do dia a dia, transmitindo opiniões, informações, 

persuadindo, argumentando e contra-argumentando.    

 O presente trabalho tomou como ponto de partida as Orientações Curriculares 

para o Ensino de Língua Espanhola para os alunos iniciantes, focou-se: 
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 pronomes pessoais sujeito e o verbo ser, no presente do modo indicativo; 

 os artigos definidos com o correspondente substantivo ou adjetivo com a 

correspondente flexão; 

 pronome interrogativo (quién, quiénes, cómo) e o sinal de pontuação 

(interrogação); 

       Este conteúdo, bem como os desempenhos de produção oral, compreensão 

auditiva, produção escrita, compreensão leitora e tradução, buscando sempre a 

funcionalidade, possibilitando ao aluno elaborar e responder questões simples,  são, 

propostos pelas Orientações Curriculares para o Ensino de Língua Espanhola para o 

primeiro bimestre do primeiro ano de ensino de Língua Espanhola.    

 A seguir, apresentam-se algumas pontuações sobre os pronomes, verbo ser, 

artigos definidos, substantivos e pronomes interrogativos,  conteúdos utilizados na 

presente pesquisa. 

       Com a denominação de pronomes pessoais, Llorach (2000) abarca um grupo de 

palavras que fazem referencia a noção de pessoa gramatical, que inclui quem fala, com 

quem se fala e os demais.  Segundo Llorach (2000) se expressa de modo diferente cada 

um dos componentes, reconhecidos como pessoa, se distinguindo em: 1ª. pessoa – yo, 

nosotros, nosotras; 2ª. pessoa – tú, vosotros, vosotras; 3ª. pessoa – él, ella, ellos, ellas.    

Cada uma destas pessoas possuem gênero (masculino ou femenino), número (singular e 

plural) e um caso gramatical. 

 Para substituir os pronomes de 2ª. pessoa (singular e plural), LLorach (2000) 

inclui os pronomes de cortesia e respeito ao interlocutor, são eles: usted e ustedes, que 

possuem variação apenas de número (singular e plural).  Esse mesmo autor destaca que 

essa forma de cortesia predomina na Espanha.   Segundo LLorach (2000) em alguns 
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momentos não é necessário o uso do pronome pessoal, que é determinado pelo próprio 

verbo, essas situações específicas não foram tratadas nessa pesquisa. 

 Segundo Cotillas e Ruano (1999) o verbo ser no presente do modo indicativo é 

conjugado da seguinte forma: yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosostros somos, 

nosotras somos, vosotros sois, vosotras sois, ellos son, ellas son, ustedes son, tendo 

diferentes função, as abordadas nesta pesquisa foram: 

 identificar o sujeito, para tal vem acompanhado do interrogativo específico - 

¿Quién es...?/¿Quiénes son...?; 

 perguntar sobre  uma qualidade permanente, neste caso vem acompanhado do 

interrogativo específico - (¿Cómo es...?); 

 responder atribuindo ao sujeito qualidades permanentes independente da 

circunstância - Ella es alta.; 

           Quanto ao substantivo, também abordado nesta pesquisa, Llorach (2000) refere-

se a substantivo como uma categoria gramatical, utilizada para nomear sujeitos, animais 

ou objetos.   De modo geral, segundo o autor referido, os substantivos variam em 

gênero, que na grande maioria se dá pela presença da letra “o” no final, quando 

masculino (exemplo - alumno) ou “a” quando feminino (exemplo - alumna).   Os 

substantivos, em espanhol, também podem variar em número atribuído, de modo geral, 

pela letra “s” no final da palavra (alumnos ou alumnas).   Alguns substantivos, porém, 

só apresentam variação em gênero ou número quando precedidos do artigo, 

correspondente.   

Segundo Llorach (2000) os artigos definidos (el, la, los, las) precedem o 

substantivo acompanhando sua variação em gênero e número. O artigo el acompanha 

substantivos no masculino e singular; la acompanha substantivos no femenino e 

singular; los acompanha substantivo no masculino e plural;  las acompanha substantivos 
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no femenino e plural.  Os artigos definidos podem, também,  discriminar o gênero 

(masculino ou feminino) ou número (singular ou plural) de alguns substantivos que não 

variam, em espanhol.  Por exemplo: el joven/la joven; la tesis/las tesis. 

Conforme mencionado por Llorach (2000) os interrogativos são particulas da 

oração que diferem do pronome relativo, pois, levam acento e são acompanhados do 

ponto de interrogação no início (¿) e no final da oração (?), são elas: qué, quién, 

quiénes, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cómo, cuándo, donde.  Nesta 

pesquisa trabalharemos apenas com: quién, quiénes e cómo. 

O interrogativo quién faz referencia a uma pessoa, podendo variar em número, 

nessa situação tem-se o plural  quiénes.    O interrogativo cómo não varia em gênero ou 

número expressando modo (¿Cómo eres tú?). 

A seguir, apresentam-se alguns conceitos básicos que embasam a linha teórica 

utilizada no presente trabalho. 
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Ensino e Análise do Comportamento 

 

Ao se tratar dos diferentes trabalhos aplicados à área da Educação, deve-se 

deixar claro o conceito de ensino que se toma como base nesta pesquisa. Aprender algo, 

segundo Skinner (1968/1972), é modificar o comportamento.   

No ambiente de educação formal, o responsável pela modificação do 

comportamento do aluno, ou seja, por ensinar, é o professor, a quem cabe planejar as 

condições que levem o aprendiz a modificar seu comportamento. Para que isso 

aconteça, o professor deve organizar contingências. 

Todo comportamento é uma relação entre organismo e ambiente. Dessa forma, 

qualquer resposta do organismo produzirá consequências no ambiente, as quais, 

retroagindo sobre o organismo, poderão aumentar ou diminuir a probabilidade de esse 

comportamento ocorrer novamente. Considerando o contexto educacional, o professor 

deve garantir que a resposta desejada seja positivamente consequenciada, aumentando a 

probabilidade de que ela venha a ocorrer novamente. Se o professor deseja que o aluno 

aprenda a ler a palavra escrita mesa, deve planejar o ensino para que o aprendiz, ao ler 

tal palavra, tenha sua resposta consequenciada, de maneira que, no futuro, esse 

comportamento volte a ocorrer na presença da mesma palavra escrita.  

           A possibilidade de consequenciar a resposta do aluno após a emissão de cada 

resposta, aspecto já tratado anteriormente, é um ponto fundamental para a 

aprendizagem.  No entanto, deve-se pensar em um segundo aspecto: a resposta do aluno 

somente poderá ser reforçada quando ele emitir o comportamento adequado ou o 

comportamento desejado pelo professor.  Para que isso ocorra, o professor deve planejar 

o ensino em pequenas etapas, de modo a evitar erros por parte do aluno e a aumentar a 

probabilidade de que o comportamento desejado ocorra, sendo assim reforçado, 
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diminuindo, posteriormente a frequência de reforçamento, até a sua total retirada.

 Skinner (1968/1972) ressalta a importância de se considerar que indivíduos 

diferentes possuem repertórios distintos, resultado de histórias de vida diversas, o que 

traz implicações para o processo de ensino.  Desse modo, conhecer o repertório de cada 

aluno faz toda diferença. 

O planejamento do ensino deve ter como objetivo o sucesso do aluno. Assim, 

deve-se realizar uma avaliação prévia ao ensino, que permita ao professor conhecer os 

aspectos já dominados pelo aluno, bem como aqueles que devem ser abordados, sempre 

tendo como meta os objetivos que se deseja que o aluno atinja em termos de 

comportamento do aluno. 

Uma vez conhecido o repertório individual, o professor pode planejar com 

segurança os passos necessários para que o aluno atinja os objetivos propostos. Em 

relação a esse ponto, Zanotto (2000) esclarece a importância de o professor conhecer 

seus alunos: 

Quando falamos em conhecer cada aluno e as diferenças entre eles, do ponto de 

vista comportamental, referimo-nos à identificação de comportamentos já 

disponíveis nos repertórios dos alunos e que podem servir de ponto de partida 

para o ensino de novos comportamentos (p. 68). 

 

Não se deve pensar que o processo de avaliação realizado pelo professor se 

encerra com a avaliação do repertório prévio do aluno. A avaliação deve ser contínua: 

acontece antes do processo educativo, para planejá-lo; durante o processo educativo, 

para alinhá-lo aos objetivos propostos; e ao final, para verificar se o comportamento 

proposto foi alcançado. 
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 Ao conhecer o repertório dos alunos, o professor toma ciência do “ponto de 

partida”. No entanto, é preciso ter claro também o que o aluno deve aprender para 

alcançar o comportamento final desejado, ou seja, o “ponto de chegada”.  Em outras 

palavras, é necessário que o professor estabeleça que comportamentos devem ser 

apresentados pelo aluno após ele passar pelo processo de ensino.  Ao conhecer o 

repertório dos alunos e ao ter claros os objetivos (os comportamentos a serem 

apresentados), o professor tem mais condições de propor os procedimentos que 

facilitarão a aprendizagem e, principalmente, de planejá-la por meio de aproximações 

sucessivas, indo do conteúdo mais fácil para o mais difícil. 

Nessa direção, o trabalho de Kato e Maranhão (2012) com o ensino de leitura em 

língua portuguesa traz evidências da ocorrência de aprendizagem sem erro.  As autoras 

destacam a necessidade de uma programação adequada, observando o tipo de erro, em 

qual etapa se manifestou e em quais sílabas ou palavra ocorreram.  Identificando as 

dificuldades descritas, é necessário reprogramar o ensino promovendo as discriminações 

específicas relacionadas aos erros cometidos, aumentando a dificuldade de modo 

gradual e evitando fases longas. 

Planejar o ensino em pequenas etapas, de forma a aumentar a probabilidade de  

respostas corretas ocorrerem, consequenciando-as positivamente, fortalece o 

comportamento desejado, aumentando a probabilidade de que seja emitido e isso deve 

ocorrer até que o aluno seja capaz de emitir o comportamento fora do contexto escolar.  

 O professor deve planejar o ensino para cada aluno, programando as atividades 

em dificuldade crescente.  Nesse sentido, uma das maiores dificuldades que o professor 

enfrenta no ensino formal diz respeito ao grande número de alunos presentes nas salas 

de aula, os quais têm níveis e ritmos de aprendizagem diferentes, o que acaba por 

impossibilitar ao professor consequenciar contingentemente o comportamento de cada 
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aluno.   Assim, é necessário buscar alternativas que atendam às necessidades de cada 

estudante. Um exemplo de alternativa é a máquina de ensinar, referida por Skinner 

(1968/1972) em seu livro Tecnologia do Ensino. 

Já na década de 1970, Skinner  (1968/1972) destacava a utilização da máquina 

de ensinar como um recurso que auxiliaria o trabalho do professor, ajudando-o a 

programar o ensino em pequenas etapas com a possibilidade de consequenciar as 

diferentes respostas de cada aluno.  

A máquina de ensinar permitia que o aluno trabalhasse em seu próprio ritmo, 

parando se necessário e retornando à atividade anterior sem que isso atrapalhasse o 

trabalho dos demais alunos. Skinner (1968/1972) assim exemplifica o funcionamento da 

máquina de ensinar:  

Ao aprender a fazer ditado em língua estrangeira, por exemplo, seleciona um 

trecho de uma fita gravada, de acordo com as instruções dadas pela máquina.  

Ouve o trecho tantas vezes quanto necessário e o transcreve.  A máquina, então, 

mostra o texto correto.  O aluno pode ouvir a passagem outra vez para descobrir 

as fontes de um erro qualquer (p. 41).  

Para Skinner (1968/1972), mesmo com a máquina de ensinar, o trabalho do 

professor continuava sendo essencial, porém com ela o docente poderia  ensinar mais 

alunos, de modo mais eficaz e com economia de tempo. 

Os estudos em Análise do Comportamento, na atualidade, têm utilizado 

softwares educativos. Tais softwares possibilitam ao professor preparar uma 

programação considerando as dificuldades do aluno e possibilitando que ele trabalhe em 

seu próprio ritmo.  Os softwares educativos são amplamente utilizados, tanto em 

estudos experimentais quanto no ensino de habilidades acadêmicas distintas para 

participantes com desenvolvimento típico, bem como para participantes com 
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desenvolvimento atípico, como paralisia cerebral, deficiência auditiva, defasagem 

intelectual etc. 

Na linha dos softwares educativos, Goyos e Almeida (1994) desenvolveram o 

software Mestre® que permite a pesquisadores e professores programarem atividades de 

ensino de modo que cada resposta do aluno seja consequenciada.  Esse recurso 

possibilita, ainda, não utilizar as consequências, caso esse seja o objetivo do 

pesquisador, como nas situações de avaliação.  Esse software gera relatórios para cada 

atividade de ensino e de avaliação para cada aluno, o que ajuda o docente a acompanhar 

as dificuldades individuais.   

Vários estudos utilizaram o Mestre®, dentre os quais, Medeiros, Fernandes,  

Pimentel e Simone (2004), que ensinaram leitura e escrita para séries iniciais,  Rossit e 

Goyos (2009), que trabalharam com a aquisição de relações matemáticas para pessoas 

com deficientes intelectual, Barros e Moroz (2010), que abordaram o ensino de leitura 

para alunos com síndrome de Down e Ponciano e Moroz (2012), com ensino de frases 

em língua portuguesa. Nesses estudos, os pesquisadores prestaram atendimento 

individual ao aluno, com interação pesquisador-aluno.   

O software MestreLibras (Elias & Goyos, 2010) foi utilizado em atendimento 

coletivo, isto é, em situações em que o pesquisador atuou com mais de três alunos.  

Tem-se, por exemplo, o trabalho de Llausas (2008), que ensinou leitura e escrita para 

cinco alunos participantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA); de César (2009), 

que ensinou leitura para 17 alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental; de 

Martimiano (2010)  que ensinou leitura e escrita para oito alunos da 4ª. série do Ensino 

Fundamental. 

Nos trabalhos desenvolvidos em contexto coletivo, nota-se a efetividade em 

atender vários alunos com repertórios diferentes, muitos deles com destacada 
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defasagem. Nesse caso, a efetividade deve-se à programação preparada pelo professor 

com o objetivo de atender à necessidade de cada aluno, possibilitando-lhe trabalhar em 

seu próprio ritmo, ainda que trabalhassem ao mesmo tempo, no mesmo espaço físico. 

Elias (2007) atualizou o software Mestre®.  A nova versão - o software 

MestreLibras - apresenta modificações que visam a facilitar a inserção de novas 

modalidades de estímulos, como textos, figuras, sons e até vídeos digitais, ampliando a 

possibilidade de criar atividades.    

O software MestreLibras já foi utilizado em vários estudos, pelo próprio Elias 

(2007), que trabalhou com adultos deficientes auditivos e deficientes mentais;  por 

Rossit e Goyos (2009), que focalizaram a aquisição de relações matemáticas, ensinando 

deficientes intelectuais a manusear dinheiro; por Zuliani (2007), que ensinou repertório 

de leitura; por Tulón (2008), que ensinou frações; por Coimbra (2010), ensinou leitura 

para crianças de 3ª série do Ciclo I do Ensino Fundamental  que pertenciam a uma 

turma de PIC
1
; por Feliciano que ensinou orações para três alunos surdos, entre outros.   

Os softwares tem sido um instrumento promissor no sensino de diferentes 

repertórios acadêmicos, evidenciando a possibilidade de uso de “máquinas de ensino”, 

tal como prenunciado por Skinner (1968/1972), há quase 50 anos. 

Atualmente, os softwares educativos, vêm sendo utilizados junto com o modelo 

de equivalência de estímulos, que tem fundamentado o estudo do comportamento 

simbólico, conforme defendido por Barros (1996).  

Os trabalhos com equivalência de estímulos no contexto da Análise do 

Comportamento, originaram-se em um estudo de Sidman (1971), no qual foram 

apresentados resultados de aquisição de leitura por um adolescente com função 

                                                 
1
 PIC (Projeto Intensivo no Ciclo).  Esse projeto foi criado pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo (Resolução SE No. 86/2007) com a finalidade de atender alunos de 3ª e 4ª 

séries do Ensino Fundamental que não foram alfabetizados.  
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cognitiva severamente comprometida.   Posteriormente Sidman e Tailby (1982) 

propuseram as primeiras bases metodológicas e teóricas para o modelo de equivalência 

de estímulos, descrevendo-o como uma rede de relações produzidas com base no 

estabelecimento de relações condicionais entre três grupos de estímulos, cada um com 

um elemento no mínimo, para que haja formação das classes de equivalência. 

Diferentes autores, dentre eles Barros (1996) e De Rose (2005), sistematizaram o 

modelo de Equivalência de Estímulos, cujas características são a transferência entre 

estímulos pertencentes a diferentes classes e a emergência de comportamento que não 

foi diretamente ensinado. 

Para elaborar esse modelo,  Sidman e Tailby (1982) apropriaram-se de conceitos 

matemáticos.  Segundo eles a equivalência entre estímulos é demonstrada tomando-se 

como base as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade. 

Na reflexividade, também denominada relação de identidade, toma-se como 

verdadeira a relação de um elemento consigo mesmo (A=A).  Dessa forma, um estímulo 

A deve controlar uma resposta tanto quanto outro estímulo A, em uma relação descrita  

como “Se A então A”. 

Na propriedade da simetria, os papéis de modelo e de comparação são 

reversíveis.  Demonstra-se que uma relação é simétrica se continua válida quando a 

ordem dos seus termos é invertida, ou seja, “Se A é substituível por B, então, B será 

substituível por  A”.   

Há transitividade quando a relação entre dois estímulos é estabelecida, sem 

ensino direto, a partir de duas outras relações que têm um estímulo comum, o que é 

expresso por “Se A  é substituível por B e B  é substituível por C, então, A será 

substituível por C”.   
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A equivalência entre estímulos será comprovada se essas três propriedades 

estiverem presentes, juntamente com a simetria da transitividade (“Se a relação 

transitiva é AC, então, a simetria da transitividade será CA”), de forma a indicar que 

estímulos pertencentes a grupos diferentes são intercambiáveis, isto é, exercem controle 

similar sobre a resposta do indivíduo.    

  Cada uma dessas diferentes relações entre os estímulos não precisa ser 

ensinada, pois, como evidenciado no estudo de Sidman (1971), algumas emergem sem 

ensino prévio, de outras que foram ensinadas diretamente. Por exemplo, se as relações 

AB e AC forem ensinadas, emergem as relações BC e CB; também emerge a leitura oral 

(no experimento de Sidman indicado pela relação CD), embora não treinada 

diretamente.  

Na Figura 1, apresenta-se a ilustração criada por Sidman (1971) que mostra as 

relações ensinadas e as novas surgidas sem treino direto. 

 

Figura 1. Diagrama do experimento realizado por Sidman (1971).          

                           

No estudo de Sidman (1971), o participante já dominava as relações AB (palavra 

falada para o sujeito-figuras visuais) e BD (figuras visuais-palavra falada pelo sujeito) e 
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foi ensinada a relação AC (palavra falada para o sujeito-palavras visuais).  Quando há 

equivalência entre os estímulos uma pessoa age diante desses diferentes estímulos – de 

acordo com Sidman (1971), a palavra falada, a palavra escrita e a imagem/objeto – de 

maneira similar.  Nas palavras de Barros (1996), o “fenômeno da equivalência consiste, 

a grosso modo, nessa substitutabilidade entre os estímulos e, portanto, no surgimento ou 

emergência de comportamento novo (produtividade do comportamento)” (p. 12). 

Os estudos sobre equivalência de estímulos têm sido realizados utilizando-se o 

procedimento de pareamento de acordo com o modelo (MTS).  Nesse procedimento o 

estímulo-modelo, que exerce a função de estímulo condicional, é apresentado com dois 

ou mais estímulos de escolha: o reforço é liberado quando o aprendiz seleciona o 

estímulo de escolha considerado correto. Diante da imagem de uma casa como 

estímulo-modelo, por exemplo, são propostos três estímulos de comparação: a imagem 

de um copo, a imagem de uma mesa e a imagem de uma casa.  Apenas quando o 

aprendiz clicar na imagem da casa, que representa o estímulo discriminativo, a 

consequência reforçadora será liberada. 

No procedimento de escolha de acordo com o modelo com resposta construída 

(CRTMS), também utilizado na área de equivalência de estímulos, é apresentado um 

estímulo-modelo (uma palavra, uma figura ou um som que representa a condição) e 

letras como estímulos de escolha. Nele, o aprendiz deve selecionar cada uma das letras, 

construindo a resposta adequada.  Como exemplo, podemos continuar com a situação 

descrita anteriormente: diante da imagem de uma casa (estímulo condicional) são 

apresentadas letras (estímulos de comparação) que devem ser escolhidas, na sequência 

adequada, de modo a formar a palavra CASA.  O reforço será liberado quando as letras 

adequadas forem selecionadas na ordem correta, resultando na palavra correspondente à 

imagem, à palavra falada ou à palavra escrita. 
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Stromer, Mackay e Stoddard (1992), revisando os conceitos e métodos básicos 

da equivalência de estímulos, propuseram sua aplicação pelo professor em sala de aula.  

Esse modelo, segundo os autores, mostrou-se como uma alternativa útil para avaliação e 

análise das dificuldades de aprendizagem, bem como para uma possível intervenção, 

representando economia de tempo no ensino, uma vez que a partir de algumas relações 

ensinadas emergem outras sem treino direto.   

A Figura 2 demonstra a “rede de relações entre estímulos e respostas ou 

operantes” apresentada por Stromer et al. (1992).  

 

 

Figura 2. Diagrama da rede de relações de equivalência de estímulos realizado por 

Stromer et al. (1992).   

 

 As caixas em cor cinza representam os estímulos: A (palavra ditada), B (figura) 

e C (palavra impressa). As respostas são representadas pelas letras D (nomeação oral), E 

(anagrama por construção), F (escrita manuscrita) e G (soletração oral), apresentadas 

nas caixas sem cor.  As setas que ligam os estímulos-modelo aos estímulos de 
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comparação representam os 12 desempenhos possíveis (AB – diante da palavra ditada, 

escolher a figura correspondente; AC – diante da palavra ditada, escolher a palavra 

escrita correspondente; AE diante da palavra ditada, escolher cada uma das letras na 

ordem adequada para construir a palavra correspondente; AF – a partir da palavra 

ditada, escrever à mão a palavra escutada; AG – diante da palavra ditada, nomear cada 

uma das letras que compõem a palavra ouvida; BC – a partir da figura, selecionar a 

palavra escrita correspondente; BD – nomear a figura; BE – a partir da figura, escolher 

cada uma das letras na ordem adequada para escrever o nome da imagem; BF – tendo 

como modelo a figura, escrever à mão o nome da imagem; BG – a partir da imagem, 

nomear cada uma das letras que formam o nome da figura; CB – a partir da palavra 

impressa, selecionar a figura correspondente,  CE – a partir da palavra impressa, 

escolher cada uma das letras na ordem adequada para escrever a palavra e CD – ler a 

palavra impressa). 

Segundo Stromer et al. (1992), o modelo de equivalência de estímulos já é 

utilizado pelo professor, em sala de aula, em diferentes atividades, como escrever 

palavras ditadas, nomear figuras, construir palavras, construir respostas escritas ou orais 

e nomear letras.  A novidade está em juntar tudo em um conjunto, sistematizado, de 

maneira que o professor possa concentrar-se no desempenho de cada aluno, propondo-

lhe atividades que facilitem a aprendizagem, o que resulta no aumento do rendimento e 

em economia de tempo, já que ocorre a emergência de novos comportamentos. 

Estudos têm sido realizados no exterior e no Brasil com diferentes temas 

relacionados ao  contexto educativo, pautados no modelo de equivalência de estímulos. 

No Brasil, nos últimos anos, os estudos com tal modelo ampliaram-se bastante, 

conforme fica claro no trabalho realizado por de Paula e Haydu (2010) sobre a produção 
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nacional em equivalência de estímulos.  A seguir, alguns exemplos de diferentes 

repertórios. 

Aguayo e Garcia (2005) utilizaram o modelo de equivalência de estímulos para 

demonstrar a formação de categoria de pinturas de arte em crianças e adultos, também 

Silva (2010), trabalhando com participantes adultos baseou-se na pesquisa desses 

autores e desenvolveu uma proposta de ensino de arte, tendo como foco a leitura de 

imagem.   

Acín, García, Zayas e Domingues (2006) estudaram a formação de classes de 

equivalência com estímulos musicais em crianças de 4 a 6 anos e avaliaram a 

possibilidade de implantar uma proposta educativa no âmbito das atividades musicais.   

Batistucci (2007), por sua vez, trabalhou com quatro adultos na iniciação à leitura 

musical.   

López, Lozano e Martínez (2002) trabalharam com crianças entre 9 e 11 anos, 

no ensino de Geografia e História.  

No ensino de Matemática dois exemplos podem ser dados:  Haydu, Costa e 

Pullin (2006) trabalharam com crianças de 6 a 7 anos com resolução de problemas de 

adição; Tulón (2008), por sua vez, teve por objetivo o ensino de frações.  

Na área de Língua Portuguesa, pesquisas com base no modelo de equivalência 

de estímulos têm sido realizadas no ensino de leitura, escrita, concordância verbal.  

Entre os estudos sobre o ensino de leitura, podem ser citados: de Rose (2005), Hübner e 

Matos (1993), Medeiros e Silva (2002), Ramos (2004), Haydu, Costa e Pullin (2006), 

Zuliani (2007), Gomes (2007), César (2009), Pimentel, Baldani, Piccolo e Hübner 

(2009), Cézar (2010), Coimbra (2010), Silva (2010), Martins (2012),  Rainatto (2012) e 

Santos (2012).   No ensino de leitura, tem sido focalizada principalmente a leitura em 

nível inicial (leitura de palavras).  No entanto, há estudos que trabalharam com níveis 



19 

 

mais complexos de leitura, como a leitura de orações.  Nesse grupo, incluem-se, por 

exemplo: Silva (2010), Medeiros, Antunes, Pokreviescki, Bottenberg, Ferreira e 

Cavalhieri (2011),  Zanco (2011) e  Ponciano e Moroz (2012).   Todos esses trabalhos 

têm a oração/frase como unidade de ensino.  

Zanco (2011), além de ensinar o repertório de leitura de orações, ensinou  

também o repertório de escrita (para alunos do Ensino Médio).   Utilizou como 

estímulos (A) orações ditadas, (B) cenas representativas das orações, (C) orações 

impressas, além de letras.  A autora ensinou verbos, terminados em ar, er, e ir, no 

presente, no pretérito perfeito e no futuro do presente do modo indicativo. Para ensinar 

orações, a autora considerou as características das palavras, tendo introduzido palavras 

compostas por sílabas contendo complexidades (por exemplo: CH e NH, a letra R e a 

letra N no final de palavras), as quais oferecem dificuldade na leitura e escrita em língua 

portuguesa.  Embora tenha utilizado a oração como unidade de ensino, testou a leitura e 

escrita com compreensão não só de orações, mas também de palavras (unidades 

menores) e de textos (unidades maiores).   

Ainda em Língua Portuguesa Cézar (2010) ensinou concordância verbal para 

alunos retidos no final do Ciclo II do Ensino Fundamental.  Atuou com alunos, com 

idades entre 14 e 17 anos, que sabiam ler, mas que não sabiam realizar concordância 

verbal, oralmente e por escrito.   

 Nos diversos estudos relatados, verificou-se o efeito positivo do ensino, 

elaborado com base no modelo de equivalência, tanto na instalação quanto no 

aperfeiçoamento de diferentes repertórios.  Tais estudos são alguns exemplos que 

mostram a aplicabilidade do modelo de equivalência no ensino de variados repertórios 

acadêmicos. 
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Ensino de línguas e Análise do Comportamento 

 

 A seguir, apresentam-se alguns estudos com objetivo de ensinar línguas 

adicionais.    

 Shimamune e Smith (1995), ensinaram seis pares de palavras em inglês para 

dois estudantes japoneses.  O objetivo deste estudo era investigar o efeito entre a 

pronúncia e a escuta na aquisição de uma segunda língua; para tal um dos particpantes 

foi ensinado na pronuncia e testado na escuta e o outro participante treinando na escuta 

e testado na pronúncia.    Os resultados, segundo os autores, indicam a possibilidade de 

que a escuta discriminativa seja influencia pelo treino da pronúncia. 

 Petursdottir e Haflidadóttir (2009), ensinaram 15 palavras em italiano (animais, 

brinquedos e veículos) para duas crianças de cinco anos, cuja língua nativa era 

Finlandês.   Foram utilizados os estímulos: (A)  aprendiz vocaliza palavras estrangeiras 

quando lhe é apresentado um estímulo visual (tato); (B) apresentado o nome em 

estrangeiro (escuta) e (C) o aprendiz vocaliza uma palavra em língua estrangeira quando 

lhe é dada o equivalente da língua nativa (tradução para o italiano), (D) o aprendiz 

vocaliza uma palavra na língua nativa quando lhe é dado o equivalente em língua 

estrangeira (tradução para o finlandês) denominada intraverbal.    

As autoras observaram que a tradução para a língua estrangeira (C) resultou 

mais lenta quando comparada com a tradução para a língua nativa (D).  O treino escuta 

resultou em maior número de acertos nas respostas de tato e intraverbal para ambos os 

participantes, entretanto, nenhum alcançou o critério para no pós-teste.    

 Petursdottir, Ólafsdóttir e Aradóttir (2008) ensinaram espanhol para quatro 

crianças com cinco anos que tinham como língua nativa o finlandês.  Foram ensinadas 

12 palavras utilizando seis imagens de animais e seis imagens de frutas, sendo que dois 
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participantes foram treinados a nomear em espanhol e os outros dois treinados na escuta 

em espanhol. Durante os testes os participantes eram avaliados na nomeação de seis 

palavras  Finlandês-Espanhol e seis Espanhol-Finlandês, o mesmo ocorrendo com os 

participantes treinados na escuta. 

Os resultados evidenciaram que o treino de nomeação resultou na aquisição de 

repertório Finlandês-Espanhol com desempenho inferior quando comparado com o 

desempenho em Espanhol-Finlandês.  Já o treino de escuta resultou apenas em 

aquisição parcial das relações intraverbais, sejam elas Espanhol-Finlandês ou Finlandês-

Espanhol.  Este fato levou as autoras a hipotetizar que o treino de nomeação favoreça a 

aquisição do intraverbal, porém sugerem a necessidade de mais estudos. 

As autoras destacam, ainda, que o treino não resultou, necessariamente, em igual 

precisão em ambas as direções (Espanhol-Finlandês ou Finlandês-Espanhol), 

observando que o treino de nomeação ou escuta afetam de maneira diferente a precisão 

em cada direção. 

O trabalho de Polson e Parsons (2008) teve como objetivo comparar o responder 

baseado na seleção e o responder baseado na topografia na formação de relações de 

equivalência.  Para tal ensinou-se 16 palavras em françés para 13 estudantes 

universitários, cuja língua nativa era o inglês.  Durante o treino os participantes foram 

treinados a selecionar algumas palavras e digitar outras, algumas do inglês para o 

françês e outras do francês para o inglês.  

Os autores salientam que selecionar a resposta resulta muito mais fácil que 

construir a resposta, visto que no primeiro o participante pode acertar a alternativa, 

ficando apenas sob controle de uma parte do estímulo, enquanto no segundo ele 

necessita ficar sob controle de todo o estímulo para produzir uma resposta totalmente 
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correta, porém se for observada a evolução parcial é possível verificar o controle parcial 

do estímulo. 

Outros trabalhos ensinaram línguas adicionais utilizando o modelo de 

equivalência de estímulos, conforme apresentados a seguir.  

Feliciano (2013), com objetivo de ensinar escrita de orações para alunos surdos, 

trabalhou com três alunos do ensino regular.  O procedimento focalizou o ensino de 

relações utilizando palavras e orações em português partindo de orações sinalizadas em 

libras.   A escrita representa uma dificuldade para o aluno surdo uma vez que em Libras 

são omitidas as preposições e os artigos, que devem ser inseridas na escrita.   O autor 

trabalhou com: (A) oração sinalizada em Libras; (B) cena representativa da oração; (C) 

oração impressa; (Ep) palavras que formam a oração; (F) escrita manuscrita da oração.   

O procedimento foi desenvolvido, no software MestreLibras, em seis etapas: (1) 

Avaliação de Repertório Prévio, (2) Pré-Teste da unidade de ensino, (3) ensino das 

relações (AB, BC e CE com sílabas e AE), (4) Teste de relações emergentes (CB e BC), 

(5) Teste de escrita manuscrita da oração (AF e BF) e (6) Pós-Teste da Unidade (escrita 

de orações de generalização).  

Os resultados demonstraram desempenho diferenciados adquirido em diferentes 

ritmos.  Os participantes passaram a apresentar os diferentes componentes necessários 

em uma oração escrita como: artigo, substantivo, verbo e advérbio.  

Iman e Chase (1988), com objetivo de ensinar árabe, trabalharam com quatro 

falantes nativos de inglês que cursavam licenciatura em Psicologia.  O procedimento 

focalizou o ensino de relações entre pronomes e verbos em árabe com nomes próprios 

em inglês.  Esse aspecto configura uma dificuldade para os falantes de língua inglesa, 

pois, em árabe, sujeito e predicado devem concordar com o gênero masculino, feminino 

e número.   
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Os autores trabalharam com três classes de estímulos: (A) nomes próprios em 

inglês; (B) pronomes árabes para masculino, feminino e plural; (C) forma masculina, 

feminina e plural do verbo beber em árabe.  Eles ensinaram aos falantes duas relações - 

AB (nomes próprios em inglês-pronomes árabes para masculino, feminino e plural) e 

AC (nomes próprios em inglês-formas masculina, feminina e plural do verbo beber em 

árabe) - e testaram se essas relações eram suficientes para a emergência de novas 

relações.  A generalização das classes masculino, feminino e plural foi testada com 

outros nomes em inglês e com novos verbos em árabe. 

Segundo os autores, o procedimento foi organizado em cinco etapas: (1) 

avaliação do repertório prévio dos participantes; (2) treinamento das relações AB e AC; 

(3) teste de emergência da simetria BA e CA; (4) teste de emergência da transitividade 

BC e de simetria da transitividade CB e (5) teste de generalização. 

Em cada sessão individual foram apresentados simultaneamente o estímulo-

modelo escrito em papel e os estímulos de comparação. Ao participante cabia apontar 

para o estímulo de escolha. As respostas corretas eram consequenciadas com a 

expressão “correto”, dita pelo experimentador, e o participante recebia uma moeda 

como recompensa. Em caso de erro, o experimentador apenas dizia “incorreto” e um 

novo modelo era apresentado. Os resultados apresentaram 100% de acerto na 

emergência das relações e índices entre 90% e 100% nos testes de generalização.  Com 

base nesse estudo, os autores concluíram que o ensino de duas relações (AB e AC) é 

suficiente para a emergência de outras relações (BA, CA, BC e CB), bem como para a 

generalização a outros nomes e verbos. 

Vargas e Hurtado (2003) trabalharam com seis estudantes universitários, falantes 

nativos de língua espanhola, que não possuíam conhecimentos em russo ou norueguês. 

O objetivo desse estudo foi verificar a emergência de relações de equivalência advindas 
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do treino de duas relações (AB e AC) e a possibilidade de que, diante da definição de 

um estímulo, o participante seria capaz de escolher o estímulo correspondente em 

norueguês ou russo. 

As sessões ocorreram individualmente com auxílio de um software. Os 

estímulos foram apresentados nas seguintes modalidades: (A) palavra escrita em 

espanhol; (B) palavra escrita em russo; (C) palavra escrita em norueguês; (D) definição 

de cada palavra.  Em cada classe havia dois estímulos: (1) palavra profesor e (2) palavra 

zapato.   Dessa forma, o estímulo B1 referia-se à palavra  professor em russo
2
 e o B2, 

palavra sapato em russo; C1, à palavra professor em norueguês (iaerer) e C2, à  palavra 

sapato em norueguês (sko).   

O estudo foi organizado em três fases: (1) pré-teste, (2) ensino e (3) teste de 

emergência de relações não diretamente ensinadas. Durante o pré-teste, o participante 

deveria apontar com um lápis para o estímulo de comparação correspondente ao 

estímulo modelo apresentado. Nessa etapa, foram utilizados cartões com as palavras 

escritas.  

Na etapa de ensino, foi utilizado o computador. O participante clicava com o 

mouse em um dos estímulos de comparação (apresentados na parte inferior da tela do 

computador) correspondente ao estímulo-modelo (apresentado na parte superior da 

mesma tela).   

Os resultados, na etapa de ensino, apresentaram uma grande variação, pois um 

dos participantes apresentou desempenho abaixo de 40% na relação AB (palavra escrita 

em espanhol-palavra escrita em russo) para a palavra profesor. Os demais participantes 

                                                 
2
 Retirando os termos da Internet (http://translate.google.com.br) a palavra professor em russo é 

профессор (pronúncia - prâfiessâr); a palavra sapato em russo é башмак (pronúncia – 

bâshmâk). 



25 

 

apresentaram acertos entre 90% e 100%. Já nas relações testadas (BA, CA, BC, CB, 

DB, DC), os resultados ficaram entre 95% e 100%. 

As autoras apresentam quatro pontos fundamentais em suas conclusões: (1) 

houve emergência de relações não diretamente ensinadas e o participante foi capaz de 

relacionar corretamente a palavra em norueguês e russo com sua definição em espanhol; 

(2) houve economia de tempo, uma vez que foram treinadas duas relações e emergiram 

um total de seis; (3) o treino em discriminações condicionais foi fator decisivo para a 

emergência das relações não ensinadas diretamente e (4) emergiu a tradução uma vez 

que as palavras em norueguês, russo e espanhol tornaram-se intercambiáveis, e os 

participantes passaram a responder de modo compreensível diante do mesmo estímulo 

nos diferentes idiomas.   

Rojas e Rodrigues (2008) trabalharam com 12 estudantes de Psicologia, falantes 

nativos de língua espanhola que nunca tiveram contato com a língua chinesa. O objetivo 

desse trabalho foi ensinar tanto a escrita quanto a pronúncia de várias palavras em 

chinês, utilizando como variáveis a demora na apresentação dos estímulos (0, 5 e 10 

segundos). 

Os participantes foram distribuídos em três grupos, segundo a demora na 

apresentação dos estímulos.  Eles foram atendidos individualmente com ajuda de um 

software especialmente programado. Não havia nenhum pesquisador junto ao 

participante; cada estudante lia e seguia as instruções coladas ao lado do teclado.  

Os estímulos utilizados foram: (A) estímulos visuais que eram os caracteres em 

chinês (pinyin
3
) acompanhados da pronúncia pelo pesquisador; (B) pronúncia do 

participante; (C) tradução para o espanhol.  O artigo não faz referência ao tipo de 

palavras ensinadas ou testadas.   

                                                 
3
 O pinyin é o sistema utilizado apenas para o mandarim padrão, e não para os outros idiomas 

chineses, incluindo o antigo chinês oficial. 
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  O experimento foi organizado em duas fases: (1) ensino das relações e (2) teste 

das relações emergentes. Foram treinadas as relações AB (estímulos visuais em chinês-

pronúncia) e BC (pronúncia-tradução para o espanhol). Foram testadas as relações 

simétricas (BA e CB), transitiva (AC) e de equivalência (CA).   

Os resultados demonstraram que o grupo com demora de zero segundo na 

apresentação dos estímulos de comparação mostrou um desempenho uniforme nas 

provas de simetria, transitividade e equivalência (com falha apenas de um sujeito na 

simetria).  Os participantes submetidos à demora de 5 segundos entre a apresentação do 

estímulo-modelo e do estímulo de comparação mostraram desempenho regular, sendo 

que dois sujeitos alcançaram o critério de 90% (uma falha na equivalência).  Os 

participantes submetidos à demora de 10 segundos entre a apresentação do estímulo-

modelo e dos estímulos de comparação apresentaram desempenho inconstante, sendo 

que apenas um dos sujeitos completou a prova.   

Rojas e Rodrigues (2008) salientaram que os resultados não são congruentes 

com a literatura revisada.  Os  autores concluíram que quanto menor o tempo (zero 

segundo) entre a apresentação do estímulo-modelo e os estímulos de comparação, 

melhor o resultado nas provas de simetria, transitividade e equivalência. Os autores 

atribuíram o pior desempenho, do grupo submetido ao intervalo de 10 segundos, à 

distração do participante com relação à tarefa proposta.   

No trabalho de Aguayo e Soriano (1996), ensinaram-se palavras em inglês para 

três crianças de nível pré-escolar com idades entre 4 e 5 anos, falantes de espanhol 

como língua nativa, que não liam palavras em língua espanhola.  O objetivo da pesquisa 

foi ensinar os participantes a ler com compreensão três palavras simples em dois 

idiomas (espanhol e inglês).  Cada participante foi atendido individualmente, com 
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auxílio de um software que apresentava os estímulos, consequenciava o participante e 

gravava as respostas.   

Foram utilizados três estímulos em espanhol com seus correspondentes em 

inglês:  mar/sea,  sol/sun e can/dog.  O critério de escolha dos estímulos foi utilizar 

palavras curtas de fácil identificação, com três letras cada e que tivessem tradução 

comum em espanhol e inglês. Foram utilizados três estímulos como controle, 

apresentados em inglês, eat, day e ave. 

Os estímulos utilizados foram apresentados nas seguintes modalidades: (A) 

figuras, (B) palavra escrita em espanhol, (C) palavras escritas em inglês, (Ox) três 

palavras escritas em inglês como controle.  O operante (D), qual seja a leitura da palavra 

em espanhol pelo participante, era solicitado pela pesquisadora, que fazia uma das 

seguintes perguntas: “Que desenho é este?”/“O que está escrito aqui?”.  O estudo foi 

dividido em cinco etapas: (1) Pré-Teste, (2) Ensino 1, (3) Teste das relações não 

diretamente ensinadas 1, (4) Ensino 2 e (5)Teste das relações não diretamente ensinadas 

2. 

Os autores instalaram o comportamento de clicar no estímulo-modelo e no 

estímulo de comparação adequado. No Pré-Teste avaliou-se o repertório prévio, 

selecionando-se os participantes que não relacionavam as figuras com as palavras 

escritas em espanhol ou em inglês. 

Na Fase de treinamento 1, foram ensinadas as relações AB (figura-palavra 

escrita em espanhol) e AC (figura-palavra escrita em inglês).  Na sequência, foram 

realizados os testes das relações não diretamente ensinadas para as relações BA (palavra 

escrita em espanhol-figura), CA (palavra escrita em inglês-figura), BC (palavra escrita 

em espanhol-palavra escrita em inglês) e CB (palavra escrita em inglês-palavra escrita 

em espanhol).   
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No Ensino 2, foi treinada a relação AD (figura-nomeação das palavras em 

espanhol pelo participante).  Nessa etapa, o experimentador perguntava “Que figura é 

essa?”, e o participante deveria responder em espanhol. 

Foi testada a emergência (Teste 2) das relações BD (palavra escrita em 

espanhol-leitura da palavra em espanhol pelo participante) e CD (palavra escrita em 

inglês-leitura da palavra em espanhol pelo participante). 

Os resultados obtidos foram positivos. O Participante 1 teve produtividade de 

100%, sem nenhum erro. O Participante 2 apresentou um erro na relação AB (figura-

palavra escrita em espanhol), outro erro na relação BD (palavra escrita em espanhol-

leitura da palavra em espanhol pelo participante) e outro erro na relação CD (palavra 

escrita em inglês-leitura da palavra em espanhol pelo participante).  O Participante 3 

apresentou 100%  de produtividade em todas as relações ensinadas, porém apresentou 

um erro na relação BA (palavra escrita em espanhol-figura) e outro na relação BC 

(palavra escrita em espanhol-palavra escrita em inglês) para o estímulo can/dog. 

Aguayo e Soriano (1996) concluiram que a emergência de relações de 

equivalência, bem como a leitura compreensiva e produtiva. Todos os participantes 

adquiriram repertório de palavras em espanhol e inglês e emitiram comportamento 

vocal em espanhol. Além disso, surgiu o comportamento de tradução de um idioma para 

o outro, uma vez que foi possível aos participantes intercambiar palavras entre os dois 

idiomas e compreender as palavras escritas em inglês.  

Nessa pesquisa de Aguayo e Soriano (1996), foram utilizados apenas três 

estímulos, porém de acordo com os pesquisadores, os mesmos resultados se manteriam 

ainda que o número de estímulos fosse aumentado para 20, 30 ou 40 palavras. Segundo 

os autores, a variável importante não está relacionada ao número de estímulos, mas ao 
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tipo de relações treinadas, que devem ser as que permitam o surgimento de relações 

simétricas e transitivas. 

Até o momento foram apresentadas pesquisas que, tendo por base o modelo de 

equivalência de estímulos, ensinaram outra língua, que não a nativa, contudo nenhum 

dos trabalhos apresentados teve como objetivo ensinar, como língua adicional o 

espanhol. Assim, passa-se agora a detalhar um trabalho que teve como objetivo ensinar 

espanhol como segunda língua. 

O experimento desenvolvido por Joyce e Joyce (1993) avaliou o uso do modelo 

de equivalência de estímulos na aquisição de espanhol como língua adicional. 

Participaram desse experimento dois adolescentes do sexo masculino com 15 e 16 anos, 

com déficit significativo em razão de um trauma prévio na cabeça.  Os dois 

participantes tinham como língua nativa o inglês. 

O atendimento foi realizado individualmente com auxílio de um software. Esse 

software consequenciava as respostas, ditava palavras, gravava a resposta, emitia um 

relatório do desempenho, que podia ser impresso, e registrava o tempo de latência de 

cada resposta em centésimos de segundos.   

A consequência era escolhida pelo participante antes do início do procedimento 

de ensino.  Ele podia selecionar entre o som de sinos, o mugir de uma vaca ou uma voz 

rindo que gritava “spam”.  Além do som que reforçava o comportamento, o participante 

também era consequenciado verbalmente pelo experimentador e podia brincar com um 

jogo quando apresentava um comportamento adequado durante a sessão. 

As classes de estímulos foram: (Ai)
4
 palavra ditada em inglês; (Ae) palavra 

ditada em espanhol; (B) imagem; (Ci) palavra escrita em inglês, e (Ce) palavra escrita 

                                                 
4
 Na presente pesquisa, as siglas foram alteradas para facilitar a compreensão do estudo pelo 

leitor. 
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em espanhol. Os operantes utilizados foram (Di) leitura pelo participante em inglês e 

(De) leitura pelo participante em espanhol. 

Na etapa de teste e ensino, utilizaram-se 20 estímulos visuais (que 

correspondiam ao estímulo auditivo em inglês com seu equivalente em espanhol, quais 

sejam: eye/ojo, house/casa, bottle/botella, flowers/flores, chair/silla, bird/ave, 

star/estrella, pencil/lápiz, key/llave, frog/rana, match/fósforo, bow/corbata, dog/perro, 

knife/cuchillo, gun/canon, bell/campana, cup/taza, turtle/tortola, moon/luna e sun/sol. 

O experimento foi organizado em quatro fases: (1) Pré-Teste, (2) Ensino, (3) 

Teste de relações emergentes, e (4) Teste de manutenção. 

No Pré-Teste, foram avaliadas relações, conforme descrito a seguir:  

 palavra ditada em inglês (Ai), relacionada com figura  (AiB), com a 

palavra falada em espanhol (AiDe), com a palavra escrita em espanhol 

(AiCe) e com a palavra escrita em inglês (AiCi); 

 palavra ditada em espanhol (Ae), relacionada com figura (AeB), com a 

palavra falada em inglês (AeDi), com a palavra escrita em inglês (AeCi) e 

com a palavra escrita em espanhol (AeCe); 

 figura(B) relacionada com a palavra ditada em espanhol (BDe), com a 

palavra falada em inglês (BDi), com a palavra escrita em inglês (BCi) e com 

a palavra escrita em espanhol (BCe); 

 palavra escrita em inglês (Ci), relacionada com figura (CiB), com a palavra 

falada em inglês (CiDi), com a palavra falada em espanhol (CiDe) e com a 

palavra escrita em espanhol (CiCe); 

 palavra escrita em espanhol (Ce), relacionada com figura (CeB), com a 

palavra falada em inglês (CeDi), com a palavra falada em espanhol (CeDe) e 

com a palavra escrita em inglês (CeCi); 
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Após o pré-teste, deu-se início ao procedimento de ensino: o Participante 1 foi 

ensinada a relação CeB  (palavra escrita em espanhol-figura) e ao Participante 2 foi 

ensinada a relação BCe (figura-palavra escrita em espanhol). Nessa etapa, cada sessão 

durou aproximadamente 20 minutos. O critério estabelecido para o ensino foi de 100% 

de exatidão para cinco sessões consecutivas. 

 A pós-avaliação foi realizada no mesmo dia em que se encerrou o procedimento 

de ensino e foram avaliadas as mesmas relações do pré-teste, nas quais o participante 

não havia alcançado 100%.   A manutenção foi realizada 69 dias após a pós-avaliação, 

por meio do mesmo procedimento do pré-teste. 

 Durante o pré-teste, o Participante 1, em sete relações (AiCi, CiDi, BCi, CiB, 

AiB, BDi e AeCe) alcançou 100%, o que demonstra que já eram relações conhecidas. 

Ainda durante o pré-teste obteve nas relações obteve: CiDe (40% de acertos); AeDi – 

(50% de acertos); AeB (55% de acertos); CeB, AeCi e CeDi (60% de acertos); CiCe e 

CeCi (70% de acertos); AiDe e CeDe (80% de acertos); AiCe e BCe (85% de acertos).  

A relação que representou maior dificuldade para o Participante 1durante  

o pré-teste foi a BDe, cuja porcentagem de acerto foi de 20%. 

O Participante 2, durante o pré-teste, apresentou 100% de acertos em  quatro 

relações: CiDi, BCi, CiB e BDi. Nas relações AiCi e AiB, apresentou 95% e 90%, 

respectivamente, e na relação, CeB obteve 50% de acertos. Nas demais relações, os 

acertos são especificados a seguir: AeCe e AeCi (40% de acertos); CiCe (35% de 

acertos); CeDi, AeB e AeDi (30% de acertos); AiCe e CeDe (25% de acertos); BCe e 

CeCi (20% de acertos). O pior desempenho ocorreu nas relações AiDe, com apenas um 

acerto (5%) e nas relações BDe e CiDe,  que não houve acertos. 

 O critério utilizado no ensino foi de 100% de acerto,  cinco vezes consecutivas.  

Durante a etapa de ensino, o Participante 1 foi treinado na relação CeB (palavra escrita 
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em espanhol-figura) em 22 sessões. Na 1ª sessão, acertou 90% das tentativas, 

posteriormente, na 2ª. sessão, apresentou 100% de exatidão.  Esse nível de desempenho 

(100%), no entanto, não foi mantido, variando entre 90% e 100% até a 16ª sessão, 

quando 100% de exatidão foi atingido e mantido por seis sessões adicionais.  Ressalte-

se que o critério foi de 100% em cinco sessões consecutivas. 

O Participante 2 foi ensinado na relação BCe (figura-palavra escrita em 

espanhol) em 25 sessões.  Na primeira sessão, acertou 70% das tentativas, tendo seu 

desempenho oscilado de 65% a 95% de acertos nas primeiras nove sessões. Somente na 

10º atingiu 100% de exatidão, mas esse patamar não foi mantido consistentemente entre 

a 21ª e a 25ª sessões.  

Na Pós-Avaliação (após a 22ª sessão para o participante 1 e  após a 25ª para o 

Participante 2), o Participante 1 atingiu 100% em 11 de 13 relações avaliadas, e 

alcançou 95% de acertos nas outras duas relações (AeCi e BDe).  O Participante 2 

também alcançou 100% de aproveitamento em 11 de 16 relações testadas, apresentando 

95% e 90% de acertos nas relações AeCe, CiDe, AeB e AeCi e 80% na relação AeDi.    

A avaliação de manutenção ocorreu 69 dias depois da pós-avaliação; durante 

esse período os participantes não receberam nenhum treinamento em língua espanhola.  

O Participante 1 atingiu 100% de exatidão nas 13 relações testadas, melhorando de 95% 

para 100% nas relações AeCi e BDe. O Participante 2  atingiu o patamar de 100% em 

13 relações, melhorando seu desempenho de 80% para 90% na relação AeDi; de 90% 

para 100% nas relações AeB e AeCi;  e de 40% e 0% para 95% nas relações AeCe  e  

CiDe. 

Joyce e Joyce (1993) também realizaram a análise dos erros.  Na avaliação dos 

erros, os autores destacaram o controle parcial de alguma propriedade do estímulo 

auditivo: por exemplo, na relação AeCi (palavra ditada em espanhol-palavra escrita em 
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inglês), o participante selecionou a palavra impressa key (llave em espanhol) na 

presença do estímulo auditivo em espanhol ave (bird), provavelmente porque as 

palavras ave e llave, em espanhol,  possuem semelhança sonora.  

Para o Participante 2, a dificuldade na discriminação auditiva ocorreu na relação 

AeCi (palavra ditada em espanhol-palavra escrita em inglês), quando ele selecionou a 

palavra impressa em inglês knife (cuchillo) em resposta ao som da palavra em espanhol 

silla.  Segundo os autores, o som illo da palavra cuchillo e illa da palavra silla ainda não 

haviam sido discriminados por esse participante. 

Joyce e Joyce (1993) concluíram que houve emergência de relações não 

diretamente ensinadas. Algumas relações já apresentavam níveis muito elevados de 

acertos (85% e 90%), porém foi possível melhorá-los de forma a alcançar 100%.  

Para Joyce e Joyce (1993), é possível que as relações entre palavras escritas e 

faladas em espanhol tenham sido influenciadas pela similaridade fonética entre letras 

que formam as palavras em ambas as línguas. A exposição às palavras (durante o pré-

teste) e a estratégia adotada pelos participantes de repetir em voz alta a palavra em 

espanhol podem ter favorecido a emergência da relação AeB (palavra ditada em 

espanhol-figura), bem como outras relações com as classes de equivalência em inglês. 

De acordo com os autores, a surpresa foi a emergência das relações AiDe 

(palavra ditada em inglês - palavra falada em espanhol) e AeDi (palavra ditada em 

espanhol - palavra falada em inglês), que se refere a tradução, para os dois participantes 

e AeCe (palavra ditada em espanhol - palavra impressa em espanhol) e CeDe (palavra 

impressa em espanhol - palavra falada em espanhol) que se refere a leitura receptiva e 

oral para o Participante 2, uma vez que ensinaram uma única relação com estímulo 

visual (BC ou CB).   Segundo Joyce e Joyce (1993),  a situação de teste de relações 

poderia ter favorecido a emergência das relações AiDe (palavra ditada em inglês-
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palavra falada em espanhol) e AeCe (palavra ditada em espanhol-palavra impressa em 

espanhol), bem como os resultados alcançados no pós-teste e no teste de manutenção. 

A similaridade semântica entre as duas línguas (inglês e espanhol),  como 

observado, nas palavras flores e flowers, no sentido visual e auditivo, pode ter 

favorecido a emergência. Os autores analisaram a palavra em espanhol canon e luna, 

que não possuem nenhuma similaridade visual e auditiva com seu correspondente em 

inglês (gun e moon), porém a palavra em espanhol canon soa similar à palavra em 

inglês canon, que é semanticamente similar a gun.  Ademais, a palavra luna é 

semelhante à palavra lunar que pode ser associada em inglês a lunar eclipse.   Em 

outras palavras, os autores destacam que a escolha das palavras representa uma variável 

importante na aprendizagem do aluno.  

Em resumo, verifica-se no estudo de Joyce e Joyce (1993), que relacionar a 

figura com a palavra correspondente escrita em espanhol foi suficiente para gerar a 

tradução de palavras faladas em inglês para palavras escritas em espanhol, palavras 

escritas em espanhol para palavras escritas em inglês e palavras escritas em inglês para 

palavras escritas em espanhol. 

Outro dado relevante destacado por Joyce e Joyce (1993) refere-se à economia 

de tempo e à eficiência do processo de equivalência de estímulos: o Participante 1 

dominava sete relações, uma relação foi treinada e emergiram 12 relações.  Contudo, os 

melhores dados referem-se ao Participante 2, que dominava quatro relações no pré-teste, 

recebeu treinamento em uma relação e emergiram 15 relações novas. 

O modelo de equivalência de estímulos, segundo os autores, mostrou-se eficaz 

para a aquisição de uma segunda língua. Além disso, mostrou ser duradouro, uma vez 

que após dois meses foi comprovada a manutenção do desempenho. 
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Finalmente, os autores apresentam algumas dicas, como já realizado 

anteriormente por Stromer et al. (1992), para aplicação do modelo de equivalência de 

estímulos em aula, só que no caso de língua estrangeira, sugerem que o professor 

reavalie a real necessidade de treinar os alunos nas tarefas AiCi (palavra ditada em 

inglês – palavra impressa em inglês), CiDi (palavra impressa em inglês – leitura em 

inglês), BCi (figura – palavra impressa em inglês), CiB (palavra impressa em inglês – 

figura), AiB (palavra ditada em inglês – figura) e BDi (figura – leitura em inglês) e 

apontam para a necessidade de novos estudos sobre a sua aplicabilidade em sala de aula.  

No caso especial dos participantes de sua pesquisa, que possuíam déficit em virtude de 

trauma sofrido, o modelo de equivalência de estímulo mostrou-se como uma ferramenta 

valiosa para compensar a dificuldade em lembrar informações novas e resolver 

problemas.   

Não foram identificados estudos que tenham ensinado palavras ou orações em 

espanhol para brasileiros, tampouco em contexto coletivo.  Os estudos apresentados 

permitiram observar que o modelo de equivalência de estímulos, com uso de software 

educativo, vem apresentando resultados promissores no ensino, bem como na 

emergência de comportamentos novos de diferentes repertórios acadêmicos. Ao tratar 

especificamente do ensino de língua estrangeira, os resultados são promissores para o 

ensino de leitura e tradução de palavras em diferentes línguas, como demonstrado nos 

estudos anteriormente relatados.   No caso específico do ensino de língua espanhola 

para falantes de língua portuguesa fazem-se necessários estudos que explorem o uso do 

modelo de equivalência de estímulos para ensinar não só leitura e escrita de palavras, 

como também de orações.   
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 Proposta de Trabalho 

 

          Diante das novas necessidades sociais e da promulgação da Lei n º 11.161 de 

2005, que estabelece como obrigatório o ensino da língua espanhola no Ensino Médio, 

fazem-se necessárias pesquisas que proponham novas metodologias para o ensino e 

aprendizagem do Espanhol como língua estrangeira.  Como destaca Skinner 

(1968/1972): 

Um sistema educacional realmente eficiente não pode ser estabelecido até que se 

compreendam, os processos de aprendizagem e ensino. O comportamento 

humano é complexo demais para ser deixado à experiência casual, ou mesmo 

organizado no ambiente restrito da sala de aula. Os professores necessitam de 

auxílio. Em particular, necessitam de espécie de auxílio oferecida por uma 

análise científica do comportamento (p. 91). 

Considerando esses aspectos, o presente trabalho teve como objetivos a 

elaboração, aplicação e avaliação de propostas de ensino de leitura e de escrita em 

língua espanhola para falantes de língua portuguesa que cursavam o Ensino Médio.  

Foram realizados três estudos. O primeiro estudo teve como objetivo ensinar o 

verbo ser no presente do modo indicativo em língua espanhola; o segundo, ensinar 

palavras com o correspondente artigo definido.  No terceiro estudo, ensinou-se a 

relacionar as perguntas ¿Quién es.../Quiénes son...? e ¿Cómo es.../son...? com as 

respostas correspondentes.   

As questões que nortearam o conjunto de estudos foram: 

1) Quais os efeitos de um procedimento de ensino, com base no modelo de 

equivalência de estímulos, no aprendizado da conjugação do verbo ser no 

presente do modo indicativo? 
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2) Quais os efeitos de um procedimento de ensino, com base no modelo de 

equivalência de estímulos, no aprendizado de palavras com seus respectivos 

artigos definidos? 

3) Quais os efeitos de ambos os procedimentos de ensino (Estudos 1 e 2) sobre 

o Responder (oralmente e de forma manuscrita) a Questões com Quíen, 

Quiénes e Cómo (orais e impressas) em Língua Espanhola? 

4) Quais os efeitos de um procedimento de ensino da relação Questão impressa 

e Resposta impressa sobre o Responder (oralmente e de forma manuscrita) a 

Questões com Quién, Quiénes e Cómo (orais e impressas) em Língua 

Espanhola? 

Para    facilitar   o   leitor,   apresenta-se o  delineamento do presente trabalho, na 

Figura 3, seguindo-se esclarecimento sobre o mesmo. 
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Figura 3. Delineamento, especificando os Estudos 1, 2 e 3. 
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 Inicialmente, realizou-se a seleção dos participantes que constou de Avaliação 

de Repertório de Língua Portuguesa e de aplicação de um Questionário.  Uma vez 

selecionados os participantes, houve a Avaliação do Repertório de Espanhol de cada um 

deles, antes de serem submetidos à intervenção (Pré-Teste).  A intervenção foi iniciada 

pelo Estudo 1.  Nele, avaliou-se o repertório específico desse estudo, antes do ensino; 

em seguida, aplicou-se o procedimento de ensino após a qual avaliou-se o repertório 

após o ensino.  A mesma sequência ocorreu no Estudo 2.    Finalizado o Estudo 2, 

realizou-se o Pós-Teste 1, reaplicando-se o Pré-Teste.  Após o Pós-Teste 1, os 

participantes foram submetidos ao procedimento de ensino do Estudo 3, finalizado o 

qual foram submetidos ao Pós-Teste 2 (reaplicação do Pré-Teste).    

 Para relatar o realizado, optou-se por organizar o texto como se segue: 

 Parte I – Processo de Seleção dos Participantes. 

 Parte II – Pré-Teste – (Processo de Avaliação do Repertório de Língua 

Espanhola e Resultados). 

 Parte III – Estudo 1 (Objetivo, Método, Resultados e Discussão). 

 Parte IV – Estudo 2 (Objetivo, Método, Resultados e Discussão). 

 Parte V – Pós-Teste 1 (Reaplicação da Avaliação do Repertório de Língua 

Espanhola e Resultados). 

 Parte VI – Estudo 3 (Objetivo, Método, Resultados e Discussão). 
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Parte I 

 

 

Seleção dos Participantes 
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O processo de seleção dos participantes constou de duas etapas: avaliação do 

repertório em língua portuguesa e aplicação do questionário.   Os alunos foram 

convidados e informados que ao final do procedimento receberiam um certificado de 

participação (Apêndice A).  Os pais ou responsáveis foram informados sobre os 

procedimentos realizados na pesquisa e todos assinaram o Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B). 

 

Avaliação do repertório em Língua Portuguesa 

 

Uma vez que nos estudos abordaram-se palavras e orações que continham  

complexidades, inclusive para os falantes de língua portuguesa, como é o caso de 

palavras com NH e LH, por exemplo, considerou-se necessário avaliar o repertório de 

cada participante referente à leitura em língua nativa.  

Utilizou-se o Texto “Um problema difícil” (Apêndice C), adaptado de Pedro 

Bandeira, e foram elaboradas questões de compreensão (Apêndice D). Esse texto foi 

escolhido por utilizar diferentes pronomes pessoais (relacionados ao pai, ao guarda, aos 

moradores etc), entre outras com algumas complexidades da linguagem (por exemplo, 

os sons de NH, LH) como nas palavras  paradinha, cafezinho, filho, olhos.  Foram feitas 

algumas adaptações no texto para adequá-lo às necessidades dos presentes estudos, 

como eliminação de algumas frases, troca de nomes (Xexéu por Janjão, vereador por 

vereadora etc); verbos no passado por verbos no presente do modo indicativo.  

Seis alunos tiveram avaliados os repertórios em Língua Portuguesa.  Foi-lhe 

solicitado que lessem em voz alta o texto e respondessem por escrito às perguntas de 

compreensão do texto.  Cada aluno foi avaliado individualmente. 
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Foram considerados fluentes os aprendizes que leram o texto entre 5 e 10 

minutos, sem saltar palavras ou linhas, omitir ou distorcer vocábulos.  O tempo para 

leitura foi estabelecido a partir da leitura realizada por outros alunos do mesmo nível de 

escolaridade e que, segundo seus professores, liam fluentemente, isto é com exatidão e 

latência pequena.  Após a leitura oral, todos responderam às perguntas de compreensão 

de texto. 

Todos os alunos leram no tempo estabelecido sem cometer erros e responderam 

corretamente às três questões, por escrito, então passaram para a etapa seguinte, que foi 

o preenchimento do Questionário de Informações Gerais sobre o Participante (Anexo 

E).  

 

Questionário de Informações Gerais Sobre o Participante  

 

O questionário de informações gerais sobre o participante, foi composto por 20 

questões, com o objetivo de obter informações sobre a família do participante, o entorno 

no qual vive, suas relações com vizinhos, amigos, hábitos que pudessem ter contribuído 

para conhecimentos não formalizados sobre o espanhol, como uso da internet (salas de 

bate-papo, visita a blogs), preferência por músicas, filmes etc. 

O questionário de informações foi respondido por seis participantes antes da 

avaliação de espanhol.   Todos afirmaram não saber espanhol.   

Em suma, na avaliação do repertório em língua portuguesa, os seis participantes 

apresentaram leitura fluente e adequada interpretação do texto.  No questionário de 

informações gerais sobre o participante nenhum deles relatou possuir parente que fala 

espanhol; apenas P1 informou que o pai e o avô são fluentes em língua inglesa.  Os 
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mesmos relataram não possuir contato com a língua espanhola quer seja por meio de 

filmes, internet, livros, ou mesmo por ter realizado curso de espanhol. 

 Os critérios estabelecidos (apresentar leitura fluente com compreensão e 

informar desconhecimento da língua espanhola) permitiram seleciona os seis  alunos 

para participar dos estudos.  Eles eram estudantes do Ensino Médio, de uma escola da 

rede pública da Zona Leste de São Paulo, e faziam curso técnico em uma escola da rede 

particular. 
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Parte II 

 

Pré-Teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

AVALIAÇÃO DO REPERTÓRIO DE ESPANHOL – PRÉ-TESTE 

 

 Antes de serem submetidos aos procedimentos de ensino, foi feita a Avaliação 

do Repertório de Espanhol de cada um dos participantes. 

 

Método 

Local e materiais 

 

 Foi utilizada a sala de informática da própria escola na qual os alunos faziam o 

curso técnico. Nesse local, havia computadores individuais, com tela de 15 polegadas, 

mouse e fone de ouvido, conforme apresentada na foto. (Anexo F).  As etapas de ensino 

e os testes foram realizados com auxílio do software MestreLibras (Elias & Goyos, 

2010).   

O MestreLibras permite a criação de atividades que auxiliam o trabalho do 

educador; para isso, disponibiliza-se em seu banco de dados uma série de imagens e 

sons que podem ser selecionados pelo docente, que também pode inserir novas imagens 

ou sons, de forma que sejam atendidas as necessidades de novas atividades. Imagens
5
 e 

sons foram inseridos no software pela pesquisadora especialmente para os presentes 

estudos.  Os sons
6
 (palavras ou orações) corresponderam à variante espanhola foram 

retirados da internet. 

O software MestreLibras permitiu ao pesquisador programar a porcentagem de 

acertos que o participante deveria alcançar para passar para a próxima tarefa, 

                                                 
5
 As imagens utilizadas foram retiradas da internet (http://www.imagens.google.com.br), tratadas no 

Paint,  e inseridas no software MestreLibras. 
6
 Os sons, em espanhol, diferenciando entre vozes feminina e masculina, adequadas a cada figura foram  

retiradas do site (http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepalno),  tratados no 

Audacity e inseridos no software MestreLibras. 

http://www.imagens.google.com.br)/
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepalno


46 

 

possibilitando que o participante avança-se, para a próxima tarefa, somente quando o 

patamar desejado fosse alcançado.   A Figura 4 apresenta a tela para programar a 

sequênciação de tarefas no Software MestreLibras. 

 

Figura 4. Tela do software MestreLibras para programação da sequênciação de tarefas.  

 

No software foram programadas atividades utilizando-se o procedimento de 

pareamento de acordo com o modelo (MTS).  Nesse procedimento-padrão, o estímulo-

modelo (visual ou sonoro), que exerce a função de estímulo condicional, foi apresentado 

com três estímulos de escolha.  

A seguir, na Figura 5, apresenta-se uma tela representando a relação AB 

(som/figura). 

 

Figura 5. Tela do software MestreLibras com a relação som/figura (AB).  
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Também foram programadas tarefas de escolha de acordo com o modelo com 

resposta construída (CRTMS), como exemplificado na Figura 6, a seguir, na qual  

apresenta-se um estímulo-modelo (uma palavra, uma figura ou um som que representa a 

condição) e letras ou palavras como estímulos de escolha.  O aprendiz selecionou cada 

uma das letras, construindo a resposta adequada.   

 

 

Figura 6. Tela do software MestreLibras com a relação figura/letras (BE)
7
. 

 

 O software MestreLibras permite consequenciar, ou não, as tentativas, conforme 

o objetivo da atividade, nos testes, as tentativas são consquenciadas.  Durante o ensino, 

caso o participante erre a tentativa, o software apresenta uma tela preta; já para as 

tentativas corretas, essa versão do software MestreLibras permitie a escolha da 

consequênciação (uma moeda caindo no cofre, o Homem Aranha saltando, fogos de 

artifícios explodindo ou a mensagem – Você acertou!!!).  No ensino utilizou-se a 

consequênciação – Você acertou!!! - conforme apresentada na Figura 7. 

                                                 
7
 Na relação AE  para separar o pronome pessoal do verbo (Estudo 1) e o artigo definido da palavra 

(Estudo 2) foi inserido um traço ( _ ). 
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Figura 7. Tela do software MestreLibras com a consequênciação utilizada no ensino. 

 

O MestreLibras fornece relatórios sobre o desempenho do aprendiz em cada 

atividade. Nesses relatórios constam nome do aluno, título da lição, data, desempenho 

do estudante, horário de início e fim da atividade, tempo de latência e um resumo do 

desempenho na lição, com frequência e porcentagem de erros e acertos.  Conforme 

apresentado na Figura 8. 

 

Figura 8. Tela do software MestreLibras com o relatório gerado. 
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  Questões e Figuras 

 

Foram utilizadas 30 Questões e figuras referentes a cada uma delas.  As 

Questões, e suas Respostas são apresentadas na Figura 9. 

 

  Figura 9.  Questões utilizadas para avaliação do repertório em língua espanhola, com 

especificação de possíveis respostas
8
. 

 

                                                 
8
 Além das respostas especificadas, durante o Pré-Teste foi considerada correta qualquer outra resposta 

que, estando em espanhol correto, fosse adequada à figura, como por exemplo,  Usted es el señor, para a 

pergunta ¿Quién soy yo? 
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Foram seis questões com ¿Quién....?, nove questões com ¿Quiénes ...? e 15 

questões com ¿Cómo....?.  As questões ¿Quién soy yo?/ ¿Quiénes somos nosotros?/ 

¿Quiénes somos nosotras?/ ¿Cómo soy yo?/ ¿Cómo somos nosotros?/¿Cómo somos 

nosotras? aparecem duas vezes, pois permitem respostas utilizando o pronome informal 

ou formal. 

A Questão foi acompanhada de imagens, para orientar as Respostas dos 

participantes (Apêndice G).  A Questão que se refere à pessoa do aluno(a), foi 

acompanhada de uma imagem de ponto de interrogação; as demais foram 

acompanhadas das imagens, apresentadas, na sequência.   As imagens, em preto e 

branco, apresentavam balões que serviram para indicar se a questão foi emitida pelo 

personagem ou para o personagem.  A seguir, apresentam-se as 30 imagens referentes 

às questões de avaliação do repertório em língua espanhola, especificando-se abaixo de 

cada uma delas a que Questão corresponde e qual a Resposta esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

      ? 
 

 

Q1: ¿Quién soy yo? 

R1:  Usted es el jefe. 

Q2: ¿Quién soy yo? 

R2: Usted es la señora. 

Q3: ¿Quién eres tú? 

R3: Yo soy... 
Q4: ¿Quién es él? 

R4: Él es el albañil. 
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[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Q5: ¿Quién es ella? 

R5: Ella es la gallina. 

 

Q6: ¿Quién es usted? 

R6:Yo soy la señora. 

Q7: ¿Quiénes somos nosotros? 

R7: Vosotros sois los bañistas. 

 

   

       

  

Q8: ¿Quiénes somos nosotros? 

R8: Ustedes son los señores. 

 

 

  

Q10: ¿Quiénes somos nosotras? 

R10: Ustedes son las jefas. 

 

Q9: ¿Quiénes somos nosotras? 

R9: Vosotras sois las bañistas. 

 

 

 

      

 

 

Q11: ¿Quiénes sois vosotros? 

R11: Nosotros somos los pajes. 

 

Q12: ¿Quiénes sois vosotras? 

R12: Nosotras somos las albañiles. 
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Q14: ¿Quiénes son ellos? 

R14: Ellos son los gallos. 
Q13: ¿Quiénes son ellas? 

R13: Ellas son las muñecas. 

 

 

       ?   
 

 

 

Q15: ¿Quiénes son ustedes? 

R15: Nosotros somos los señores. 

 

Q16: ¿Cómo  soy yo? 

R16: Tú eres bello. 

 

Q18: ¿Cómo eres tú? 

R18: Yo soy  .... 
Q17: ¿Cómo  soy yo? 

R17: Usted es baja. 
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Q19: ¿Cómo  es  él? 

R19: Él  es  bello.  
Q20: ¿Cómo es ella? 

R20: Ella es pequeña. 

 

 

 

 

                               

 

Q22: ¿Cómo somos  nosotros? 

R22: Vosotros sois jóvenes. 
Q21: ¿Cómo es usted? 

R21: Yo soy señora. 

  

 

                           

 

Q23: ¿Cómo somos  nosotros? 

R23: Ustedes son bajos. 

Q24: ¿Cómo  somos  nosotras? 

R24: Vosotras sois bellas. 

 

 

 

 

 

   

Q26: ¿Cómo sois vosotros? 

R26: Nosotros somos  pequeños. 

Q25: ¿Cómo somos  nosotras? 

R25: Ustedes son pequeñas. 
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Procedimentos 

  

Os participantes foram avaliados quanto ao repertório de espanhol em sessões 

individuais, com duração de no máximo 40 minutos, que ocorreram no laboratório de 

informática.  

A seguir, o repertório de espanhol avaliado:  

 resposta oralizada a partir da questão ditada (QdRo); 

 resposta manuscrita a partir da questão ditada (QdRm);  

 questão traduzida oralmente para o português a partir da questão ditada (QdQt); 

 resposta impressa a partir da questão ditada (QdRi); 

 questão impressa a partir da questão ditada (QdQi);  

 

 

 

 

 

 

  

Q27: ¿Cómo sois vosotras? 

R27: Nosotras somos pequeñas. 

Q28: ¿Cómo son ellas? 

R28: Ellas son señoras. 

 

       

  

Q30: ¿Cómo son ustedes? 

R30: Nosotros somos  señores. 

Q29 :¿Cómo  son  ellos? 

R29: Ellos son bellos. 
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 questão traduzida oralmente para o português a partir da questão impressa 

(QiQt); 

 resposta traduzida oralmente, para o português a partir da resposta impressa 

(RiRt);  

 resposta oralizada a partir da questão impressa (QiRo);  

 resposta manuscrita a partir da questão impressa (QiRm);  

 resposta impressa a partir da questão impressa (QiRi); 

A avaliação foi realizada seguindo a ordem apresentada acima.  Foi proposta 

essa sequência, na avaliação, para evitar que a realização de uma atividade pudesse 

interferir positivamente na atividade subsequente.  Por exemplo, se a relação questão 

impressa – resposta impressa (QiRi) ocorresse antes de se avaliar a oralização da 

resposta (QdRo), o aluno teria visto a forma impressa, podendo se desempenhar 

adequadamente na oralização (QdRo), em função de tal contato, e não por ter 

conhecimento prévio. 

Para cada relação, a pesquisadora forneceu a instrução e aguardou que o aluno 

realizasse a atividade.    As instruções foram: 

 QdRo - Você escutará algo em espanhol, responda em voz alta, em espanhol; 

 QdRm - Você escutará algo, em espanhol; depois escreva a resposta que 

combina nesta folha;  

 QdQt  - Você escutará algo, em espanhol; depois diga em português o que 

você ouviu: 

 QdQi - Você escutará algo em espanhol, clique no que corresponde ao que 

ouviu;  

 QdRi - Você escutará algo em espanhol; depois escolha a que combina; 
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 QiQt  e RiRt - Observe (a pesquisadora apontava para Qi ou Ri) o que está 

escrito; depois diga em português;  

 QiRo - Aqui (a pesquisadora apontava para Qi) você tem algo escrito em 

espanhol; diga a resposta em espanhol em voz alta;  

 QiRm - Aqui (a pesquisadora apontava para Qi) você tem algo escrito em 

espanhol; escreva nesta folha a resposta em espanhol correspondente;  

 QiRi - Aqui (a pesquisadora apontava para Qi) você tem algo escrito em 

espanhol, depois clique na resposta que combina. 

As Respostas oralizadas em espanhol bem como as traduzidas pelos 

participantes eram gravadas e anotadas pela pesquisadora no formulário próprio. O 

Apêndice H apresenta as respostas anotadas pelo participante na relação QdRm. 
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RESULTADOS 

 

 A seguir, apresentam-se os resultados do Pré-Teste, por participante, agrupados 

em: 

 Respostas de seleção (QdQi, QdRi e QiRi); 

 Tradução (QdQt, QiQt e RiRt); 

 Oralização (QdRo e QiRo); 

 Escrita manuscrita (QiRm e QdRm); 

O desempenho dos participantes foi classificado como satisfatório (entre 80% e 

100% de acertos), insatisfatório (entre 60% e 79% de acertos) e deficitário (abaixo de 

59% de acertos).  Quando a tentativa ocorreu em espanhol correto, a tentativa foi 

considerada acerto, sempre que adequada à questão apresentada.  Por exemplo: diante 

da figura com resposta esperada las bellas, o participante oralizou las princesas; essa 

oralização, se com a pronúncia adequada em espanhol, foi considerada correta. 

 O desempenho de P1 é apresentado na Figura 10. 

Figura 10. Porcentagem de acertos de P1 nas relações do Pré-Teste. 
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 A partir da Figura 10 observa-se que P1 apresentou desempenho suficiente 

apenas frente à relação QdQi (questão ditada-questão impressa), com 97% de acertos.  

Apresentou desempenho insatisfatório: na questão impressa-resposta impressa (QiRi), 

na questão ditada-resposta impressa (QdRi), na tradução tanto da Questão impressa 

(QiQt) quanto da resposta impressa (RiRt), com índices de acerto variando entre 69% e 

76%.  Nos demais aspectos avaliados apresentou desempenho deficitário, com no 

máximo 53% de acertos.  

Comparando-se o desempenho na tradução e na oralização, verificou-se que a 

Questão ditada (QdQt) é mais difícil para P1 que quando impressa (QiRo);  pode-se 

levantar como hipótese que a compreensão auditiva ainda não faz parte do repertório 

desse participante.  O mesmo pode ser dito sobre à escrita (QiRm e QdRm). 

   A seguir apresenta-se na Figura 11, o desempenho de P2.   

 

Figura 11. Porcentagem de acertos de P2 nas relações do Pré-Teste. 

 

 No Pré Teste, P2 apresentou desempenho satisfatório em apenas uma relação 

(QdQi), com 97% de acertos.  Apresentou desempenho insatisfatório em quatro relações 
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(QiRi, QdRi, QiQt e QdQt) com valores entre 60% e 70% de acertos.  Nas demais 

relações avaliadas o desempenho de P2 foi deficitário com valor ≤ a 36% de acertos.   

Em suma, para P2 a escrita manuscrita e oralização foram mais difíceis do que a 

tradução e as respostas de seleção, principalmente quando a Questão é ditada.    

 A Figura 12 apresenta o desempenho de P3. 

 

Figura 12. Porcentagem de acertos de P3 nas relações do Pré-Teste. 

Observando o desempenho de P3, verifica-se que o mesmo apresentou 

desempenho satisfatório em apenas uma relação (QdQi) com 90% de acertos, e 

insatisfatório nas relações QiRi e QiQt (obteve entre 70% e 64% de acertos).  Nas 

demais relações o desempenho de P3 foi deficitário ≤ a 53% de acertos.  Na avaliação 

da escrita manuscrita (QiRm e QdRm) e da oralização (QdRo e QiRo), P3 praticamente 

não obteve acertos.  
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Em suma P3 possui mais facilidade nas respostas de seleção,  quando comparada 

com as de tradução, oralização e escrita manuscrita.  A escrita manuscrita e oralização 

foram as mais difíceis para esse participante, principalmente quando a Questão é ditada.    

 O desempenho de P4 é apresentado na Figura 13. 

 

  Figura 13. Porcentagem de acertos de P4 nas relações do Pré-Teste. 

 

 P4 apresentou desempenho insatisfatório em uma relação (QiQt), com 77% de 

acertos, e deficitário nas demais relações. Quanto às relações de oralização (QiRo e 

QdRo), P3 obteve no máximo 10%  de acertos;  já na escrita manuscrita não acertou 

nenhuma tentativa.  Embora consiga traduzir para o português parte das Questões e das 

Respostas não consigue oralizar em espanhol, nem apresenta a escrita manuscrita a 

partir tanto da Questão ditada quanto impressa. 

 A Figura 14 apresenta o desempenho de P5. 
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Figura 14. Porcentagem de acertos de P5 por relação, no Pré-Teste. 

 

A partir da Figura 14 observa-se que P5 apresentou desempenho insatisfatório 

em três das dez relações testadas (RiRt, QiQt e QdQi),  com porcentagem de acertos 

entre 77% e 67%.  Nas demais relações avaliadas o desempenho foi deficitário com 

patamar máximo de 57% de acertos.  Quando a Questão era ditada, tradução (QdQt), na 

oralização (QdRo) e na escrita manuscrita (QdRm) o desempenho de P5 foi deficitário 

alcançando, no máximo 7% de acertos, e demonstrando uma possível dificuldade na 

compreensão auditiva.   

Na Resposta manuscrita da Questão impressa (QiRm) e na Resposta oralizada da 

questão impressa (QiRo), o desempenho de P5 foi deficitário, com no máximo 3% de 

acertos.   

 A Figura 15 apresenta o desempenho de P6.   
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Figura 15. Porcentagem de acertos de P6 nas relações do Pré-Teste. 

 

            Durante o Pré-Teste, P6 apresentou desempenho insatisfatório em uma relações 

(QdQi), com 67% de acertos.  Nas demais relações avaliadas, o desempenho de P6 foi 

deficitário, alcançando no máximo 36% de acertos.  A avaliação do repertório de P6 

mostra que o mesmo possui poucos conhecimentos em língua espanhola, quer seja na 

tradução, oralização ou escrita.   

Ao avaliar o repertório de Língua Espanhola, verificou-se que P1, P2,  P3 e P6 

apresentaram patamares mais elevados nas respostas de seleção, enquanto para P4 e P5, 

a tradução tanto de Respostas quanto de Questões resultou em índices mais elevados.    

Responder oralmente e por escrito, em espanhol,  resultou difícil para todos os 

participantes, sendo que P1, P2 e P4 apresentaram desempenhos ligeiramente superiores 

na oralização enquanto P3, P5 e P6 o fizeram na escrita. 

 Vale acrescentar que, no Pré-Teste, muitas tentativas ficaram sem respostas, 

principalmente quando se avaliava a oralização e escrita manuscrita, principalmente a 

partir da Questão oralizada, fato que reflete um desconhecimento da língua espanhola, 

apesar da sua semelhança com a língua portuguesa. 



63 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III 

 

Estudo 1 
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ENSINO DO VERBO SER 

Estudo 1 

O Estudo 1 teve como proposta ensinar leitura e escrita do verbo ser, no presente 

do modo indicativo, em espanhol. 

A questão que norteou este estudo foi: Quais os efeitos de um procedimento de 

ensino, com base no modelo de equivalência de estímulos, no aprendizado da 

conjugação do verbo ser no presente do indicativo?  

Os repertórios de interesse foram: 

 Conjugar oralmente o verbo ser correspondente à figura;  

 ler a conjugação impressa em espanhol do verbo ser;  

 traduzir para o português o verbo ser ditado e impresso em espanhol;  

 escrever de forma manuscrita, o verbo ser ditado em espanhol; 

 selecionar o verbo ser impresso diante do verbo ditado. 
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MÉTODO 

 Participantes 

             

Seis estudantes do 3º ano do Ensino Médio, que frequentavam uma escola da 

rede pública da Zona Leste de São Paulo, e que faziam um curso técnico em uma escola 

da rede particular.   

 

Estímulos de Ensino 

 

Para ensinar a conjugação do verbo ser em espanhol, teve-se como unidade de 

ensino o pronome pessoal acoplado ao verbo, nas diferentes pessoas do presente do 

indicativo.  Assim, sempre que se faz referência ao verbo, refere-se à conjugação do 

verbo (o pronome + verbo). 

Os estímulos utilizados basearam-se na variante espanhola; foram apresentados 

em letra de imprensa, sendo o início marcado por letra minúscula.  Os conjuntos de 

estímulos, sonoros e visuais, apresentados a seguir, foram inseridos no software 

MestreLibras (Elias & Goyos, 2010) conforme apresentado e utilizados durante o 

procedimento de ensino e teste das relações emergentes (Apêndice I).  Foram utilizados: 

A (verbo ser ditado pelo computador), B (estímulo visual/figura), C (verbo ser 

impresso).  O verbo ser, em espanhol, é conjugado da seguinte forma: yo soy (1),  tú 

eres (2), él es (3),  ella es (4), usted es (5), nosotros somos (6), nosotras somos(7), 

vosotros sois (8), vosotras sois (9), ellos son (10), ellas son (11), ustedes son (12).  
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Foram utilizadas imagens (B)
9
 em preto e branco correspondentes às diferentes 

pessoas do verbo, conforme apresentadas a seguir: 

Imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
9
 As imagens utilizadas foram  retiradas da internet (http://www.imagens.google.com.br) e adaptadas para 

utilização neste estudo. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

1. Yo soy  2. Tú eres  3.Él es 

4.  Ella es 

 
5. Usted es 

 
6. Nosotros somos  

 

8. Vosotros sois 7. Nosotras somos 9. Vosotras sois 

10. Ellos son 11. Ellas son 12. Ustedes son 

 

http://www.imagens.google.com.br)/
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          Procedimento 

          O delineamento proposto está apresentado na Figura 16, a seguir: 

 

Figura 16. Delineamento do Estudo 1. 

  

          Tendo como referência o diagrama de Stromer, Mackay e Stoddard (1992), 

utilizou-se A para estímulo sonoro, B para figura e C para palavra impressa.    Os 

operantes são identificados por D (oralização)
10

, E (escrita escolhendo letras), F (escrita 

manuscrita), T (tradução para o português). 

           Como se pode observar na Figura 16, os participantes foram pré-avaliados 

quanto às relações a serem ensinadas e posteriormente testadas.   Após a avaliação 

prévia, foram ensinados a relacionar o verbo ditado em espanhol tanto com a figura 

correspondente (relação AB), quanto com a sua forma impressa (relação AC) e a 

escrever o verbo a partir de seu ditado, selecionando cada uma das letras (relação AE).  

Imediatamente após cada Fase foram avaliadas as relações entre figura e verbo impresso 

(BC e CB).  Finalizada a última fase do ensino, foi avaliada a emergência de: tradução 

oral a partir do verbo impresso (relação CT); leitura do verbo impresso (relação CD); 

                                                 
10

 D refere-se à oralização.  Quando ocorre frente ao verbo impresso (CD), utiliza-se o termo leitura; 

quando ocorre frente à figura/imagem (BD), utiliza-se o termo nomeação. 
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nomeação do verbo correspondente à figura (relação BD); e escrita manuscrita do verbo 

ditado (relação AF). 

 

Etapa 1 ‒ Avaliação do Repertório Inicial  

 

O repertório foi avaliado antes do ensino por meio das relações: 

 CT (tradução para o português do verbo ser impresso); 

 CD (leitura do verbo ser impresso); 

 AT (tradução para o português do verbo ser ditado); 

 BD (nomeação da figura); 

 AF (escrita manuscrita do verbo ser ditado); 

 AE (construção do verbo ser a partir da seleção das letras); 

 AC (seleção do verbo ser impresso a partir do verbo ditado); 

 AB (seleção da figura a partir do verbo ser ditado); 

 BC (seleção do verbo ser impresso a partir da figura); 

 CB (seleção da figura a partir do verbo ser impresso). 

Foi proposta a sequência acima, na avaliação do repertório inicial, para evitar 

que a realização de uma atividade pudesse interferir positivamente na atividade 

subsequente.  Por exemplo, se a relação verbo ditado–verbo impresso (AC) ocorresse 

antes de se avaliar a leitura do verbo (CD), o aluno teria ouvido a forma correta de 

pronunciar o verbo e teria visto o verbo escrito, podendo se desempenhar 

adequadamente na leitura (CD), em função de tal contato, e não por ter conhecimento 

prévio. 

A avaliação foi individual, na sala de informática e teve duração máxima de 40 

minutos, por sessão; os participantes foram informados que não saberiam se a resposta 
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estava correta.  Antes de iniciar o procedimento de ensino, os participantes receberam 

orientações gerais sobre o funcionamento do software e foram informados que ao 

finalizar cada uma das atividades receberiam orientações específicas sobre cada tarefa.  

Nas relações que avaliavam a oralização e tradução, as respostas do participante, foram 

gravadas e anotadas em folha à parte pela pesquisadora.  Na relação de escrita (AF) o 

participante anotou as respostas no formulário próprio (Apêndice J).  Durante o teste foi 

dito ao participante: 

  CT -  Aqui (pesquisadora aponta para C) você tem algo escrito em 

espanhol; diga-o em português;  

 CD -  Leia em voz alta, em espanhol, o que está escrito na tela;  

 BD - Você deverá falar em espanhol o que representa a figura;  

 AF - Você escutará algo, em espanhol; depois escreva o que ouviu nesta 

folha;  

 AE - Você escutará algo, em espanhol; depois clique em cada letra até 

formar o que você escutou;  

 AT - Você escutará algo, em espanhol;  diga-o em português;  

 AC - Você escutará algo em espanhol, depois clique onde está escrito o 

que ouviu;  

 AB - Você escutará algo em espanhol; clique onde está a imagem que 

corresponde ao que escutou;  

 BC  - Observe a figura; depois escolha o escrito em espanhol que 

corresponde a figura;  

 CB - Observe o que está escrito; depois clique na imagem que 

corresponde ao escrito.   
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Etapa 2 – Ensino e Teste de Emergência das relações não ensinadas 

 

Na Figura 17, são apresentadas as relações ensinadas (setas contínuas) e testadas 

(setas tracejadas), relativas ao verbo ser.   

 

Figura 17. Diagrama das relações ensinadas e testadas no Estudo 1. 

 

             Retomando, foram ensinadas as relações AB (verbo ditado – figura), AC (verbo 

ditado – verbo impresso) e AE (verbo ditado – construção do verbo selecionando 

letras).   Tendo como objetivo favorecer a discriminação auditiva, optou-se por ter como 

nódulo o estímulo A (palavra ditada pelo computador). 

             Foram testadas as relações entre a figura e o verbo impresso (BC); o verbo 

impresso e a figura (CB); a tradução, para o português, do verbo impresso (CT) e do 

verbo ditado (AT) em espanhol; a leitura em espanhol (CD); a nomeação oral do verbo 

diante da figura (BD), a escrita manuscrita a partir do ditado (AF) e a construção do 

verbo a partir da figura (BE). 

              O ensino ocorreu em contexto coletivo; cada aluno realizou suas atividades em 

um computador, tendo fones de ouvido.  As orientações gerais sobre as atividades a 

serem desenvolvidas foram dadas aos participantes no início das sessões, de modo 

coletivo.  A pesquisadora permaneceu na sala, fornecendo as instruções antes de cada 
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relação de ensino e anotando as respostas nas relações testadas.   Para impedir que um 

participante ouvisse a resposta dos demais participantes durante as relações de teste, foi 

solicitado que os participantes utilizassem sempre os fones de ouvido e os mesmos 

foram alocados em computadores separados.   A repetição da tarefa, cujo desempenho 

não foi alcançado foi programada pela pesquisadora, antes de cada sessão de ensino.  

Foram realizadas três fases de ensino, durante as quais cada estímulo modelo 

poderia ser ouvido uma única vez.  A Fase 1 teve três passos, nos quais foi ensinada a 

conjugação da 1ª.pessoa do singular e do plural e da 3ª. pessoa do singular e do plural 

(yo soy, nosostros somos, nosotras somos, ella es, él es, ellas son, ellos son).  Exemplos 

dos estímulos-modelo e estímulos de comparação são apresentados na Figura 18.  

Foram 15 tentativas por passo, sendo cada estímulo-modelo  apresentado cinco vezes 

somando 45 tentativas, por relação.   Tendo sido ensinadas as relações AB, AC e AE, na 

Fase 1 ocorreram 135 tentativas de ensino. 

 

 

Figura 18. Exemplos de estímulo-modelo e de comparação (relação AC) – Fase 1
11

. 

As barras (//) são usadas para estímulos sonoros. 

 

 Para passar para a Fase 2, o participante deveria atingir 100% de acertos.  

Durante o ensino para a relação AB foi dito ao participante  “Você escutará algo em 

espanhol; clique onde está a figura que corresponde ao que escutou”.  Para a relação AC  

foi dito ao participante  “Você escutará algo em espanhol, depois clique onde está 

                                                 
11

 Apresenta-se a relação AC como exemplo, o mesmo ocorreu com as relações AB e AE. 
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escrito o que ouviu”.  No ensino da relação, AE foi dito “Você escutará algo, em 

espanhol; depois clique em cada letra até formar o que você escutou”.  

 Após o término da Fase 1 de ensino, tendo o participante atingido 100% de 

acertos, foi realizado o Teste de Emergência, no qual o critério de desempenho foi de 

90% de acertos; caso o participante não atingisse o critério, o mesmo retornaria ao 

ensino, fato que não ocorreu. 

            Antes do Teste de Emergência, os participantes foram avisados de que não 

saberiam qual a resposta correta ou incorreta.   Foi testada a Emergência da relação CB 

(verbo impresso - figura), BC (figura – verbo impresso), nas quais cada estímulo foi 

apresentado uma única vez, por relação. 

 A Fase 2 também foi organizada em três passos, nos quais o participante foi 

ensinado a conjugar o verbo na 2ª.pessoa do singular e do plural (tú eres,  usted es, 

vosotros sois, vosotras sois, ustedes son).  Exemplos de estímulos-modelo e estímulos 

de comparação são apresentados na Figura 19.  Tal como na Fase 1, cada passo de 

ensino foi composto por 15 tentativas, sendo 5 por modelo, somando 45 tentativas por 

relação.  Tendo sido ensinadas três relações, os três passos da Fase 2 totalizaram 135 

tentativas de ensino. 

 

 

Figura 19. Exemplos de estímulos-modelo e de comparação (relação AC) – Fase 2. 

As barras (//) são usadas para estímulos sonoros. 
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           Para passar para a Fase 3, o participante deveria atingir 100% de acertos.  Tendo 

o participante atingido o critério estabelecido foi realizado o Teste de Emergência 2, 

similar ao da Fase 1. 

 A Fase 3 do Estudo 1 teve quatro passos,  nos quais foi apresentada toda a 

conjugação do verbo ser  (yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, 

nosotras somos, vosotros sois, vosotras sois, ellos son, ellas son, ustedes son).   Em 

cada relação de ensino, cada modelo foi apresentado cinco vezes (exemplo na Figura 

20).       

         Cada passo de ensino foi composto por 15 tentativas, sendo cinco para cada 

modelo.  Tendo sido ensinadas três relações foram 45 tentativas por passo.  Os quatro 

passos da Fase 3 totalizaram 180 tentativas. 

 

Figura 20. Exemplos de estímulo-modelo e de comparação (relação AC) – Fase 3. 

As barras (/ /) são usadas para estímulos sonoros. 

 

           Terminada a Fase 3, foi realizado o Teste de Emergência 3 com os estímulos 

dessa fase, conforme descrito anteriormente.  O critério de desempenho estabelecido 

para o Teste de Emergência foi de, no mínimo 90% de acertos. Cada estímulo modelo 

foi ouvido uma única vez por relação. 

 Após o término da Fase 3 e o respectivo Teste de Emergência das relações CB e 

BC, foi testada a emergência de outras relações não diretamente ensinadas, no caso as 

relações: CT (verbo  impresso - verbo traduzido, para o português,  oralmente), CD 
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(leitura do verbo impresso), BD (nomeação oral da figura) e AF (escrita manuscrita em 

espanhol do verbo ditado).  

Embora se tivesse estabelecido que, caso o critério de 90% de acertos no teste de 

relação de emergências, não fosse atingido, o participante deveria retornar ao ensino, 

isso não ocorreu, pois todos atingiram o patamar desejado.  

Resumindo, as relações ensinadas e testadas, e o respectivo número de 

tentativas, nas diferentes fases do Estudo 1 (Figura 21), totalizaram 450 tentativas de 

ensino (cada estímulo foi apresentado cinco vezes no ensino)  e 48 de teste (cada 

estímulo foi apresentado uma única vez). 

 

 

Figura 21. Número de tentativas nas relações treinadas e testadas nas três fases do Estudo. 

 

Cada passo de cada fase foi composto por 15 tentativas de ensino e uma 

tentativa de teste, totalizando 450 tentativas de ensino e 48 de teste.   

 Na Figura 22, é apresentado o diagrama representativo do Estudo 1. 
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Figura 22.  Diagrama representativo da sequência das condições experimentais do 

Estudo 1.   
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RESULTADOS 

A seguir apresentam-se os resultados da Avaliação de Repertório Inicial, Ensino,   

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final de cada um dos participantes. 

Retomando, antes do ensino avaliadas as relações: 

 BC
12

 (figura - verbo impresso); 

 CB (verbo impresso - figura); 

 AB (verbo ditado - figura); 

 AC (verbo ditado - verbo impresso); 

 CT (verbo impresso - tradução); 

 CD (leitura); 

 AT (verbo ditado - tradução); 

 BD (nomeação); 

 AE (verbo ditado - seleção de cada letra formando o verbo); 

 AF (verbo ditado - escrita manuscrita) da conjugação do verbo ser.   

            Após o Ensino das relações AB, AC e AE,  realizou-se o Teste de Emergência 

das relações BC e CB. Finalizada a intervenção, avaliou-se o Repertório Final, 

reaplicando-se as tentativas das relações  CT, AT, CD, BD e AF. 

 O desempenho de cada participante nos diferentes momentos de avaliação são 

expostos a seguir.  

O desempenho de P1 na Avaliação do Repertório Inicial, Teste de Emergência e 

Avaliação do Repertório Final está representado na Figura 23.     

 

                                                 
12

 A = verbo ditado; B = figura; C = verbo impresso. 
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Figura 23. Porcentagem de acertos de P1 nas diferentes avaliações do Estudo 1.
13

 

 

 Antes do ensino, dentre as respostas de seleção, P1 alcançou desempenho 

satisfatório na relação CB (verbo impresso - figura), tendo apresentado  com 100% de 

acertos.  Nas demais relações, o desempenho foi insatisfatório variando entre 75% e 

67% de acertos.   

 Na tradução, a partir do verbo impresso (CT) e do verbo ditado (AT) o 

desempenho foi insatisfatório (75% e 67% de acertos, respectivamente).  Ao se avaliar a  

oralização, na leitura do verbo impresso (CD) o desempenho de P1 foi insatisfatório 

(75% de acertos), e a nomeação da figura (BD) foi deficitária (17% acertos).   

 Quanto à escrita escolhendo as letras (AE) e a escrita manuscrita (AF), a partir 

do verbo ditado,  o desempenho de P1 foi deficitário (42% e 34% de acertos, 

respectivamente). 

 Uma vez terminadas as fases de ensino, nas quais P1 alcançou o critério de 

desempenho estipulado sem necessidade de refazer as tentativas, deu-se início ao Teste 

de Emergência (relações BC e CB), no qual atingiu 100% de acertos.  Após a 

intervenção e Teste de Emergência, foi avaliado o repertório final.  Para tanto, avaliou-

                                                 
13

 As relações AB, AC e AE foram pré-testadas e ensinadas assim não foram pós-testadas. 
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se a tradução, a partir do verbo impresso (CT), do verbo ditado (AT), a leitura do verbo 

impresso (CD), a nomeação da figura (BD), a escrita manuscrita a partir do verbo ditado 

(AF).   

Na Avaliação do Repertório Final, o desempenho de P1 atingiu o nível 

satisfatório.  Na tradução a partir do verbo impresso (CT) e do verbo ditado (AT) teve 

100% de acertos; na leitura do verbo (CD), na nomeação em espanhol da figura (BD) e 

na escrita manuscrita do verbo ser (AF) P1 teve 83% de acertos.   

 Em suma, antes do ensino, P1 apresentou desempenho satisfatório em uma única 

relação avaliada (CB), desempenho insatisfatório em outras seis (BC, AB, AC, CT, AT 

e CD) e desempenho deficitário nas demais (BD, AE e AF).   Após o procedimento de 

ensino, o desempenho passou a ser satisfatório (≥ a 80% de acertos) em todas as 

relações testadas.  O maior destaque ocorreu na nomeação da figura (BD), indo de 17% 

para 83% de acertos e na escrita manuscrita, passando de 34% de acertos para 83% de 

acertos.  

 Na Figura 24 apresenta-se o desempenho de P2 na Avaliação do Repertório 

Prévio, Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final. 
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Figura 24. Porcentagem de acertos de P2 nas diferentes avaliações do Estudo 1. 

 

 Antes do Ensino, dentre as relações de seleção avaliadas (AC, BC, CB e AB), o 

desempenho foi satisfatório apenas frente à relação entre verbo ditado - verbo impesso 

(AC) com 83% de acertos.  Nas demais relações avaliadas (BC, CB e AB), o 

desempenho foi insatisfatório (entre 67% e 75% de acertos).   

 Na tradução para o português a partir do verbo impresso (CT), o desempenho de 

P2 foi de 75% de acertos; já a partir do ditado (AT), P2 teve apenas 25% de acertos. 

  Também na oralização da resposta (CD e BD), o desempenho de P2 foi 

insatisfatório (67% de acertos) e deficitário (8% de acertos), respectivamente.   

 Na escrita (relações AE e AF),  P2 conseguiu acertar aproximadamente a metade 

das tentativas, desempenho considerado deficitário (50% e 58% de acertos, 

respectivamente).   

 Durante o Ensino, P2 refez duas vezes as relações AB e AE da Fase 1 (verbos yo 

soy, nosotros somos, ellos son e él es); três vezes a relação AC e duas vezes a relação 

AB e AE da Fase 2 (verbos tú eres, ustedes son, vosotros sois e usted es).  Quando 
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atingiu o critério de 100% de acertos, passou para o Teste de Emergência (BC e CB), 

tendo alcançado 100% de acertos. 

 Na Avaliação de Repertório Final, P2 atingiu o nível satisfatório em quatro 

relações testadas, obtendo 100% de acertos na tradução (CT e AT) e 92% na  escrita 

manuscrita do verbo ditado (AF).  Na nomeação do verbo (BD) ficou com desempenho 

deficitário (58% de acertos).    Comparativamente, porém, ao repertório inicial, houve 

mudança positiva após o treino. 

 Em suma, antes do ensino P2 apresentava desempenho satisfatório  em uma 

relação testada (AC), desempenho insatisfatório em cinco das relações  (BC, CB, AB, 

CT e CD) e desempenho deficitário em quatro delas (AT, BD, AE e AF).  Após o 

Ensino, tanto no Teste de Emergência (relações BC e CB) e  também na Avaliação do 

Repertório Final o desempenho de P2 foi satisfatório em todas as relações testadas, 

exceto na relação BD,  cujo desempenho, embora tenha melhorado, permaneceu  

deficitário.    

  A seguir, na Figura 25 apresenta-se a porcentagem de acertos de P3 na 

Avaliação do Repertório Inicial, Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final. 

 

Figura 25. Porcentagem de acertos de P3 nas diferentes avaliações do Estudo 1. 
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 No Pré-Teste, nas respostas de seleção frente às relações BC e CB (verbo 

impresso - figura) e na tradução do verbo impresso (CT),  P3 alcançou desempenho 

satisfatório (atingiu entre 100% e 83% de acertos).  Na avaliação da relação AC (verbo 

ditado - verbo impresso) e AB (verbo ditado - figura), o desempenho  foi pior  (atingiu 

entre 67% e 50% de acertos, respectivamente). 

 Na avaliação das demais relações incluindo a oralização (CD e BD), escrita 

manuscrita (AF) e a tradução a partir da palavra ditada (AT), o desempenho foi 

deficitário, já que o melhor índice alcançado foi de 25% de acertos.  

 Durante o ensino, na Fase1 (verbos yo soy, nosotros somos, ellos son, él es), as 

tentativas da relação AB foram refeitas três vezes e as da relação AE foram refeitas duas 

vezes, posto que o desempenho de 100% não havia sido alcançado.  Na Fase 2 (tú eres, 

ustedes son, vosotros sois, usted es), as tentativas da relação AB foram refeitas três 

vezes e da AE duas vezes.   Na Fase 3 (yo soy, ustedes son,  nosotros somos, ellos son), 

não foi necessário refazer nenhuma das relações, pois no Teste de Emergência (BC e 

CB) P3 alcançou 100% de acertos. 

   Na Avaliação do Repertório Final, em todas as relações avaliadas foi alcançado  

o nível satisfatório, sendo obtido 100% de acertos na tradução (CT e AT) e na leitura do 

verbo (CD) e 83% de acertos na nomeação da figura (BD) e na escrita manuscrita a 

partir do verbo ditado (AF). 

 Em suma, das dez relações testadas no Pré-Teste, P3 apresentou desempenho 

deficitário em seis relações.  Após as fases de ensino, passou a apresentar desempenho 

satisfatório em todas as relações testadas. 

 A Figura 26 apresenta o desempenho de P4 na Avaliação do Repertório Inicial, 

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final. 
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Figura 26. Porcentagem de acertos de P4 nas diferentes avaliações do Estudo 1. 

 Observa-se que, antes do ensino, P4 apresentou desempenho satisfatório (100% 

de acertos) apenas na leitura do verbo impresso (CD) e insatisfatório na tradução do 

verbo impresso (CT), com 75% de acertos, e na avaliação de duas relações (BC e CB) 

com respostas de seleção (67% de acertos).  Na avaliação das demais relações, teve 

desempenho deficitário (entre 42% e 58% de acertos).   

 No Ensino, P4 refez três vezes as tentativas da relação AE na Fase 1 (verbos yo 

soy, nosotros somos, ellos son, él es) e na Fase 2 (tú eres, ustedes son, vosotros sois, 

usted es) refez duas vezes as tentativas das relações AB e AE.  Na Fase 3 não houve 

refacção.  No Teste de Emergência (relações BC e CB), o desempenho de P4 foi de 

100% de acertos,  sem refacção.   Na Avaliação do Repertório Final, P4 alcançou 100% 

de acertos em todas as relações testadas (tradução CT e AT, oralização CD e BD e 

escrita manuscrita AF). 

 Em suma antes do ensino P4 apresentava desempenho satisfatório em apenas 

uma das relações testadas (CD) e desempenho insatisfatório em outras três relações 
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avaliadas (CB, BC, CT).  Após o procedimento de ensino, alcançou desempenho 

satisfatório (100% de acertos) em todas as relações testadas (BC, CB, CT, AT, CD, BD 

e AF). 

 A seguir, na Figura 27 apresenta-se o desempenho de P5 na Avaliação do 

Repertório Inicial, Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final.

 

Figura 27. Porcentagem de acertos de P5 nas diferentes avaliações do Estudo 1. 

 

Na Avaliação do Repertório Inicial alcançou desempenho satisfatóro (obteve 

83% de acertos) em uma única relação testada AC (verbo ditado - verbo impresso) e 

desempenho insatisfatório na tradução a partir do verbo impresso (CT).  Na avaliação 

das demais relações, apresentou desempenho deficitário, sendo os melhores índices 

obtidos quando se solicitavam respostas de seleção (entre 50% e 58% de acertos).

 No Ensino, P5 refez duas vezes as tentativas das relações AB e AE na Fase 1 (yo 

soy, nosotros somos, ellos son, él es); na Fase 2 (tú eres, ustedes son, vosotros sois e 

usted es) refez duas vezes a relação AB;  na Fase 3 refez duas vezes a relação AE (yo 
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soy, ustedes son, nosotros somos, ellos son).  No Teste de Emergência P5 alcançou 

100% de acertos nas relações BC e CB, sem refacção. 

Na Avaliação do Repertório Final, P5 alcançou desempenho satisfatório, com 

100% de acertos, na tradução (CT e AT) e na nomeação da figura (BD) com 83% de 

acertos.  No teste das relações AF e CD não obteve desempenho satisfatório, porém 

apresentou melhora evidente.   Na escrita manuscrita (AF), passou de 0% de acertos na 

Avaliação de Repertório Inicial para 75% de acertos na Avaliação de Repertório Final; 

o mesmo ocorreu com a leitura do verbo (CD), pois obteve 50% de acertos,  

desempenho muito superior ao apresentado na Avaliação do Repertório Inicial (17%) de 

acertos.  

Em suma, após a intervenção P5 permaneceu com o desempenho deficitário na 

avaliação de uma única relação, passando a apresentar desempenho satisfatório em 

cinco relações e insatisfatório em outra.   O maior destaque foi para a tradução, a partir 

do verbo ditado (AT), passando de 8% para 100% de acertos; para a nomeação da figura 

(BD) passando de 0% para 83% de acertos, e para a escrita manuscrita (AF), passando 

de 0% para 75% de acertos após o ensino. 

A Figura 28 apresenta o desempenho de P6 na Avaliação do Repertório Inicial, 

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final.  
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Figura 28. Porcentagem de acertos de P6 nas diferentes avaliações do Estudo 1. 

 

Na Avaliação do Repertório Inicial, verificou-se que P6 obteve desempenho 

satisfatório na leitura do verbo impresso (CD) com 92% de acertos e desempenho 

insatisfatório (67% de acertos),  na avaliação da relação AB (palavra ditada –figura) e 

na relação AC (83% de acertos).  Nas demais relações avaliadas apresentou 

desempenho insatisfatório (obtendo no máximo 58% de acertos).   

Durante o Ensino, P6 refez duas vezes as tentativas da relação AB (verbo ditado 

-figura) da Fase 1 (yo soy, nosotros somos, ellos son, él es); três vezes as tentativas da 

relação AB e duas vezes as tentativas da relação AE (verbo ditado-escrita) da Fase 2 (tú 

eres, ustedes son, vosotros sois, usted es); na Fase 3 (yo soy, ustedes son, nosotros 

somos, ellas son) refez duas vezes as tentativas da relação AB e AC (verbo ditado -

verbo impresso).  O desempenho de P6 nos Testes das relações de Emergência, 

realizado após cada Fase (CB e BC), alcançou 100% de acertos, sem refacção. 
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Após o ensino, apresentou melhora no desempenho na avaliação de todas as 

relações.  Apresentou desempenho satisfatório na leitura do verbo (CD), com 100% de 

acertos, e na tradução do verbo ditado (AT), com 83% de acertos.  Na tradução do verbo 

impresso (CT), na nomeação oral das figuras (BD) e na escrita manuscrita (AF)  

apresentou entre 75% e 67% de acertos. 

O destaque fica com a nomeação da figura (BD), posto que antes do ensino o 

desempenho foi nulo e após o ensino passou a 67% de acertos, e para a escrita 

manuscrita do verbo ditado (AF), pois antes do ensino P6 obteve 8% de acertos e após o 

ensino atingiu 75% de acertos. 

Em suma, antes do ensino P6 apresentou desempenho deficitário em sete 

relações (CB, BC, CT, AT, BD, AE e AF), das 10 relações testadas.  Após o ensino, P6 

passou a apresentar desempenho suficiente na avaliação de quatro relações (CB, BC, 

AT  e  CD) e desempenho insatisfatório nas demais (CT, BD e AF). 

 A seguir, na Figura 29, apresenta-se a porcentagem média de acertos, em cada 

relação, obtida pelo grupo antes e após o ensino
14

.  

 

                                                 
14

 Os valores de cada uma das relações foram obtidos, somando-se os valores individuais e dividindo-se 

pelo total de participantes.  Não foram computadas as relações AB, AC e AE que foram ensinadas. 
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Figura 29. Porcentagem média de acertos do grupo em cada relação, na Avaliação do 

Repertório Inicial, Emergência e Avaliação do Repertório Final. 

 

 A partir da Figura 29 observa-se que em todas as relações testadas, houve 

mudança positiva no desempenho do grupo.  Evidencia-se que as médias mais altas de 

acertos do grupo, antes do ensino, foram obtidas em respostas de seleção, na tradução 

do verbo impresso e na leitura do verbo, tendo a média ficado entre 61% e 75% de 

acertos.  

 Após o ensino, a pior média de desempenho de grupo ocorreu na nomeação da 

figura (BD) com 79% de acertos; nos demais repertórios avaliados, a porcentagem 

média de desempenho do grupo ficou entre 88% e 100% de acertos, destacando-se a 

diferença marcante evidenciada na tradução (AT), na escrita manuscrita a partir do 

verbo ditado (AF) e na nomeação oral da figura (BD). 

 A Tabela 1 apresenta o número total de erros e de tentativas sem resposta na 

Avaliação do Repertório Inicial e na Avaliação do Repertório Final, para cada pessoa da 

conjugação do verbo ser.  Não foram computadas as relações ensinadas: AB, AC e AE. 
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Tabela 1 

Número total de erros e ausência de resposta, na Avaliação de Repertório Prévio e Avaliação 

do Repertório Final para cada pessoa do verbo
15

. 

 

 

 Observa-se que antes do ensino os participantes apresentaram um grande 

número de erros (211) e também um grande número de tentativas sem respostas (109),  

número muito superior ao apresentado  na Avaliação do Repertório Final (31 erros, 8 

tentativas sem resposta, totalizando 39).  A conjugação que gerou maior dificuldade aos 

participantes antes do ensino foi a formal (usted es e ustedes son) e a 2ª pessoa do plural 

(vosotros sois), dificuldade superada após o procedimento de ensino. 

 Na Avaliação do Repertório Final, há a redução evidente no número total de 

erros; após o ensino, os erros concentraram-se na nomeação da figura (BD) e na escrita 

manuscrita do verbo ditado (AF).  No caso da nomeação, levanta-se como hipótese o 

fato do participante ainda não ter ficado sob controle da posição do balão, que é o 

indicativo de quem está falando, e/ou do dedo indicando a quem se refere, fato que 

poderia ter ocasionado o erro.  

                                                 
15

 Contou-se como uma unidade o erro ou ausência de resposta que ocorreu no pronome ou  no verbo ou 

em ambos.  Os erros cometidos nas relações ensinadas não foram considerados.  
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 A Figura 30 apresenta o tempo, em minutos, gasto por participante no ensino do 

Estudo 1. 

 

Figura 30. Tempo em minutos, despendido, por participante, para realizar o Ensino
16

. 

 

 O Ensino foi dividido em três fases, sendo que em cada uma foram ensinadas as 

relações AB, AC e AE.  Cada sessão tinha duração mínima de 40 minutos, podendo ser 

realizadas até três vezes por semana.   

 Os valores foram calculados, a partir do indicado no relatório do software,  

somando-se o tempo, em minutos, utilizado para realizar as tentativas de cada relação 

ensinada, e somando-se o tempo utilizado nas refacções, quando ocorreram. 

 Observa-se que o tempo gasto para realizar as três fases de ensino variou entre 

37 mínutos e 52 minutos, ou seja, foi utilizada menos de uma hora para completar as 

três fases de ensino.   A relação em que os participantes demoraram mais tempo para 

atingir o critério estabelecido foi a AE (construção do verbo selecionando cada uma de 

suas letras, correspondente ao ditado) enquanto as relações que exigiam respostas de 

seleção foram as que demoraram menos tempo.     

  

                                                 
16

 Não foi considerado o tempo utilizado para os testes. 
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DISCUSSÃO  

O Estudo 1 teve por objetivo ensinar o verbo ser, no presente do modo 

indicativo, em espanhol.  Para tanto, os participantes foram ensinados a relacionar o 

verbo impresso com o verbo ditado (AC), a figura com o verbo ditado (AB) e a 

selecionar cada uma das letras para escrever o verbo (AE).  Trabalhou-se com as 

conjugações do verbo ser: yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, 

nosotras somos, vosotros sois, vosotras sois, ellos son, ellas son, ustedes son. 

 A questão que norteou o presente estudo foi: Qual o efeito de um procedimento 

elaborado com base no modelo de equivalência de estímulos, para ensinar o verbo ser, 

no presente do indicativo, em espanhol? Em outras palavras, seria tal procedimento 

eficaz no ensino de repertórios como compreender o verbo quando ditado, ler, escrever 

e traduzir tal verbo?  

 Como o procedimento de ensino foi elaborado com base no modelo de 

equivalência de estímulos (Sidman e Tailby, 1982), o suposto era o de que, em sendo 

ensinadas algumas relações, novas emergiriam sem terem sido ensinadas diretamente, 

conforme preconizado pelo modelo em questão. Como afirma Barros (1996), os 

estímulos tornar-se-iam intercambiáveis, surgindo comportamentos novos.  

 Antes de submeter os participantes ao ensino, avaliou-se o conhecimento que 

eles poderiam ter sobre o verbo ser. Tal avaliação permitiu verificar que havia 

diferenças entre os repertórios dos participantes, mas a despeito de tais diferenças, 

podia-se afirmar que não sabiam compreender, falar, ler, escrever em espanhol e 

traduzir o verbo no nível desejado. 

 A avaliação do repertório prévio permitiu verificar que, das dez relações testadas 

(CT, CD, AT, BD, AF, AE, AC, AB, BC e CB), apenas na relação verbo impresso -
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figura (CB) e na tradução do verbo impresso (CT), o nível de desempenho do grupo de 

participantes se diferencia positivamente, dos obtidos nas demais relações. 

Após o ensino foram testadas as relações, com resposta de seleção, entre figura e 

palavra impressa (BC e CB).  Também foram testados os operantes: BD - nomeação 

oral do verbo ser correspondente à figura, CD - leitura em espanhol da conjugação 

impressa do verbo ser, AT – tradução oral para o português do verbo ser ditado em 

espanhol,  CT - tradução oral para o português do verbo ser impresso em espanhol, e 

AF – escrita manuscrita do verbo ser ditado em espanhol.   

No teste das relações BC e CB, realizado imediatamente após cada fase de 

ensino, verificou-se que o desempenho atingiu o nível máximo (100% de acertos), 

portanto não houve necessidade de refazer as tentativas de ensino.  Na avaliação das 

demais relações (CT, AT, CD, BD e AF), o que foi feito após completar todas as etapas 

de ensino, avaliou-se a tradução, a leitura, a nomeação e a escrita manuscrita. Os 

resultados indicaram que o procedimento de ensino foi eficaz, pois os participantes não 

só melhoraram o desempenho em todas as relações avaliadas, mas também 

apresentaram o nível de desempenho desejado (≥ a 80% de acertos), ou dele se 

aproximaram,  na quase totalidade das relações testadas.   

A informação sobre o número de erros cometidos antes e após o ensino é 

esclarecedora, pois mostrou drástica diminuição tanto de erros quanto de ausência de 

respostas. Ou seja, após o ensino, o participante melhorou o desempenho não apenas 

nas respostas de seleção, mas passou a compreender os verbos em espanhol, a traduzi-

los para o português, lendo e nomeando os verbos e, ainda, escrevendo-os de modo 

manuscrito quando ditados.   

Pelo exposto, pode-se concluir que o procedimento de ensino com base no 

modelo de equivalência de estímulos foi eficaz no ensino do verbo ser, em espanhol, 
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pois a partir do ensino de três relações apenas, verificou-se a emergência de outras não 

ensinadas, conforme preconizado pelo modelo proposto por Sidman e Tailby (1982). 

Os resultados finais, evidenciando mudanças positivas, mesmo que em 

diferentes níveis para cada um dos participantes, e o fato de que a partir do ensino de  

três relações (AB, AC e AE), conforme preconizado pelo modelo, permitem afirmar que 

A, B e C tornaram-se classes de estímulos equivalentes.  

Fica evidente, pois, que a programação de ensino com base no modelo de 

equivalência de estímulos possibilitou o ensino do verbo ser em espanhol, tendo efeitos 

positivos na aprendizagem de repertórios complexos, como compreensão auditiva, 

tradução, leitura e escrita manuscrita.  

No que se refere aos erros cometidos, verificou-se que a conjugação do verbo na 

3ª pessoa formal (usted es e ustedes son) e nas 1ª e 2ª pessoas do plural (vosotros (as) 

sois) apresentou, no Pré-Teste, elevado número de erros e de ausência de resposta. Tal 

resultado provavelmente se deve ao fato de não possuírem correspondente em língua 

portuguesa. 

Ainda, os resultados do presente estudo indicam a viabilidade da aplicação de 

uma programação de ensino, com  base em tal modelo, para o contexto escolar, 

conforme destacado por Stromer, Mackay e Stoddard (1992).  Como descrito, embora 

os testes tenham sido individuais, durante o ensino os participantes atuaram em contexto 

coletivo, isto é no mesmo espaço físico.  Como já descrito, os seis participantes foram 

alocados, cada qual em um computador, em uma mesma sala; eles realizavam as 

respectivas atividades, previamente inseridas no computador pela pesquisadora, 

segundo o próprio ritmo, pois o software foi programado para avançar somente quando 

o patamar estabelecido fosse atingido.  Assim, os resultados evidenciam que é possível 
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conciliar o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada participante com situações que se 

aproximam às do contexto escolar. 

A análise dos erros cometidos permite destacar alguns aspectos.  1) Verificou-se 

que a conjugação do verbo na 3ª. pessoa formal – usted es e ustedes son apresentou, 

antes do ensino teve elevado número de erros e de ausência de resposta.  Tal resultado 

provavelmente se deve ao fato de a 3ª. pessoa, no modo foral, não possuir 

correspondente em língua portuguesa.  Também houve elevado número de erros e 

omissões nas 1ª. e 2ª. pessoas do  plural – nosotros(as) somos e vosotros(as) sois – antes 

do ensino, e ainda ocorreram erros nas  1ª. e 2ª. pessoas do plural após o ensino.  Nesse 

caso, os participantes utilizavam SS, como em português, ou usavam a expressão “nós 

outros” e “vós outros”, havendo mistura entre elementos das duas línguas. 

2) Também verificou-se que na nomeação a partir da figura (BD), os 

desempenhos foram piores do que demais comportamentos avaliados, pois após o 

ensino, houve participantes que não atingiram o patamar desejado. É possível que tal 

resultado tenha ocorrido porque o participante deveria compreender a qual pessoa do 

verbo a figura representava, a partir de elementos sutis nos estímulos (por exemplo, o 

dedo apontando para duas pessoas, no caso de eles ou elas; o balão indicando que 

alguém se dirigia a outrem etc).  

Ainda, na leitura (CD) e na nomeação (BD), solicitava-se do participante a 

pronúncia correta em língua espanhola, porém observou-se que a primeira apresentou 

patamares mais elevados tanto no Pré-Teste quanto no Pós-Teste; há, pois, indícios de 

que a dificuldade não se encontrava na pronúncia em si, mas no modelo, que na leitura 

(CD) foi escrito, fornecendo dicas ao participante, o que já não ocorria na nomeação 

(BD), que exigia a compreensão da figura. 
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3) Outro aspecto a considerar é a importância de se desenvolver a discriminação 

auditiva no ensino de línguas, conforme destacado por Shimamune e Smith (1995).  No 

presente trabalho, verificou-se que, antes do ensino, a tradução (AT) e a escrita 

manuscrita (AF), que tinham como modelo um estímulo auditivo,  e portanto exigia a 

escuta discriminativa, apresentaram baixo nível de acertos.  Como após o ensino, os 

participantes passaram a discriminar os estímulos auditivos, pode-se concluir que a 

discriminação auditiva foi ensinada e que a escolha do estímulo sonoro (A) como 

nódulo das relações ensinadas (AB, AC e AE), provavelmente favoreceu a 

discriminação auditiva, impactando positivamente no desempenho da tradução e da 

escrita manuscrita a partir do estímulo-modelo auditivo (AT e AF). 

Finalizano, merece destaque o fato de que o tempo gasto no ensino não 

ultrapassou 52 minutos (menos de uma hora de ensino), com o qual foi possível adquirir 

o repertório de selecionar figuras a partir da palavra impressa em espanhol e vice versa 

(relações CB e BC), nomear e ler verbos em espanhol, traduzir para o português o verbo 

ser ditado e impresso em espanhol (AT e CT) e escrever de modo manuscrito palavras 

ditadas em espanhol (AF).   

 Assim, evidenciou-se que, tendo por base o modelo de equivalência de 

estímulos, foi possível ensinar o verbo ser em uma segunda língua, no caso a língua 

espanhola, produzindo-se efeitos positivos em tempo reduzido, sendo factível aplicar tal 

procedimento de ensino em contexto coletivo. 
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ENSINO DE PALAVRAS 

Estudo 2 

 

O Estudo 2 teve como proposta ensinar leitura e escrita de palavras em espanhol.  

A questão que norteou o Estudo 2 foi: Quais os efeitos de um procedimento de ensino, 

com base no modelo de equivalência de estímulos, no aprendizado de palavras, com os 

respectivos artigos definidos em espanhol?  Os repertórios de interesse foram: 

 Escolher a figura correspondente à palavra impressa (BC); 

 Escolher a palavra impressa correspondente à figura (CB); 

 Nomear em espanhol a figura (BD); 

 Ler as palavras em espanhol (CD); 

 Traduzir para o português a palavra ditada em espanhol (AT); 

 Escrever de modo manuscrito a palavra ditada em espanhol (AF); 

Para ensinar as palavras em espanhol, teve-se como unidade de ensino a palavra 

e seu correspondente artigo definido (el, la, los ou las).   Assim, no Estudo 2 o termo 

palavra englobará o respectivo artigo e a palavra. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

Fizeram parte do Estudo 2, seis aprendizes que haviam participado do Estudo 1. 
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Local e materiais 

 

O Estudo 2 foi desenvolvido na sala de informática, assim como o Estudo 1, 

com uso do software MestreLibras (Elias e Goyos, 2010).  No Estudo 2, tal como no 

Estudo 1, utiliza-se A para estímulo sonoro (palavra ditada pelo computador), B para 

estímulo visual (figura
17

) e C para estímulo impresso (palavra impressa).  Também a 

notação relativa aos operantes permanece: D (leitura), E (construção escolhendo letras), 

F (escrita manuscrita), T (tradução).  Como foram utilizadas palavras e orações de 

generalização, estas foram identificadas por p
G
 (palavra de generalização) e o

G
 (oração 

de generalização).  Exemplos das telas e formulario das respostas utilizadas no Estudo 2 

são apresentadas nos Apêndices K, L e M. 

Foram utilizadas, ao todo 54 palavras.  Todas foram utilizadas na Avaliação do 

Repertório Prévio, sendo 39 delas foram usadas como estímulo de ensino e 15 

compuseram o Teste de Generalização. 

No ensino foram utilizados: el jefe (1), los jefes (2), la jefa (3), la ceja (4),  las 

judias (5), los juguetes (6), el joven (7), los jóvenes (8), los pajes (9), la paje (10), las 

pajes (11), el gallo (12), los gallos (13), el  cuchillo (14), la galleta (15), las galletas 

(16), la botella (17), la gallina (18), las gallinas (19), los bocadillos (20), la bella (21), 

los bellos (22), las bellas (23), los pañuelos (24), el muñeco (25), los muñecos (26), las 

muñecas (27), el señor (28), la señora (29), las señoras (30), el pequeño (31), los 

pequeños (32), la pequeña (33), el bañista (34), los bañistas (35), las bañistas (36), el 

albañil (37), la albañil (38),  las albañiles (39).    As 39 palavras foram apresentadas de 

forma sonora e impressa.   

                                                 
17

 As imagens utilizadas foram retiradas da internet (http://www.imagens.google.com.br) e adaptadas para 

utilização neste estudo. 

http://www.imagens.google.com.br)/
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Também foram utilizadas imagens, em branco e preto, correspondentes às 

palavras conforme apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 P1 el pijama 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

      

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.  El jefe 2.  Los jefes 3.  La jefa  

4.  La ceja 5.  Las judias 6.  Los  juguetes  

7.  El joven  8.  Los jóvenes 9.  Los pajes 

12. El  gallo  11. Las  pajes  10.  La  paje 
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13.  Los  gallos  14. El cuchillo  15.  La  galleta  

18.  La  gallina  17.  La  botella  16. Las  galletas  

19. Las  gallinas  20.  Los  bocadillos  21.  La  bella  

22.  Los  bellos  23. Las  bellas  24.  Los  pañuelos  
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27. Las  muñecas  26.  Los  muñecos  25.  El  muñeco  

29.  La señora  28.  El  señor  30. Las  señoras 

31.  El  pequeño  32.  Los  pequeños 33.  La  pequeña 

34.  El bañista 35.  Los  bañistas 36. Las bañistas 
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Palavras de Generalização (p
G

).  As palavras não ensinadas possuiam 

variações, no gênero e no número, das palavras utilizadas no ensino. Por exemplo, foi 

ensinado a palavra la ceja, e no Teste foi apresentado o estímulo las cejas.  As palavras 

utilizadas no Teste de Generalização foram: las jefas (1p
G
), el paje (2p

G
), la joven 

(3p
G
), el juguete (4p

G
), la judia (5p

G
), las cejas (6p

G
), los cuchillos (7p

G
), el bocadillo 

(8p
G
), el bello (9p

G
), el pañuelo (10p

G
), la bañista (11p

G
), los albañiles (12p

G
), la 

muñeca (13p
G
), las pequeñas (14p

 G
), los señores (15p

 G
),  sendo seis com “J”, três com 

“ll” e seis com “ñ”. 

Também foram utilizadas imagens representativas das palavras não ensinadas, 

conforme expostas, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

38.  La  albañil 37.  El  albañil 39. Las  albañiles 

1pG.  Las jefas  2pG .  El paje  3pG .  La joven  
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6pG. Las cejas  5pG. La  judia  4pG.  El  juguete  

8pG. El  bocadillo  7pG.  Los cuchillos  

11pG.  La bañista 10pG.  El bello  

9pG. El pañuelo  

12pG.  Los albañiles 

13pG . La muñeca  14pG.  Los pequeños  

 
 

 

 

 

15pG. Los señores 
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Orações de Generalização (O
G

) além das palavras (p
G
), compuseram o Teste 

de Generalização.  As orações formadas por pronome pessoal, verbo e complemento - 

este último sendo palavras com variação, no gênero e número,  das palavras de ensino.  

Ao todo foram 13 orações, quais sejam: Yo soy el jefe. (O1
G
) / Tú eres el albañil. (O2

G
) 

/ Él es el muñeco. (O3
G
) / Ella es la gallina. (O4

G 
) / Usted es el señor. (O5

G
) / Nosotros 

somos los bañistas. (O6
G
) / Nosotras somos las pajes. (O7

G
) / Vosotros sois bellos. 

(O8
G
) / Vosotras sois pequeñas. (O9

G
) / Ellos son los gallos. (O10

G
) / Ellas son las 

pajes. (O11
G
) / Ustedes son señoras. (O12

G
) / Ustedes son los bañistas. (O13

G
). 

 

Procedimento 

O delineamento proposto para o Estudo 2 foi o que se segue: 

 

Figura 31. Delineamento do Estudo 2. 
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                 Conforme apresentado na Figura 31, o Estudo 2 teve três etapas: Avaliação 

do Repertório Inicial, Ensino (Fases 1, 2 e 3) Testes de Emergência (1, 2 e 3) e  

Avaliação do Repertório Final.  Iniciou-se pela Avaliação do Repertório Inicial, 

aplicou-se a 1ª. Fase de Ensino, finda a qual aplicou-se o Teste de Emergência 

correspondente à fase; o mesmo ocorreu, sequencialmente, com as fases 2 e 3.  

Finalizadas as Fases de Ensino e os respectivos Testes de Emergência, passou-se à 

Avaliação do Repertório Final.  As sessões (Avaliação do Repertório Inicial, Ensino e 

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final) ocorreram três vezes por semana, 

com duração de no máximo 40 minutos, por sessão.  Durante o ensino os participantes 

foram consequenciados, já durante os testes os mesmos foram informados que não 

teriam a correção das respostas. 

 Etapa 1 – Avaliação do Repertório Inicial 

 Foram utilizadas as 54 palavras (39 posteriormente, usadas no ensino e 15 

usadas no Teste de Generalização), apresentadas sob a forma sonora e impressa, e suas 

respectivas figuras.  Além das palavras, foram apresentadas as orações de generalização 

(O
G
), sob a forma sonora e impressa. 

A avaliação de repertório de espanhol, antes do ensino, ocorreu na sequência 

especificada a seguir: 

  nomeação da palavra a partir da figura (BD); 

  construção da palavra a partir da figura (BE); 

 tradução oral, para o português, da oração impressa (CTo
G
)

18
; 

 tradução oral, para o português, da palavra impressa (CT); 

                                                 
18

 Identificam-se as palavras de generalização (p
G
) e as orações de generalização (O

G
). 
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 tradução oral para o português da palavra de generalização impressa 

(CTp
G
); 

 leitura da oração de generalização impressa (CDo
G
);   

 leitura da palavra impressa (CD); 

 leitura da palavra de generalização impressa (CDp
G
); 

 tradução oral, para o português, da palavra ditada (AT); 

 escrita manuscrita da oração de generalização ditada (AFo
G
); 

 escrita manuscrita da palavra ditada (AF); 

 escrita manuscrita da palavra de generalização ditada (AFp
G
); 

 escrita escolhendo letras, da palavra ditada (AE); 

 seleção da figura a partir da palavra ditada (AB); 

 seleção da oração de generalização impressa a partir da oração de 

generalização ditada (ACo
G
); 

 seleção da palavra impressa a partir da palavra ditada (AC); 

 seleção da palavra de generalização impressa a partir da palavra de 

generalização ditada (ACp
G
); 

 seleção da palavra impressa a partir da figura (BC); 

 seleção da figura a partir da palavra impressa (CB).  

              Foi proposta essa sequência, na avaliação, para minimizar os efeitos positivos 

de uma atividade sobre as atividades subsequentes.  As intruções foram fornecidas aos 

participantes, conforme se segue:  

 CT, CTo
G
 e CTp

G
 - Leia em voz alta, em português, o que está escrito na 

tela; 

 CD, CDo
G
 e CDp

G
  -  Leia em voz alta, em espanhol, o que está escrito 

na tela; 
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 BD - Fale em espanhol o que a figura representa;  

 BE - Você verá uma figura, depois clique em cada letra até formar o 

nome da figura, em espanhol;  

 BC - Observe a figura, depois clique na escrita correspondente, em 

espanhol; 

 CB  - Observe o que está escrito e depois clique na imagem que 

corresponde ao escrito; 

 AT - Você escutará algo em espanhol, depois diga o que escutou em 

português;  

  AF  e  AFp
G
  - Você escutará algo em espanhol, depois escreva nesta 

folha em espanhol o que você ouviu;  

  AE - Você escutará algo em espanhol, depois clique em cada letra até 

formar o que escutou;  

 AB - Você escutará algo em espanhol, depois clique onde está a imagem 

que representa o que escutou;  

 AC, ACp
G
 e ACo

G
 - Você escutará algo em espanhol, depois clique onde 

está escrito o que escutou.  

A   Avaliação  do  Repertório   Prévio  foi realizada individualmente, embora em  

espaço coletivo.  O participante foi alocado no computador e a pesquisadora deu as 

instruções conforme anteriormente exposto.     

 

Etapa 2 – Ensino e Teste de Emergência de relações  

Cada participante trabalhou em ritmo próprio, porém todos os aprendizes 

estavam em espaço coletivo.   O ensino ocorreu em contexto coletivo; cada aluno 
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realizou suas atividades em um computador, utilizando fones de ouvido.  As orientações 

gerais sobre as atividades a serem desenvolvidas foram dadas aos participantes no início 

das sessões, de modo coletivo.  A pesquisadora permaneceu na sala, fornecendo as 

instruções antes de cada relação e anotando as respostas nas relações testadas (leitura) e 

acompanhando as atividades realizadas.   A repetição da tarefa cujo desempenho não foi 

alcançado pelo participante, foi programada pela pesquisadora, antes de cada sessão de 

ensino.  

Na Figura 32, são apresentadas as relações ensinadas (setas contínua grossa), 

testadas com palavras de ensino (setas tracejadas) e, ainda, testadas com palavras e 

orações de generalização (setas com traço e ponto). 

 

Figura 32. Relações ensinadas e testadas no Estudo 2.  

 

Foram ensinadas relações condicionais entre palavra ditada em espanhol (A); 

figura representativa da palavra (B); palavra impressa em espanhol (C).  As relações 

ensinadas foram AB e AC.  Foi ensinada, ainda, a escrita, selecionando letras, da 
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palavra ditada em espanhol (AE).  Após cada fase de ensino foram testadas as relações 

BC e CB.  Finalizado o procedimento de ensino, foram testadas a nomeação da figura 

em espanhol (BD); a leitura da palavra em espanhol (CD); a tradução, para o português, 

da palavra impressa (CT), a tradução, para o português, da palavra ditada (AT); a escrita 

da palavra, selecionando letras, a partir da figura (BE) e a escrita manuscrita da palavra 

ditada (AF). 

            O Ensino foi organizado em três Fases.  Na Fase 1,  foram ensinadas palavras 

que possuem flexão em gênero e número, portanto podem ser combinadas com os 

quatro artigos definidos (el, la, los e las), como por exemplo el jefe, la jefa, los jefes, las 

jefas.    Foram utilizados os estímulos el jefe, la jefa, los jefes, los bellos, la bella, las 

bellas, el muñeco, las muñecas, los muñecos, las señoras, el señor, la señora, el 

pequeño, la pequeña, los pequeños, distribuídos em cinco passos conforme Figura 33.     

Foram apresentadas 15 tentativas por passo, sendo o estímulo-modelo 

apresentado cinco vezes, somando-se 75 tentativas, por relação.  Tendo sido ensinadas 

as relações AB, AC e AE,  foram 225 tentativas de ensino.   

 

 

Figura 33. Exemplos de estímulo-modelo e de comparação (relação AC) – Fase 1. 

As barras (/ /) são usadas para estímulos auditivos. 

Finalizado cada passo de ensino da Fase 1, tendo o participante atingido o 

critério de desempenho estabelecido em cada passo (100% de acertos), o participante 

passou para o Teste de Emergência da Fase 1, avaliando-se as relações BC e CB.  Foi 
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estabelecido como critério de desempenho de emergência 90% de acertos;  quando o 

participante não alcançasse o patamar estabelecido, seria submetido novamente ao 

procedimento de ensino, o que não ocorreu.    Diferentemente do Estudo 1, no qual o 

estímulo auditivo era apresentando uma única vez, no Estudo 2 o participante ouviu o 

estímulo modelo quantas vezes julgou necessário, antes da liberação do estímulo de 

escolha. 

Na Fase 2, foram utilizadas palavras que possuem flexão apenas no número, 

podendo ser combinadas com o artigo correspondente apenas no singular ou plural; 

tem-se como exemplo: la galleta (a bolacha), las galletas (as bolachas).  Foram 

utilizados os estímulos el gallo, los gallos, el cuchillo, la gallina, los pañuelos, las 

gallinas, los juguetes, la ceja, las judias, la botella, los bocadillos, la galleta, las 

galletas, distribuídos em cinco passos, conforme Figura 34.   

Foram apresentadas 15 tentativas por passo, sendo o estímulo-modelo 

apresentado cinco vezes, somando-se 75 tentativas, por relação.  Tendo sido ensinadas 

as relações AB, AC e AE,  foram 225 tentativas de ensino.   

 

Figura 34. Exemplos de estímulo-modelo e de comparação (relação AC) Fase 2. 

As barras (/ /) são usadas para estímulos auditivos. 

 

Finalizados todos os passos de ensino da Fase 2, tendo o participante atingido o 

critério estabelecido de cada passo (100% de acertos), aplicou-se o Teste de Emergência 

da Fase 2 (relações BC e CB).   O critério estabelecido para o teste de emergência foi de 
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90% de acertos, tendo sido alcançado por todos os participantes.  No Teste de 

Emergência foi uma tentativa por palavra, sendo duas relações avaliadas (BC e CB), 

foram 3 tentativas por relação.   

Na Fase 3,  utilizaram-se palavras que possuem apenas flexão de número 

(singular, plural).  Por exemplo: el/la bañista, los/las bañistas.  Foram incluidos 

estímulos (los jóvenes, el joven, las pajes, la paje,  los pajes, las bañistas, los bañistas, 

el bañista, el albañil, las albañiles, la albañil), distribuídas em quatro passos, conforme 

Figura 35.  Foram apresentadas 15 tentativas por passo, sendo o estímulo-modelo 

apresentado cinco vezes, somando 60 tentativas, por relação.  Tendo sido ensinadas as 

relações AB, AC e AE,  totalizando 180 tentativas de ensino.   

 

Figura 35. Exemplos de estímulo-modelo e de comparação (relação AC) - Fase 3. 

As barras (//) são usadas para estímulos auditivos. 

 

Finalizados todos os passos de ensino da Fase 3,  tendo o participante atingido o 

critério estabelecido de cada passo (100% de acertos), aplicou-se o Teste de Emergência 

da Fase 3 (relações BC e CB).    O critério estabelecido para o Teste de Emergência foi 

de 90% de acertos, patamar atingido por todos os participantes.  

A Tabela 36 apresenta o número de tentativas por fase de ensino e nos Testes de 

Emergência.  
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Figura 36. Relações ensinadas e testadas no Estudo 2. 

 

 Cada passo de cada fase foi composta por 15 tentativas de ensino e uma tentativa 

de teste, totalizando 630 tentativas de ensino e 78 de teste.   

 

Etapa 3 - Avaliação do Repertório Final 

Finalizadas todas as fases de ensino e respectivos testes de emergência, realizou-

se a Avaliação do Repertório Final.  A sequência dos repertórios avaliados foi a mesma 

da Avaliação do Repertório Inicial.  Retomando, foram avaliados:  

 nomeação da palavra a partir da figura (BD); 

  construção da palavra a partir da figura (BE); 

 tradução oral, para o português, da oração impressa (CTo
G
)

19
; 

 tradução oral, para o português, da palavra impressa (CT); 

 tradução oral para o português da palavra de generalização impressa 

(CTp
G
); 

 leitura da oração de generalização impressa (CDo
G
);   

 leitura da palavra impressa (CD); 

 leitura da palavra de generalização impressa (CDp
G
); 

 tradução oral, para o português, da palavra ditada (AT); 

                                                 
19

 Identificam-se as palavras de generalização (p
G
) e as orações de generalização (O

G
). 
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 escrita manuscrita da oração de generalização ditada (AFo
G
); 

 escrita manuscrita da palavra ditada (AF); 

 escrita manuscrita da palavra de generalização ditada (AFp
G
); 

 escrita escolhendo letras, da palavra ditada (AE); 

 seleção da figura a partir da palavra ditada (AB); 

 seleção da oração de generalização impressa a partir da oração de 

generalização ditada (ACo
G
); 

 seleção da palavra impressa a partir da palavra ditada (AC); 

 seleção da palavra de generalização impressa a partir da palavra de 

generalização ditada (ACp
G
); 

 seleção da palavra impressa a partir da figura (BC); 

 seleção da figura a partir da palavra impressa (CB).  

A avaliação foi individual, repetindo-se as instruções e procedimentos da  

Avaliação do Repertório Inicial. 

Na Figura 37, é apresentado o diagrama representativo das condições 

experimentais do Estudo 2. 
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Figura 37. Diagrama representativo da sequência das condições experimentais do Estudo 2.  
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RESULTADOS 

 

A seguir apresenta-se o desempenho de cada participante na Avaliação de 

Repertório Inicial, Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final, por relação.  

As relações foram agrupadas segundo o tipo de repertório, apresentando-se as respostas 

de seleção, a tradução, a oralização, diferenciando-se em nomeação (BD) e leitura (CD) 

e a escrita, diferenciando-se a manuscrita (AE) e a escrita usando letras (AE e BE). 

Na análise dos resultados, considerou-se satisfatório o obtenção de  ≥ 80% de 

acertos, insatisfatório entre 60 e 79% de acertos e deficitário a obtenção de ≤ 59% de 

acertos. 

A Figura 38 apresenta os resultados de P1. As relações AC, AB e AE foram 

ensinadas e não foram testadas na Avaliação do Repertório Final.   As porcentagens em 

cada relação foram calculadas somando-se a porcentagem de acertos em cada fase e  

dividindo-se pelo total de fases. 

  

 

Figura 38. Desempenho de P1 na Avaliação do Repertório Inicial, Teste de Emergência e 

Avaliação do Repertório Final.  
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 Observa-se que na Avaliação do Repertório Inicial, P1 apresentou desempenho 

satisfatório (≥ 80% de acertos) em todas as respostas de seleção, na leitura (CD) e na 

escrita seja manuscrita (AF), seja na escrita de palavras ditadas, escolhedo letras (AE).  

Verificou-se que na tradução (AT e CT, com 74% e 64% respectivamente) e na escrita 

escolhendo letreas a partir da figura (BE com 60% de acertos) P1 teve desempenho 

insatisfatório.   O desempenho deficitário ocorreu quando se avaliou a nomeação (BD), 

com 19% de acertos.   

Considerando tais resultados, para P1 o ensino teria a função de melhorar o 

desempenho quanto a essas últimas relações (AT, CT, BE) e particularmente a relação 

BD.  

 P1 refez duas vezes as tentativas da relação AB (palavra ditada - figura) da Fase 

1 (el jefe, la jefa, los jefes, los bellos, la bella, las bellas, el muñeco, las muñecas, los 

muñecos, las señoras, el señor, la señora, el pequeño, la pequeña, los pequeños) e as da 

relação AB da Fase 3 (los jóvenes, el joven, las pajes, la paje,  los pajes, las bañistas, 

los bañistas, el bañista, el albañil, las albañiles, la albañil), visto que na primeira 

execução teve 95% de acertos.  Uma vez atingido o critério em cada Fase de Ensino, foi 

realizado o respectivo Teste de Emergência, tendo obtido 100% de acertos (relações BC 

e CB). 

 Encerrada a última fase de ensino, e o respectivo Teste de Emergência, foi 

realizada a Avaliação do Repertório Final.  Após o ensino, P1 apresentou patamar 

satisfatório em todas as relações testadas: na tradução (AT e CT) obteve entre 87% e 

84% de acertos, sendo que nos demais repertórios - leitura, escrita e inclusive na 

nomeação da palavra a partir da figura (BD) – obteve 100% de acertos. 
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 Destaca-se o desempenho de P1 nas tentativas da relação de nomeação (BD) 

com 19% de acertos antes do ensino e 100% de acertos após o ensino, e da relação BE, 

cuja porcentagem de acertos passou de 60% para 100% de acertos. 

 Quanto ao desempenho de P1 nas tentativas das relações de nomeação (BD) e 

escrita (BE), antes do ensino, pode-se supor ser decorrente da não compreensão da 

imagem utilizada, condição que foi superada devido ao procedimento de ensino.  Pelo 

desempenho apresentado antes do ensino, pode-se concluir que P1 já tinha 

conhecimento de palavras em espanhol, sendo capaz de identificá-las na forma 

impressa, a partir do ditado, sabendo traduzir, ler e escrever, senão todas as palavras, a 

maioria delas. 

 As Figuras 39 e 40 apresentam o desempenho de P1 nas palavras (p
G
) e orações 

(o
G
) de Generalização.   
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Figura 39. Desempenho de P1, antes e após o ensino, das palavras de Generalização. 

 

 Antes do ensino, o desempenho de P1 já era satisfatório, com excessão da 

tradução da palavra impressa (CTp
G
), na qual obteve 72% de acertos.  Após o ensino, 

P1 apresentou desempenho satisfatório em todas as relações avaliadas, com melhora na 

tradução da palavra impressa (CTp
G
), que passou para 86% de acertos. 

 A seguir, apresenta-se o desempenho de P1 nas orações de Generalização. 

 

 

Figura 40. Desempenho de P1, antes e após o ensino, das orações de Generalização. 
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 Antes do ensino, P1 apresentou desempenho satisfatório apenas na relação ACo
G
 

(oração ditada - oração impressa), com 100% de acertos.  Na avaliação do desempenho 

nas demais relações, obteve entre 62% e 77% de acertos.  Na Avaliação do Repertório 

Final, P1 atingiu 100% de acertos em todas as relações testadas, resultado que evidencia 

que o ensino promoveu o aperfeiçoamento de seu repertório. 

 A Figura 41 apresenta o desempenho de P2 na Avaliação do Repertório Inicial,  

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final. 

 

 

Figura 41. Desempenho de P2 na Avaliação do Repertório Inicial, Teste de Emergência e 

Avaliação do Repertório Final.  
 

 Nas respostas de seleção (AB, BC, AC e CB) e na escrita com seleção de letras a 

partir do ditado (AE), P2 apresentou desempenho satisfatório (entre 92% e 100% de 

acertos).     

P2 apresentou desempenho insatisfatório na tradução e na leitura da palavra 

impressa (CT e CD), obtendo 62% de acertos.  Apresentou desempenho deficitário na 
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tradução a partir da palavra ditada (AT), obtendo 32% de acertos; na nomeação da 

figura (BD), com 22% de acertos; na construção escrita frente à figura (BE) e na escrita 

manuscrita (AF) da palavra ditada, obtendo 14% de acertos em ambas.   

A Avaliação do Repertório Inicial permitiu verificar que P2 se desempenhou 

satisfatoriamente (≥ a 80% de acertos) em cinco das relações testadas.  Em função desse 

resultado, deveria ser avaliado o efeito do treino nas relações CT, AT, CD, BD, BE e 

AF. 

Durante o Ensino P2 refez duas vezes a relação AB (palavra ditada - figura) na 

Fase 1 (el jefe, la jefa, los jefes, los bellos, la bella, las bellas, el muñeco, las muñecas, 

los muñecos, las señoras, el señor, la señora, el pequeño, la pequeña, los pequeños) e 

na Fase 2 (el gallo, los gallos, el cuchillo, la gallina, los pañuelos, las gallinas, los 

juguetes, la ceja, las judias, la botella, los bocadillos, la galleta, las galletas).   Logo 

após cada  fase de ensino realizou-se o Teste de Emergência (BC e CB); P2 alcançou 

100% de acertos nas duas relações resultado esperado, tendo em vista o desempenho 

antes do treino. 

Na Avaliação do Repertório Final, teste realizado após o encerramento da última 

fase de ensino, os resultados foram satisfatórios (obtendo entre 84% e 100% de acertos) 

em todas as relações avaliadas, com exceção da tradução da palavra ditada (relação 

AT), pois embora tenha melhorado (passou de 32% de acertos, antes do ensino, para 

64% de acertos após o ensino), não atingiu o patamar esperado (≥  a 80% de acertos). 

Comparando-se o desempenho de P2 antes e após o ensino, verificou-se que os 

maiores ganhos aparecem na escrita (relações BE e AF), cujo desempenho passou de 

deficitário (14% de acertos) a satisfatório (97% e 90% de acertos, respectivamente).  

Também o desempenho na nomeação da figura (BD) merece destaque, uma vez que 

antes do ensino atingiu 22% de acertos, tendo chegado a 84% de acertos após o ensino.   
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 A Figura 42 e 43 apresentam o desempenho de P2 nas palavras (p
G
) e orações 

(o
G
) de Generalização, antes e depois do ensino.  

 

Figura 42. Desempenho de P2, antes e após o ensino, das palavras de Generalização. 

Nas palavras de generalização, antes do ensino  P2 apresentou  desempenho 

satisfatório (obteve 100% de acertos) apenas na resposta de seleção (relação ACp
G
: 

palavra de generalização ditada - palavra impressa).  Na tradução (CTp
G
), na leitura 

(CDp
G
) e na escrita manuscrita (AFp

G
), o desempenho foi deficitário (obteve entre 29% 

e 43% de acertos).  Após as fases de ensino, o desempenho de P3 foi satisfatório não só 

na relação ACp
G
, mas também na leitura (CDpG), tendo obtido 100% de acertos, sendo 

que na escrita manuscrita da palavra ditada (AFpG) atingiu 72% de acertos, nível 

considerado insatisfatório.  Diferentemente, na tradução da palavra impressa (CTp
G
) 

quase não apresentou evolução, já que passou de 43% para 50% de acertos.   

 A seguir, apresenta-se o desempenho de P2 nas orações de Generalização. 
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Figura 43. Desempenho de P2, antes e após o ensino, das orações de Generalização.   

 Quanto às orações de generalização (o
G
), antes do ensino, o melhor desempenho 

foi na resposta de seleção ACo
G
 (com 79% de acertos).  Após o Ensino, o desempenho 

de P2 melhorou em todas as relações avaliadas, com destaque para a escrita a partir da 

oração ditada (AFo
G
), passando do nível deficitário (22% de acertos) para o satisfatório 

(86% de acertos).  O pior desempenho foi na tradução das orações impressas, passando 

de 50% para 72% de acertos, índice considerado insatisfatório.  Os resultados indicam o 

efeito positivo do ensino, tendo P2 melhorado seu repertório, particularmente na 

tradução (CTo
G
), leitura (CDo

G
) e escrita (AFo

G
), muito embora não tenha atingido o 

nível satisfatório (≥ 80% de acertos). 

A Figura 44 apresenta o desempenho de P3 na Avaliação do Repertório Inicial,  

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final. 
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Figura 44. Desempenho de P3 na Avaliação do Repertório Inicial, Teste de Emergência e 

Avaliação do Repertório Final.   
 

Na avaliação das respostas de seleção (BC, CB, AC e AB) e na construção da 

palavra ditada (AE) P3 obteve desempenho satisfatório (entre 86% e 100% de acertos).  

Na leitura das palavras impressas (CD) e na escrita manuscrita das palavras ditadas 

(AF),  apresentou desempenho insatisfatório (entre 64% e 77% de acertos, 

respectivamente). 

 Na tradução da palavra impressa (CT) e ditada (AT); na nomeação da figura 

(BD); na construção escrita frente à figura (BE), P3 apresentou desempenho deficitário 

(entre 13% e 58% de acertos).  

 Durante o ensino, refez uma vez as tentativas da relação AE da Fase 1 (el jefe, la 

jefa, los jefes, los bellos, la bella, las bellas, el muñeco, las muñecas, los muñecos, las 

señoras, el señor, la señora, el pequeño, la pequeña, los pequeños), da relação AC da 

Fase 2 (el gallo, los gallos, el cuchillo, la gallina, los pañuelos, las gallinas, los 

juguetes, la ceja, las judias, la botella, los bocadillos, la galleta, las galletas) da relação 

AE da Fase 3 (los jóvenes, el joven, las pajes, la paje,  los pajes, las bañistas, los 

bañistas, el bañista, el albañil, las albañiles, la albañil).  Nos testes de emergência, 
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após cada fase de ensino, P3 alcançou 100% de acertos nas duas relações avaliadas (BC 

e CB). 

Uma vez terminada as três fases de ensino, com o respectivo Teste de  

Emergência,  realizou-se a Avaliação de Repertório Final (Figura X).  P3 apresentou 

desempenho satisfatório em todos as relações avaliadas.  Na tradução da palavra 

impressa (CT) e ditada (AT), na nomeação (BD) e na escrita a partir da figura (BE), P3 

passou do nível deficitário antes do ensino, para satisfatório após o ensino.  Na leitura 

(CD) passou do insatisfatório para o satisfatório (64% para 100% de acertos), após ser 

submetido ao procedimento de ensino.  

As Figuras 45 e 46 apresentam o desempenho de P3 nas palavras (p
G
) e orações 

(o
G
) de Generalização, antes e depois do ensino.  

 

Figura 45. Desempenho de P3, antes e após o ensino, das palavras de Generalização. 

 

 Antes do Ensino, verificou-se que P3 teve maior dificuldade na tradução da 

palavra impressa (CTp
G
),  com 41% de acertos e na leitura da palavra impressa  (CDp

G
), 
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com 67% de acertos.    Após o ensino, obteve 100% de acertos, não apenas na resposta 

de seleção, como também na tradução, leitura e escrita manuscrita. 

A seguir, apresenta-se o desempenho de P3 nas orações de Generalização. 

 

Figura 46. Desempenho de P3, antes e após o ensino, das orações de Generalização. 

 Antes do ensino, apenas na relação ACo
G
 o desempenho foi satisfatório (92% de 

acertos).  Nas demais relações avaliadas, tradução da oração impressa (CTo
G
) e  na 

escrita manuscrita da oração ditada (AFo
G
),  P3 apresentou desempenho insatisfatório 

(entre 62% e 70% de acertos), antes do ensino.  Na leitura (CDoG), o desempenho foi 

pior, com 54% de acertos.  Após o ensino obteve entre 91% e 100% de acertos nas 

quatro relações avaliadas, resultado que indicam claramente que ocorreu 

aperfeiçoamento do repertório. 

 A Figura 47 apresenta o desempenho de P4 na Avaliação do Repertório Inicial,  

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final. 
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Figura 47. Desempenho de P4 na Avaliação do Repertório Inicial, Teste de Emergência e 

Avaliação do Repertório Final.   

 

 Nas relações de seleção BC, CB, AC e AB e na leitura (CD) o desempenho de 

P4 foi satisfatório (obteve entre 90% e 100% de acertos).  Nas relações de tradução da 

palavra impressa (CT),  palavra ditada (AT), na construção escrita a partir da figura 

(BE), da palavra ditada (AE) e na escrita manuscrita a partir da palavra ditada (AF), o 

desempenho de P4 foi insatisfatório (obteve entre 66% e  77% de acertos).   Apenas na 

nomeação da figura (BD), P4 teve desempenho deficitário (38% de acertos).   

Verificou-se que P4 já apresentava conhecimento de palavras em espanhol antes do 

ensino; a maior dificuldade foi na nomeação da imagem. 

  Durante o Ensino, P4 refez por duas vezes a relação AB e uma vez as tentativas 

da relação AE da Fase 1 (el jefe, la jefa, los jefes, los bellos, la bella, las bellas, el 

muñeco, las muñecas, los muñecos, las señoras, el señor, la señora, el pequeño, la 

pequeña, los pequeños), duas vezes a relação AE da Fase 2 (el gallo, los gallos, el 

cuchillo, la gallina, los pañuelos, las gallinas, los juguetes, la ceja, las judias, la 

botella, los bocadillos, la galleta, las galletas) e duas vezes as relações AC e AE da 
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Fase 3 (los jóvenes, el joven, las pajes, la paje,  los pajes, las bañistas, los bañistas, el 

bañista, el albañil, las albañiles, la albañil).   

Na Avaliação do Repertório Final, P4 melhorou o desempenho na relação BD e, 

embora não tenha atingido o desempenho esperado (obteve 74% de acertos),  dele se 

aproximou após o ensino, atingindo nível de desempenho bastante superior ao 

apresentado antes do ensino (obteve 38% de acertos).  Na tradução, leitura, nomeação 

da figura, escrita com seleção de letras e manuscrita, apresentou desempenho 

satisfatório tendo aperfeiçoado o repertório. 

A avaliação, antes do ensino, do desempenho de P4 frente às palavras 

generalização indicou que, de fato, P4 já possuia certo grau de conhecimento da língua 

espanhola. 

As Figuras 48 e 49 apresentam o desempenho de P4 nas palavras (p
G
) e orações 

(o
G
) de Generalização, antes e depois do ensino. 

 

 

Figura 48. Desempenho de P4, antes e após o ensino, das palavras de Generalização. 
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  Antes do ensino, tanto na resposta de seleção (ACp
G
) quanto na leitura (CDp

G
), 

o desempenho de P4 foi satisfatório (obteve entre 93% e 100% de acertos).  Na escrita 

manuscrita da palavra ditada (AFp
G
), o desempenho foi insatisfatório (74% de acertos), 

sendo que na tradução da palavra impressa (CTp
G
) teve desempenho deficitário (47% de 

acertos).  

 Após o ensino houve melhora do desempenho de P4 que atingiu nível 

satisfatório em todas as relações, com destaque para a tradução da palavra impressa 

(CTp
G
), tendo obtido 80% de acertos. 

A seguir, apresenta-se o desempenho de P4 nas orações de Generalização. 

 

Figura 49. Desempenho de P4, antes e após o ensino, das orações de Generalização. 

 Os resultados indicam que, de fato, P4 tinha conhecimento de espanhol, antes do 

ensino, já que, tal como ocorreu com as palavras, o desempenho de P4 foi satisfatório 

na relação ACo
G
  e na leitura das orações impressas (CDo

G
), com 92% de acertos.  Na 

escrita manuscrita de oração ditada (AFo
G
), foi insatisfatório (69% de acertos), sendo 

que na tradução da oração impressa (CTo
G
) o desempenho foi deficitário (54% de 

acertos).  
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 Após o ensino, o desempenho de P4 foi satisfatório na avaliação da relação 

ACo
G
, na leitura (CDo

G
), na escrita manuscrita (AFo

G
) com 100% de acertos.  Apenas 

na tradução da palavra impressa (CTo
G
), P4 teve 77% de acertos, aproximando-se do 

nível satisfatório. 

 Em suma, verifica-se que P4 já apresentava conhecimento de palavras e orações, 

antes do ensino, porém apresentava desempenho abaixo do esperado na tradução e 

escrita.   O desempenho desse participante melhorou, após o ensino, tendo atingido o 

patamar esperado, ou dele se aproximado, em ambos os repertórios. 

 A Figura 50 apresenta o desempenho de P5 na Avaliação do Repertório Inicial,  

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final. 

 

Figura 50. Desempenho de P5 na Avaliação do Repertório Inicial, Teste de Emergência e 

Avaliação do Repertório Final.   
 

 O desempenho de P5, nas respostas de seleção (AC, CB, BC e AB) e na 

construção escrita a partir da figura (BE) foi satisfatório, atingiu entre 82% e 100% de 

acertos. Na construção escrita a partir da palavra ditada (AE), teve desempenho 
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insatisfatório (66% de acertos).  Já nas demais relações avaliadas, o desempenho de P5 

foi deficitário (≤ a 36% de acertos).   

 No ensino, P5 refez duas vezes a relação AB e AC da Fase 1 (el jefe, la jefa, los 

jefes, los bellos, la bella, las bellas, el muñeco, las muñecas, los muñecos, las señoras, 

el señor, la señora, el pequeño, la pequeña, los pequeños);   AB, AC e AE da Fase 2 (el 

gallo, los gallos, el cuchillo, la gallina, los pañuelos, las gallinas, los juguetes, la ceja, 

las judias, la botella, los bocadillos, la galleta, las galletas) e AE da Fase 3 (los 

jóvenes, el joven, las pajes, la paje,  los pajes, las bañistas, los bañistas, el bañista, el 

albañil, las albañiles, la albañil), até atingir o critério de desempenho.  No Teste de 

Emergência (relações BC e CB), realizado após cada fase de ensino, P5 atingiu 100% de 

acertos.  

 Na Avaliação do Repertório Final, o desempenho de P5 foi satisfatório em todas 

as relações testadas (entre 82% e 100% de acertos), sendo que na nomeação da figura 

(BD) apresentou 79% de acertos, aproximando-se do nível de desempenho esperado.  

Conclui-se, pois, pelo efeito positivo do ensino, uma vez que nas relações em que o 

desempenho de P5 foi deficitário  antes do treino, observa-se desempenho satisfatório 

(ou dele se aproximando) após o ensino. 

As Figuras 51 e 52 apresentam o desempenho de P5 nas palavras (p
G
) e orações 

(o
G
) de Generalização, antes e depois do ensino.  
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Figura 51.  Desempenho de P5 no Pré Teste e Teste de Generalização de palavras. 

 Antes do ensino, P5 teve desempenho satisfatório (93% de acertos) na resposta 

de seleção (ACp
G
) e desempenho insatisfatório na escrita de palavra ditada (AFp

G
), com 

67% de acertos.  Nas demais relações teve desempenho deficitário (entre 41%  e 14% de 

acertos).  

Na Avaliação do Repertório Final, observou-se aperfeiçoamento  do repertório 

de tradução, uma vez que o desempenho passou de deficitário para satisfatório (87% de 

acertos), na leitura (CDp
G
), passando de 14% de acertos para 100% de acertos e na 

escrita manuscrita da palavra ditada (AFp
G
), passando de insatisfatório (67% de acertos) 

para satisfatório (92% de acertos). 

A seguir, apresenta-se o desempenho de P5 nas orações de Generalização. 
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Figura 52. Desempenho de P5, antes e após o ensino, das orações de Generalização. 

 Antes do ensino, apenas na resposta de seleção (ACo
G
), P5 acertou 92% das 

tentativas, desempenho considerado satisfatório.  O desempenho foi insatisfatório na 

leitura (CDo
G
), com 54% de acertos, e deficitário nas relações CTo

G
 e AFo

G
 (entre 23% 

e 30% de acertos).  

 No Teste Final, apresentou desempenho satisfatório (entre 92% e 100% de 

acertos) nos repertórios avaliados, com exceção da leitura (CDo
G
), cujo desempenho foi 

insatisfatório  (74% de acertos).   Os resultados mostram ganhos evidentes nos 

repertórios de tradução a partir da oração impressa (CTo
G
) e escrita manuscrita a partir  

da oração ditada (AFo
G
), e um ganho mais discreto na leitura de orações (CDo

G
).   

 A Figura 53 apresenta o desempenho de P6 na Avaliação do Repertório Inicial, 

Teste de Emergência e Avaliação do Repertório Final. 
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Figura 53. Desempenho de P6 na Avaliação do Repertório Inicial, Teste de Emergência e 

Avaliação do Repertório Final.   
 

 Tal como outros participantes, P6 já tinha algum conhecimento de espanhol, pois 

o desempenho antes do ensino  já era satisfatório  nas respostas de seleção (BC, CB, AC 

e AB), na leitura da palavra impressa (CD); na construção escrita a partir da figura (BE) 

e na escrita manuscrita da palavra ditada (AF), apresentando entre 87% e 100% de 

acertos, sendo que praticamente atingiu o nível  satisfatório (com 79% de acertos) na 

construção escrita da palavra ditada (AE).  

 Na tradução da palavra ditada (AT) e impressa (CT), o desempenho de P6 foi 

insatisfatório (entre 58% e 53% de acertos),  sendo que na nomeação da figura (BD) o 

desempenho foi deficitário (25% de acertos). 

 Verificou-se que P6 apresentava dificuldade basicamente na tradução (AT e CT) 

e na nomeação da figura (BD). 

 No ensino refez uma vez as relaçõs AB, AC e AE da fase 1 (el jefe, la jefa, los 

jefes, los bellos, la bella, las bellas, el muñeco, las muñecas, los muñecos, las señoras, 

el señor, la señora, el pequeño, la pequeña, los pequeños), duas vezes as relações AC e 
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AE da fase 2 (el gallo, los gallos, el cuchillo, la gallina, los pañuelos, las gallinas, los 

juguetes, la ceja, las judias, la botella, los bocadillos, la galleta, las galletas), e duas 

vezes as relações AC e AE da fase 3 (los jóvenes, el joven, las pajes, la paje,  los pajes, 

las bañistas, los bañistas, el bañista, el albañil, las albañiles, la albañil).  Atingiu o 

critério de desempenho  no Teste de Emergência (relações BC e CB) obtendo 100% de 

acertos.  

Na Avaliação do Repertório Final o desempenho de P6 foi satisfatório em cinco 

relações (AT, CT, CD, AF e BE), alcançando 100% de acertos, e na nomeação da figura 

(BD) se aproximou desse nível de desempenho pois teve 77% de acertos.    

As Figuras 54 e 55 apresentam o desempenho de P6 nas palavras (p
G
) e orações 

(o
G
) de Generalização, antes e depois do ensino.  

 

Figura 54.  Desempenho de P6 no Pré Teste e Teste de Generalização de palavras. 

 A avaliação do desempenho de P6, antes do ensino, frente às palavras e orações 

que compunham o Teste de Generalização indicou que, de fato, P6 já tinha certo nível 

de conhecimento da língua espanhola.   
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Antes do ensino, P6 alcançou desempenho satisfatório (obteve entre 87% e 

100% de acertos), na resposta de seleção (ACp
G
) e na escrita manuscrita da palavra 

ditada (AFp
G
).   Na leitura (CDp

G
), o desempenho de P6 foi insatisfatório (67% de 

acertos); já na tradução da palavra impressa (CTp
G
) foi deficitário (54% de acertos).   

No teste final, além de manter o desempenho em nível satisfatório em duas 

relações avaliadas (ACp
G
 e AFp

G
), observa-se melhora tanto na tradução (CTp

G
), cujo 

índice  passou de 54% de acertos para 74% de acertos, quanto na leitura (CDp
G
), na 

qual passou de 67% para 100% de acertos.  

A seguir, apresenta-se o desempenho de P6 nas orações de generalização. 

 

Figura 55. Desempenho de P6, antes e após o ensino, das orações de Generalização. 

 Antes do ensino, na avaliação da relação ACo
G
 (oração ditada - oração impressa) 

e na leitura (CDo
G
), P6 obteve 100% de acertos.  O pior desempenho foi na tradução da 

palavra impressa (CTo
G
) e na escrita manuscrita de orações ditadas (AFo

G
), com 54% 

de acertos em ambas.   
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 Após o ensino além de manter o nível de desempenho nas relações ACo
G
 e na 

leitura (CDo
G
), melhorou o desempenho na escrita manuscrita da oração ditada (AFo

G
), 

passando de 54% a 100% de acertos, e na tradução a partir da palavra impressa (CTo
G
), 

muito embora nessa última tenha ficado com 70% de acertos, desempenho considerado 

insatisfatório.   

 Tendo apresentado o desempenho de cada participante, na Figura 56 apresenta-

se a média de desempenho, por relação, na Avaliação de Repertório Inicial, Teste de 

Emergência  e na Avaliação de Repertório Final. 
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Figura 56. Porcentagem média de acertos do grupo em cada relação, na Avaliação de 

Repertório Inicial, Emergência e Avaliação de Repertório Final. 

 

 Observa-se que durante a Avaliação de Repertório Inicial, os melhores 

resultados foram obtidos nas respostas de seleção (BC e CB),  com porcentagens médias  

de acerto entre 96% e 98%.  A leitura (CD) e a escrita com seleção de letras (BE) a 

partir da figura foram repertórios com médias entre 73% e 63% de acertos, nível 

considerado insatisfatório.  Nos demais repertórios avaliados, a média foi ≤ a 58% de 

acertos, ou seja deficitário. 

 Após o ensino, todos os desempenhos foram satisfatório (≥ 80% de acertos).   O 

maior destaque vai para a nomeação (BD), cujo desempenho passou de 20% de acertos 

na Avaliação do Repertório Inicial para 82% de acertos na Avaliação do Repertório 

Final.  

 A seguir, na Figura 57, apresenta-se a porcentagem média de acertos nas 

palavras de generalização, em cada relação, obtida pelo grupo antes e após o ensino. 
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Figura 57. Porcentagem média de acertos do grupo, antes e após o ensino, das palavras de 

Generalização. 

 

 A partir da Figura 57 observa-se que na Avaliação do Repertório Inicial, os 

participantes apresentavam desempenho satisfatório em apenas uma relação (ACp
G
) 

com 98% de acertos; insatisfatório na leitura (CDp
G
), escrita manuscrita (AFp

G
)  

(obtendo  62% e 74% de acertos, respectivamente) e deficitário na tradução (CTp
G
) com 

50% de acertos.   

 A seguir, na Figura 58, apresenta-se a porcentagem média de acertos nas 

orações de generalização, em cada relação, obtida pelo grupo antes e após o ensino. 
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Figura 58. Porcentagem média de acertos do grupo, antes e após o ensino, das orações  de 

Generalização. 

 

 Observa-se, a partir da Figura 58, que os participantes antes do procedimento de 

apresentavam desempenho em nível insatisfatório (obtiveram entre 64% e 71% de 

acertos).   Após o procedimento de ensino o repertório do grupo foi aprimorado, 

passado a satisfatório com porcentagem média de acertos entre 85% e 99%. 

 Em suma, os resultados indicaram que os participantes apresentavam repertórios 

diferenciados, antes do ensino, pois alguns participantes já possuiam conhecimento em 

algumas palavras e orações enquanto outros não.  Após o ensino é notória a mudança, 

pois aprimoraram a tradução, a leitura, a nomeação e a escrita  manuscrita de palavras e 

orações em Língua Espanhola.    

 A Tabela 2 apresenta o número total de erros e de tentativas sem resposta na 

Avaliação do Repertório Inicial e na Avaliação do Repertório Final, para cada palavra.  

Não foram computadas as relações ensinadas: AB, AC e AE. 
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Tabela 2 

Número total de erros e ausência de resposta, na Avaliação de Repertório Prévio e 

Avaliação do Repertório Final para cada palavra
20

. 

 

                                                 
20

 Contou-se como uma unidade o erro ou ausência de resposta que ocorreu no artigo ou na palavra ou em 

ambos.  Os erros cometidos nas relações ensinadas não foram considerados. 
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 Observa-se que antes do ensino, os participantes apresentaram um grande 

número de erros (410) e também um grande número de tentativas sem respostas (398), 

número muito superior ao apresentado na Avaliação do Repertório Final (82 erros e 43 

tentativas sem respostas, totalizando 125).  As palavras que geraram maior dificuldade 

aos participantes antes do ensino foram: la ceja, los pañuelos, la albañil, el cuchillo e 

las galletas. Na Avaliação do Repertório Final, há a redução evidente no número total 

de erros, centrando-se nas palavras: los pajes, las pajes e los pañuelos. 

A Figura 59 apresenta o tempo, em minutos, utilizado para realizar as fases de 

ensino do Estudo 2. 

 

Figura 59. Tempo em minutos, despendido, pelos participantes, para realizar o Ensino. 

 Verifica-se que o participante que utilizou mais tempo para realizar as três Fases 

do Ensino 2 foi P6, com 1 hora e 10 minutos (70 minutos) e o participante que demorou 

menos tempo foi P2, com 39 minutos e 40 segundos.   
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Os valores foram calculados, a partir do indicado no relatório do software,  

somando-se o tempo, em minutos, utilizado para realizar as tentativas de cada relação 

ensinada, somando-se o tempo utilizado nas refacções, quando ocorreram. 

A relação, cujo ensino demorou mais tempo para ser concluido, por cada um dos 

participantes, foi a AE (construção da palavra ditada), levando em média 5 minutos. 
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DISCUSSÃO  

O Estudo 2 teve por objetivo ensinar leitura e escrita de palavras em espanhol. 

Para tanto os participantes foram ensinados a relacionar a palavra impressa com a 

palavra ditada (AC), a figura com a palavra ditada (AB) e a selecionar cada uma das 

letras para escrever a palavra (AE).   Ensinaram-se palavras com “J”, “LL” ou “Ñ” 

acompanhadas do correspondente artigo definido (el, la, los ou las).  

 A pergunta que direcionou o presente estudo foi: Quais os efeitos de um 

procedimento de ensino com base no modelo de equivalência de estímulos, no 

aprendizado de artigos definidos com as respectivas palavras, em espanhol? 

 Assim como o Estudo 1 o Estudo 2 também foi elaborado com base no modelo 

de equivalência de estímulos (Sidman e Tailby, 1982), levantou-se como hipótese que, 

ensinando-se algumas relações, outras emergiriam sem terem sido ensinadas 

diretamente, tornando a  palavra impressa, a palavra ditada e a figura,  correspondente 

intercambiáveis entre si (Barros, 1996). 

 Antes de dar inicio ao procedimento de ensino avaliou-se o conhecimento que os 

participantes possuíam sobre as palavras que seriam ensinadas e testadas.  O resultado 

de tal avaliação demonstrou que existiam diferenças entre os repertórios dos 

participantes, sendo que parte deles apresentava algum conhecimento em língua  

espanhola.    

A avaliação do repertório prévio permitiu verificar que, das 19 relações testadas 

(BD, BE, CTo
G
, CT, CTp

G
, CDo

G
, CD, CDp

G
, AT, AFo

G
, AF, AFp

G
, AE, AB, ACo

G
, 

AC, ACp
G
, BC e CB), o nível de desempenho dos participantes se aproximou ao  

desejado apenas em respostas de seleção, no caso nas relações CB (palavra impressa-

figura) e BC (figura-palavra impressa), AC (palavra ditada-palavra impressa), ACp
G
 

(palavra de generalização ditada-palavra de generalização impressa)  e AB (palavra 
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ditada-figura).  Na avaliação dos demais repertórios (tradução, leitura, nomeação da 

figura e escrita, com seleção de letras e manuscrita), o nível de desempenho apresentado 

indicou pouco conhecimento de palavras na língua espanhola. 

Nas Fase 1, Fase 2 e Fase 3, quando foram ensinadas as relações AB (palavra 

ditada-figura), AC (palavra ditada-palavra impressa) e AE (palavra ditada-escrita com 

seleção de letras), verificou-se que cinco dos seis participantes refizeram pelo menos 

uma vez as tentativas de uma das duas relações (AB ou AC) que exigiam respostas de 

seleção, o que foi inesperado, já que haviam tido desempenho satisfatório antes do 

ensino. 

Por que isso pode ter ocorrido?  Uma possibilidade foi o fato de se exigir, como 

critério de desempenho no ensino, 100% de acertos, enquanto no teste, antes do ensino, 

considerava-se satisfatório o desempenho a partir de 80% de acertos. 

Outra possibilidade foi sequência de avaliação proposta deu “dicas”, de modo 

que o participante acertou tentativas, não porque conhecesse as palavras, mas porque as  

tinha ouvido e visto impressas antes de realizar as respostas de seleção (nas relações 

AB, AC, BC e CB) que foram as últimas avaliadas.  Essa possibilidade indica a 

necessidade de realizar novos estudos, com mais participantes, não só para verificar se 

tal resultado é novamente evidenciado, mas também para permitir refinar o instrumento 

de avaliação do repertório de palavras. 

De qualquer forma, mesmo considerando tais possibilidades, não se pode 

desconhecer que, pela avaliação do repertório prévio, os participantes só apresentaram 

desempenho no nível esperado nas respostas de seleção (AB, AC, BC e CB), não o 

fazendo em repertório em que o participante deveria compor a resposta como tradução, 

leitura, nomeação da figura e escrita seja com seleção de letras, seja manuscrita.  Esses 

resultados indicam que apresentar repertórios receptivos (nos quais a resposta é de 
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seleção de uma dentre três alternativas) não garante a ocorrência de repertórios 

“produtivos”.  De certa forma tal resultado foi detectado em estudos que ensinaram 

leitura (César, 2009; Coimbra, 2010; Silva, 2010; Martins, 2012; Rainatto, 2012 por 

exemplo) e que, ao avaliarem o repertório de leitura antes do ensino, verificaram que o 

participante poderia apresentar elevado número de acertos no teste da relação AC 

(palavra ditada-palavra impressa), que avaliava a leitura receptiva, e não conseguir 

apresentar o mesmo nível de desempenho no teste da relação CD, que avaliava a leitura 

oral da palavra impressa.  Isso vai ao encontro a afirmação de Polson e Parsons (2008), 

de que respostas de seleção são mais fáceis, pois basta ficar sob controle de uma parte 

do estímulo (selection-based) para a escolha de uma das alternativas oferecidas, do que 

as que precisam ser “produzidas” (topography-based) pelo participante. 

Embora, seguindo o delineamento proposto, após o ensino das relações AB, AC 

e AE (está última, referente à escrita de palavras com escolha de letras) tenham sido 

testadas as relações BC e CB, atingindo-se o nível máximo de 100% de acertos, a rigor 

não se pode falar em teste de emergência de tais relações, uma vez que já se havia 

mostrado que os participantes apresentavam elevado índice de acertos antes do ensino 

nas relações BC e CB.   Considera-se que o teste de emergência de novas relações foi 

feito, efetivamente, quando foram testados os repertórios: - nomeação da palavra 

correspondente à figura (BD); - construção da palavra a partir da figura (BE); - tradução 

da oração de generalização impressa (CTo
G
); - tradução da palavra impressa (CT); - 

tradução da palavra de generalização impressa (CTp
G
); - leitura da oração de 

generalização impressa (CDo
G
); - leitura da palavra (CD); - leitura da palavra de 

generalização impressa (CDp
G
); - tradução oral para o português da palavra ditada em 

espanhol (AT); - escrita manuscrita da oração de generalização (AFo
G
); - escrita 
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manuscrita da palavra  ditada (AF); - escrita manuscrita da palavra de generalização 

ditada (AFp
G
). 

Na avaliação de tais relações, realizada após completar todas as etapas de  

ensino, os resultados indicaram que o procedimento de ensino foi eficaz, pois os  

participantes não só melhoraram o desempenho, mas também apresentaram o nível de 

desempenho desejado (≥ 80% de acertos) em todas as relações testadas.  Ou seja, após o 

ensino, os participantes passaram a compreender as palavras em espanhol, a traduzi-las 

ara o português, lendo-as, nomeando-as a partir da figura e, ainda, escrevendo-as de 

modo manuscrito quando ditadas. 

Quanto ao teste com palavras não ensinadas, identificadas como de 

generalização (ACp
G
, CTp

G
, CDp

G
 e AFp

G
), com exceção da resposta de seleção 

(ACp
G
) que já atingira elevado índice de acertos antes do ensino, na avaliação dos 

demais repertórios verificou-se que houve aprimoramento (atingindo ≥ 80% de acertos).  

Também na avaliação da tradução (CTo
G
) e leitura (CDo

G
) de orações de generalização 

impressas e na escrita manuscrita (AFo
G
) de orações de generalização ditadas, 

verificou-se aprimoramento do repertório. 

Deste modo, conclui-se que o procedimento de ensino com base no modelo de 

equivalência de estímulos foi eficaz no ensino de palavras, em espanhol.  Como visto, a 

partir do ensino de três relações (AB, AC e AE), foi possível a emergência de outras 

relações não ensinadas, conforme preconizado pelo modelo proposto por Sidman e 

Tailby (1982), destacando-se o aprimoramento do desempenho na nomeação a partir da 

figura, na leitura, na tradução e na escrita manuscrita de palavras ensinadas e não 

ensinadas e de orações de generalização. 

Os resultados indicam não apenas a eficácia, mas também, como no Estudo 1, a 

viabilidade de aplicação de tal procedimento de ensino no contexto escolar, conforme 
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destacado por Stromer, Mackay e Stoddard (1992), sendo possível tanto respeitar o 

ritmo do aluno, quanto fazê-lo em contexto coletivo, no qual vários participantes 

realizam as atividades ao mesmo tempo.   

Tal como no Estudo 1, também no Estudo 2 verificou-se melhor desempenho na 

leitura (CD) do que na nomeação (BD), tanto na Avaliação do Repertório Inicial quanto 

na Avaliação do Repertório Fianl; em ambas, solicitava-se do participante a pronúncia 

correta em língua espanhola.  Novamente, há indícios de que a dificuldade não se 

encontraa na pronúncia em si, mas no modelo, que no primeiro caso (CD) foi escrito, 

podendo ter fornecido dicas ao participante, o que não ocorria no segundo (BD), que se 

tratava de figura. 

No presente estudo, os resultados mostraram que, antes do ensino, os 

participantes não discriminavam, no nível esperado, a sonorização de palavras na língua 

espanhola.  Tendo em vista que após o ensino passaram a apresentar tal repertório 

discriminativo, pode-se concluir que, tal como no Estudo 1, a discriminação auditiva foi 

ensinada, conforme proposto do Shimamune e Smith (1995), e que a escolha do 

estímulo sonoro (A) como nódulo das relações ensinadas (AB, AC e AE) favoreceu tal 

discriminação. 

Considera-se que o tempo gasto no ensino não ultrapassou 70 minutos (pouco 

mais de uma hora de ensino),  e que os participantes conseguiram nomear, ler e  

escrever em espanhol, além de traduzir para o português elevado número de palavras, 

além de algumas orações, em tempo que comparativamente ao utilizado em uma sala de 

aula típica é bastante exíguo, pode-se afirmar que houve economia de tempo.  

 Conclui-se, pois, que tendo por base o modelo de equivalência de estímulos, foi 

possível ensinar palavras em uma segunda língua, no caso o espanhol, produzindo-se 

efeitos positivos em repertórios complexos, tais como nomear em espanhol as figuras 
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(BD), ler palavras em espanhol (CD), traduzir para o português a palavra ditada e 

impressa em espanhol (AT e CT) e escrever de modo manuscrito palavras ditadas em 

espanhol (AF); pode-se, portanto, afirmar a eficácia do procedimento de ensino, além de 

evidenciar a possibilidade de ser aplicado em contexto coletivo. 
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AVALIAÇÃO DO REPERTÓRIO DE ESPANHOL – PÓS-TESTE 1 

 

Como salientado anteriormente, uma das questões norteadoras foi sobre os 

possíveis efeitos dos procedimentos de ensino dos Estudos 1 e 2 sobre o Responder 

(oralmente e por escrito) a Questóes com Quién/Quiénes e Cómo (orais e impressos), 

em língua espanhola.  Ou seja, tendo aprendido o verbo ser e 54 palavras, os 

participantes responderiam de forma adequada a questões que exigiam identificar quem 

eram e como eram as pessoas? 

 

MÉTODO 

 

Aplicou-se, após finalizado o Estudo 2, o Instrumento de Avaliação do 

Repertório de Espanhol utilizado no Pré-Teste.  O material, instruções e o procedimento 

foram os mesmos dos utilizados no Pré-Teste.  Relembrando, no Pré-Teste avaliou-se o 

repertório de espanhol por meio de Questões (¿Quién es...?, ¿Quiénes son...? e ¿Cómo 

es/son...?) e suas respectivas Respostas.    

 

RESULTADOS 

 

Para a análise dos resultados foram considerados suficiente (≥ 80% de acertos), 

insuficiente (60 a 79% de acertos) e deficitário (≤ 59% de acertos).  A seguir 

apresentam-se os dados do Pré-Teste e Pós-Teste1, por participante.  A Figura 60 

apresenta o desempenho de P1, nas relações avaliadas. 
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Figura 60. Desempenho de P1 no Pré-Teste e Pós-Teste1. 

 

 Comparando o desempenho entre o Pré-Teste e Pós-Teste 1, verifica-se que, após ter 

passado pelos dois procedimentos de ensino (Estudos 1 e 2), P1 apresentou desempenho 

superior em oito das 10 relações testadas. 

 Quanto ao nível de desempenho obtido, antes da intervenção, P1 havia apresentado 

desempenho suficiente apenas frente à relação QdQi (Questão ditada-Questão impressa), com 

97% de acertos.  Ainda, apresentou desempenho insuficiente: na Questão impressa-Resposta 

impressa (QiRi), na Questão ditada-Resposta impressa (QdRi), na tradução tanto da Questão 

impressa (QiQt) quanto da Resposta impressa (RiRt), com índices de acerto variando entre 69% 

e 76%.  Nos demais aspectos avaliados apresentou desempenho deficitário, com no máximo 

54% de acertos. 

 Após ter sido submetido à intervenção apresentou desempenho suficiente em cinco 

relações com índices superiores a 86% de acertos, e nas demais apresentou desempenho 

insuficiente, com índices de acerto entre 64% e 74% de acertos. 

 Após o ensino, P1 passou a responder oralmente e por escrito, em espanhol, às Questões 

impressas e ditadas.  Assim, conclui-se que os procedimentos  de ensino  Estudos 1 e 2 tiveram 

efeito positivo no aperfeiçoamento do repertório de espanhol de P1. 

 A Figura 61 apresenta o desempenho de P2 no Pré-Teste e Pós-Teste1. 
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Figura 61. Desempenho de P2 no Pré-Teste e Pós-Teste 1. 

 Após ter passado pelos procedimentos de ensino, P2 apresentou desempenho 

superior em nove das 10 relações testadas.   Quanto ao nível de desempenho, no Pré-

Teste P2 apresentou desempenho suficiente (≥  a 80% de acertos) em uma única relação 

(QdQi: Questão ditada-Questão impressa).  No Pós-Teste1, apresentou desempenho 

suficiente (obtendo entre 80% e 93% de acertos) em cinco relações (QdQi, QdRi, QiQt, 

QdQt e RiRt), desempenho insatisfatório (entre 79% e 60% de acertos) em três relações 

(QiRi, QdRo e QdRm) e deficitário (≤ a 59% de acertos) em duas relações (QiRo, 

QiRm).   Apesar do desempenho não ter atingido nível esperado em  algumas relações, 

houve melhora evidente, particularmente, na Resposta de oralização (QdRo) e na 

Resposta manuscrita (QdRm) frente a Questões ditadas, pois no Pré-Teste teve 0% de 

acertos, passando para 74% e  64% de acertos, respectivamente,  no Pós-Teste 1.  

 Verifica-se, pois, que após a intervenção (Estudos 1 e 2), P2 apresentou 

mudança positiva no repertório de espanhol, pois traduziu Questões e Respostas, tanto 

oralizadas quanto escritas em espanhol.  Quanto a oralizar e a escrever em espanhol, os 

resultados indicam estar  em processo de aquisição de tais repertórios, pois  P2 já sabe 

dar algumas Respostas adequadas a partir das Questões feitas em espanhol. 
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A Figura 62 apresenta o desempenho de P3 no Pré-Teste e Pós-Teste1. 

 

 

Figura 62. Desempenho de P3 no Pré-Teste e Pós-Teste1. 

 

No Pré-Teste P3 apresentou desempenho satisfatório com 90% de acertos apenas 

na relação QdQi, e obteve desempenho insatisfatório (entre 70% e 64% de acertos) nas 

relações QiRi e QiQt.  Nas demais relações apresentou desempenho deficitário (≤ 53% 

de acertos).   

Após a intervenção,  P3 passou a apresentar desempenho satisfatório (obteve 

entre 97% e 80% de acertos)  em seis relações (QdQi, QiRi, QiQt, QdQt, RiRt e QiRm) 

e insatisfatório (obteve entre 59% e 77%), em quatro relações (QiRo, QdRi, QdRo e 

QdRm). 

Após o procedimento de ensino, P3 também apresentou mudança positiva no 

repertório de espanhol, pois passou a oralizar e a escrever Questões ditadas e impressas 

em espanhol.  Também passou a traduzir para o português, Respostas impressas e 

Questões ditadas em espanhol.  Os dados mostram que P3 encontra-se em processo de 

aquisição do repertório de espanhol, com evidente melhora entre o repertório 
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apresentado no Pré-Teste e no Pré-Teste 1, após ter sido submetido aos procedimentos 

de ensino. 

A Figura 63 apresenta o desempenho no Pré-Teste e Pós-Teste1 para P4. 

 

Figura 63. Desempenho de P4 no Pré-Teste e Pós-Teste1. 

   

 Durante o Pré-Teste P4 apresentou desempenho insatisfatório em apenas uma 

das relações testadas (QiQt).  Nas demais relações o desempenho foi deficitário, tendo 

obtido no máximo 57% de acertos, sendo que em quatro relações (QiRo, QdRo, QiRm e 

QdRm), o desempenho alcançou no máximo 10% de acertos. 

Após a intervenção, P4 passou a apresentar desempenho satisfatório em cinco 

das relações avaliadas (QiQt, RiRt, QdQt, QdQi e QiRm), com acertos entre 87% e 80%  

e insatisfatório em outras três relações (QdRi,  QiRo e QdRo).  O desempenho foi 

deficitário, com acertos entre 57% e 50%, na relação QiRi (Questão impressa - Resposta 

impressa),  mantendo-se o mesmo patamar antes e após a intervenção, e QdRm 

(Resposta manuscrita à Questão ditada) que passou de 0% para 50%. 
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Observa-se melhora evidente, no repertório de P4, particularmente na tradução.  

Também passou a falar e escrever Respostas adequadas para a maioria das Questões 

tanto impressas (QiRo e QiRm) quanto ditadas (QdRo e QdRm) em língua espanhola.  

 A Figura 64 apresenta o desempenho de P5 no Pré-Teste e Pós-Teste. 

 

 

Figura 64. Desempenho de P5 no Pré-Teste e Pós-Teste1. 

  

No Pré-Teste, P5 apresentou desempenho insatisfatório em três relações testadas 

(QdQi, RiRt e QiQt), obtendo entre 67% e 77% de acertos.  Nas demais relações  

avaliadas apresentou desempenho deficitário, sendo que nas relações QdRi e QiRi 

atingiu 50% e 57% de acertos, respectivamente; já nas outras cinco relações (QdQt, 

QiRo, QdRo, QiRm e QdRm) obteve no máximo 7% de acertos. 

Após a intervenção, o desempenho de P5 passou a satisfatório (obtendo entre 

97% e 80% de acertos) em quatro das  relações testadas (QdQi, RiRt, QiQt e QdQt), 

apresentou nível insatisfatório, ou próximo dele, em duas outras relações (QiRi e QdRi), 

tendo obtido entre 60% e 57% de acertos. Nos demais aspectos avaliados, apresentou 

desempenho deficitário, obtendo entre 17% e 46% de acertos.   Houve melhora no 
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desempenho, especialmente na tradução tanto da Questão oral e escrita quanto da 

Resposta.  Embora após a intervenção P5 tenha passado a Responder tanto oralmente 

quanto por escrito a partir das Questões em espanhol, ainda necessitaria ser submetido a 

procedimento de ensino para alcançar o patamar satisfatório. 

  A seguir, na Figura 65 apresenta-se o desempenho de P6 no Pré-Teste e Pós-

Teste1. 

 

Figura 65. Desempenho de P6 no Pré-Teste e Pós-Teste1. 

 

 No Pré-Teste P6 apresentou desempenho insatisfatório em uma das relações 

(QdQi),  com 67% de acertos.  Nas demais relações teve desempenho deficitário,  

obtendo no máximo 36% de acertos.   

Após a intervenção houve mudança positiva em todas as relações avaliadas.  

Chama-se a atenção para a tradução, pois P5 passou de 33% para 100% (relações QiQt e 

QdQt), e de 36% para 80% (RiRt), e para a oralização da Resposta a partir da Questão 

impressa (QiRo), tendo passado de 0% de acertos no Pré-Teste para 93% de acertos no 

Pós-Teste1.   
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Observa-se que, após ser submetido à intervenção (Estudos 1 e 2), P6 está em 

processo de aquisição de repertório de espanhol, pois  já ocorreu melhora evidente em 

algumas das relações avaliadas.  No entanto, embora P6 tenha traduzido e oralizado 

maior número de orações em língua espanhola, considera-se que seria necessário 

submetê-lo a novo procedimento de ensino para esse participante alcançar desempenho 

satisfatório.   

A Figura 66 apresenta o desempenho médio do grupo nas diferentes relações 

avaliadas no Pré-Teste e no Pós-Teste 1. 

 

 

Figura 66. Desempenho médio do grupo no Pré-Teste e Pós-Teste 1. 

 Observa-se que durante o Pré-Teste o grupo apresentou desempenho 

insatisfatório em três relações das relações avaliadas (entre 79% e 60% de acertos), 

sendo que em sete relações apresentou desempenho deficitário (≤ 59% de acertos).  Já 

no Pós-Teste 1,  o grupo apresentou, desempenho satisfatório (entre 80% e 100% de 

acertos), em quatro das relações avaliadas, e em outras quatro nível insatisfatório (entre 

60% e 79% de acertos).   O desempenho permaneceu deficitário apenas nas relações 
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QdRo e QdRm (53% e 51% de acertos, respectivamente), muito embora com evidente 

melhora, comparativamente ao Pré-Teste. 
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DISCUSSÃO   

A Avaliação do Repertório de Espanhol (Pré-Teste) teve como objetivo avaliar o 

repertório dos participantes em Língua Espanhola, antes de iniciar os procedimentos de 

ensino.  Para tanto, foram avaliadas respostas de seleção (QdQi: Questão ditada-

Questão impressa; QdRi: Questão ditada-Resposta impressa; QiRi: Questão impressa-

Resposta impressa); a tradução para o português da Questão ditada (QdQt), da questão 

impressa (QiQt) e da Resposta impressa (RiRt); a oralização da Resposta a partir da 

Questão ditada (QdRo) e da Questão impressa (QiRo); a escrita manuscrita da Resposta 

a partir da Questão ditada (QdRm) e da Questão impressa (QiRm).  Utilizaram-se na 

Avaliação do Repertório Prévio, 30 questões (conforme apresentado na Parte II). 

O Estudo 1 teve como proposta ensinar leitura e escrita do verbo ser (pronome 

pessoal + verbo ser), no presente do modo indicativo, em espanhol; para tal ensinou-se 

os participantes a relação verbo ditado-figura (AB) e verbo ditado-verbo impresso (AC) 

e verbo ditado-escrita com escolha de letras (AE). 

O Estudo 2 objetivou ensinar leitura e escrita de palavras, com os respectivos 

artigos definidos, contendo as letras “J”, “LL” ou “Ñ”.  Também foram ensinadas as 

relações palavra ditada-figura (AB), palavra impressa (AC) e palavra ditada-escrita com 

escolha de letras (AE). 

A questão que norteou a presente discussão foi: quais os efeitos dos 

procedimentos de ensino do verbo ser (Estudo 1) e de palavras (Estudo 2), elaborados 

com base no modelo de equivalência de estímulos, sobre o Responder a Questões com  

Quién, Quiénes e Cómo, em espanhol?  Em outras palavras, para quais participantes os 

procedimentos de ensino foram suficientes para que ele passasse a Responder 

adequadamente à Questão formulada? 
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 A suposição era de que a aplicação de dois procedimentos de ensino, ambos 

apoiados no modelo de equivalência de estímulos (Sidman & Tailby, 1982),  cada qual 

abarcando um dos elementos (verbo e palavras) necessários para Responder às 

Questões, poderia possibilitar que emergisse, sem ter sido diretamente ensinado, tal 

repertório, para o qual verbo e palavras devem ser adequadamente encadeados.  Assim, 

será  feita a comparação entre os resultados obtidos na Avaliação do Repertório de 

Espanhol (Pré-Teste) e em sua replicação (Pós-Teste 1). 

 Verificou-se na prévia Avaliação do Repertório de Espanhol (Pré-Teste) 

diversidade de desempenho dos participantes.  P1, P2 e P3 foram os participantes que 

apresentaram desempenho no patamar desejado (≥ 80% de acertos) em uma das relações 

avaliadas (QdQi); nos demais aspectos avaliados o desempenho de todos os 

participantes esteve abaixo do patamar considerado satisfatório.   Os piores resultados, 

para todos os participantes, foram na oralização e escrita manuscrita das Respostas, 

principalmente quando o modelo era ditado (QdRo e QdRi).  

No Pós-Teste 1 (aplicado após finalizado o Estudo 2) verificou-se mudança 

positiva no desempenho de todos os participantes, que passaram a apresentar 

desempenho satisfatório em diversas das relações avaliadas.   Particularmente, além de 

focalizar as relações entre Questões e Respostas, é importante focalizar  tradução, poi 

esta última permite avaliar se este repertório, apesar de não se utilizar qualquer palavra 

em português emergiu. 

Nas diferentes relações entre Questões e Respostas (QiRi, QdRi, QiRo, QdRo, 

QiRm e QdRm) verificou-se que melhora no desempenho de todas, muito embora o 

nivel alcançado não tenha sido o satisfatório (o desempenho médio do grupo variou 

entre 51% e 73% de acertos).  Deve-se salientar, porém, que embora em algumas 

relações o nível de acertos tenha sido deficitário, como ocorreu com as Respostas 
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oralizadas e manuscritas para as Questões ditadas (QdRo e QdRm), que atingiram 53% 

e 51% de acertos, respectivamente, a melhora foi muito evidente, já que no Pré-Teste os 

participantes obtiveram apenas 2% de acertos. 

Verificou-se também que, quando as Questões eram impressas, o desempenho 

dos participantes ao Responder, oralmente ou por escrito, atingiu indices de acertos 

superiores do que quando as Questões eram ditadas (entre 63% e 71% de acertos 

quando as Questões eram impressas e entre 51% e 53% de acertos quando as Questões 

eram ditadas).   Por que isto teria ocorrido?  Uma possibilidade é  o fato de que, na 

escrita, há semelhanças entre o espanhol e o português, o mesmo não ocorrendo com 

palavras com “J”, “LL” e “Ñ”.  Estudos posteriores seriam necessários em relação a 

esse aspecto. 

O efeito mais positivo dos dois procedimentos de ensino (de verbo e de palavras) 

foi na tradução (QiQt, QdQt e RiRt), pois todos os participantes alcançaram patamar 

satisfatório (≥ a 80% de acertos), exceto um participante que alcançou 64% de acertos 

na relação RiRt.   Evidenciou-se claramente ser possível ensinar a tradução do espanhol 

para o português, sem que o participante tivesse qualquer contato com o português 

durante os procedimentos de ensino.  É possível que a proximidade das línguas tenha 

favorecido tal resultado, esse é, também, um aspecto a ser pesquisado em estudos 

futuros. 

Assim destaca-se o efeito positivo dos procedimentos de ensino, ambos apoiados 

no modelo de equivalência de estímulos, cada qual focalizando um dos elementos 

(verbo ser e palavras) necessários para Responder a Questões Quién, Quiénes e Cómo.   

O fato de ter sido trabalhado, em cada Estudo, um dos elementos necessários para o  

Responder a tais Questões, tem relação com o defendido por Skinner (1968/1972) – 
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ensinar em pequenos passos, indo do mais simples ao mais complexo.  Pode-se 

considerar que os repertórios instalados nos Estudos 1 e 2 foram repertórios mais 

“simples” que passaram a ser sequenciados (verbo ser + palavras), tornando-se elos do 

repertório mais complexo de Responder a Questões, mesmo que tal sequência não tenha 

sido diretamente ensinada.   
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Parte IV 

Estudo 3 
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ENSINO DA RELAÇÃO QUESTÃO-RESPOSTA 

ESTUDO 3 

 

O Estudo 3 teve como objetivo ensinar os participantes a dar Respostas 

adequadas às Questões ¿Quién es.../¿Quiénes son...?e ¿Cómo es...?/¿Cómo son...?.  Para 

tanto, ensinou-se a relacionar Questão impressa-Resposta impressa. 

A questão que norteou o Estudo 3 foi: Quais os efeitos de um procedimento de 

ensino da relação Questão impressa-Resposta impressa sobre o Responder (oralmente e 

de forma manuscrita) a Questões Quién, Quiénes, Cómo (orais e impressas) em Língua 

Espanhola? 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

Participaram deste estudo os seis aprendizes que participaram dos Estudos 1 e 2.  

 

Local e materiais 

 

 Tal como nos Estudos 1 e 2, utilizou-se a sala de informática da escola e o 

software MestreLibras (Elias &  Goyos, 2010).    

O Estudo 3 se diferencia dos demais já que os estímulos de ensino foram apenas 

impressos.  Além disso, foi ensinada apenas a relação Q-R, sendo Q as Questões e R as 

Respostas a elas correspondentes.   Para identificar as relações ensinadas e testadas, 
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além das letras Q (para Questão) e R (para Resposta), são utilizadas as letras d (ditado), 

i (impresso), m (escrita manuscrita), o (oralização) e t (tradução). 

 As Questões foram apresentadas em letra de imprensa, com início marcado por 

ponto de interrogação invertido (¿) e letra maiúscula e o final marcado por outro ponto 

de interrogação (?).  As Respostas foram apresentadas com letra de imprensa, com 

início marcado por letra maiúscula e final marcado por ponto final.   

Estímulos utilizados no ensino.  As questões e respostas que foram treinadas 

durante as etapas de ensino foram as apresentadas na Figura 67. 

 

Figura 67. Questões e Respostas utilizadas nas etapas de ensino. 
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 Foram 15 questões com Quién e Quiénes e 15 questões com Cómo.  As questões 

eram impressas e alocadas abaixo das Figuras.   Ao todo foram 30 figuras, apresentadas 

a seguir
21

, especificando as Questões e as prováveis Respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Como o leitor pode verificar as figuras são as mesmas que foram utilizadas no Pré-Teste.  

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

      ? 
 

 

Q1: ¿Quién soy yo? 

R1:  Usted es el jefe. 

Q2: ¿Quién soy yo? 

R2: Usted es la señora. 

Q3: ¿Quién eres tú? 

R3: Yo soy... 
Q4: ¿Quién es él? 

R4: Él es el albañil. 

 

 

 

 

    
Q5: ¿Quién es ella? 

R5: Ella es la gallina. 

 

Q6: ¿Quién es usted? 

R6:Yo soy la señora. 
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Q7: ¿Quiénes somos nosotros? 

R7: Vosotros sois los bañistas. 

 

   

       

  

Q8: ¿Quiénes somos nosotros? 

R8: Ustedes son los señores. 

 

 

  

Q10: ¿Quiénes somos nosotras? 

R10: Ustedes son las jefas. 

 

Q9: ¿Quiénes somos nosotras? 

R9: Vosotras sois las bañistas. 

 

 

 

      

 

Q11: ¿Quiénes sois vosotros? 

R11: Nosotros somos los pajes. 

 

Q12: ¿Quiénes sois vosotras? 

R12: Nosotras somos las albañiles. 

 

 

 

      

 

Q14: ¿Quiénes son ellos? 

R14: Ellos son los gallos. 
Q13: ¿Quiénes son ellas? 

R13: Ellas son las muñecas. 
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       ?   
 

 

 

Q15: ¿Quiénes son ustedes? 

R15: Nosotros somos los señores. 

 

Q16: ¿Cómo  soy yo? 

R16: Tú eres bello. 

 

Q18: ¿Cómo eres tú? 

R18: Yo soy  .... 
Q17: ¿Cómo  soy yo? 

R17: Usted es baja. 

 

                   

 

 

                       

 

Q19: ¿Cómo  es  él? 

R19: Él  es  bello.  
Q20: ¿Cómo es ella? 

R20: Ella es pequeña. 

 

 

 

 

                               

 

Q22: ¿Cómo somos  nosotros? 

R22: Vosotros sois jóvenes. 
Q21: ¿Cómo es usted? 

R21: Yo soy señora. 
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Procedimento 

 

                           

 

Q23: ¿Cómo somos  nosotros? 

R23: Ustedes son bajos. 

Q24: ¿Cómo  somos  nosotras? 

R24: Vosotras sois bellas. 

 

 

 

 

 

   

Q26: ¿Cómo sois vosotros? 

R26: Nosotros somos  pequeños. 

Q25: ¿Cómo somos  nosotras? 

R25: Ustedes son pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

  

Q27: ¿Cómo sois vosotras? 

R27: Nosotras somos pequeñas. 

Q28: ¿Cómo son ellas? 

R28: Ellas son señoras. 

 

       

  

Q30: ¿Cómo son ustedes? 

R30: Nosotros somos  señores. 

Q29 :¿Cómo  son  ellos? 

R29: Ellos son bellos. 
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          Nesse momento, é preciso ressaltar que:  1) Os participantes, após terem 

executado o Pós-Teste 1, foram submetidos ao Estudo 3; 2) Os resultados obtidos no 

Pós-Teste 1 foram consideradosn indicativos do repertório antes da intervenção, 

portanto antes de iniciar as etapas de ensino já havia a Avaliação do Repertório de  

Espanhol (conforme resultados do Pós-Teste 1); 3) Na apresentação dos Resultados, 

serão comparados os dados do Pós-Teste 1 e do Pós-Teste 2, que indicam o repertório 

antes e após o procedimento de ensino do Estudo 3. 

 

              Ensino e Teste de Emergência do ensino 

 

               As sessões de ensino foram realizadas três vezes por semana, por até 40 

minutos, tendo cada participante trabalhado em ritmo próprio, embora atuassem em 

espaço coletivo.    As orientações gerais sobre as atividades a serem desenvolvidas 

foram dadas aos participantes no início das sessões, de modo coletivo.  A pesquisadora 

permaneceu na sala, fornecendo as instruções antes de cada relação e anotando as 

respostas nas relações testadas (leitura) e acompanhando as atividades realizadas.   A 

repetição da tarefa cujo desempenho não foi alcançado pelo participante, foi 

programado pela pesquisadora, antes de cada sessão de ensino.  Exemplos das telas do 

software  utilizado no Estudo 3 são apresentadas no Apêndice N. 

            Na Figura 68, são apresentadas tanto a relação ensinada entre Questão e 

Resposta (seta contínua) quanto as testadas (setas tracejadas). 
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 Figura 68. Diagrama representativo das relações ensinadas e testadas. 

 

               Foi ensinada a relação QiRi (Questão impressa - Resposta impressa); foram 

três fases de ensino, após cada qual foi realizado um teste para verificar se emergiam as  

relações QdQi e QdRi. 

Na Fase 1 ensinou-se a relação QiRi com os pronomes da 3ª. pessoa informal, 

sendo él, ellas  para questões com Quién/Quiénes e ella e ellos para as questões com 

Cómo.  O critério de desempenho para a Fase 1 foi de 100% de acertos; quando o 

critério não tivesse sido alcançado o participante referia a etapa, até duas vezes, fato que 

não ocorreu.    

A Fase 1 foi organizada em quatro passos, os dois primeiros correspondentes às 

questões com Quién/Quiénes e os demais à questão Cómo.  Cada estímulo-Questão foi 

apresentado 5 vezes, totalizando 20 tentativas por passo (80 tentativas ao todo). 
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Concluída a Fase 1, tendo o participante acertado 100% das alternativas, deu-se 

início ao Teste de Emergência 1, avaliando-se as relações QdQi (Questão ditada – 

Questão impressa) e QdRi (Questão ditada – Resposta impressa).  No Teste de 

Emergência 1 utilizaram-se os pronomes ensinados na Fase 1, sendo cada estímulo-

Questão  apresentado uma vez, totalizando quatro tentativas  por relação.   O critério 

estabelecido para o Teste de Emergência 1 foi de 90% de acertos; caso o critério não 

fosse alcançado pelo participante poderia fazer as tentativas de ensino novamente, fato 

que não ocorreu.  

            Atingido o critério no Teste de Emergência 1, deu-se início à Fase 2.  Ensinou-

se a relação QiRi para os pronomes da 1ª. e 2ª. pessoa do plural (nosotros e vosotras), 

para as perguntas com Quiénes e Cómo.   

A Fase 2  foi organizada em quatro passos, os dois primeiros com as questões 

Quién/Quiénes e os demais com a questão Cómo.  Cada estímulo-questão foi 

apresentado 5 vezes totalizando 20 tentativas para cada passo do ensino (80 tentativas 

ao todo).  O critério de desempenho para a Fase 2 também foi de 100% de acertos; caso 

o critério não fosse alcançado o participante poderia refazer a etapa, até duas vezes.    

Concluído o ensino, tendo o participante acertado 100% das alternativas, 

aplicou-se o Teste de Emergência 2 que avaliou as relações QdQi (Questão ditada – 

Questão impressa) e QdRi (Questão ditada – Resposta impressa) para os pronomes 

ensinados na Fase 2; cada estímulo-Questão foi apresentado uma vez totalizando quatro 

tentativas por relação.   O critério estabelecido para o Teste de Emergência 2 foi de 90% 

de acertos; caso o critério não fosse alcançado, o participante poderia refazer o ensino, 

fato que não ocorreu. 

               Concluído o Teste de Emergência 2, iniciou-se a Fase 3.  Nessa fase,  ensinou-

se a relação QiRi, para as perguntas com Quién/Quiénes.  Trabalhou-se com a 1ª. pessoa 
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do singular e do plural masculino (yo e nosotros) e 3ª. pessoa do singular formal (usted).   

Para as perguntas com Cómo trabalhou se com a 1ª. pessoa do singular e plural 

feminino (yo e nosotras), 2ª. pessoa do singular (tú) e 3ª. pessoa do plural formal 

(ustedes). 

A Fase 3  foi organizada em sete passos, os três primeiros correspondentes às 

questões com Quién, Quiénes e os demais à questão Cómo.  Cada estímulo-questão foi 

apresentado 5 vezes por passo, totalizando 35 tentativas, durante o ensino.  O critério de 

desempenho para a Fase 3 foi de 100% de acertos; caso o critério não fosse alcançado, o 

participante refaria a etapa, até duas vezes, o que não ocorreu. 

Concluído o Ensino 3, tendo o participante acertado 100% das alternativas, 

aplicou-se o Teste de Emergência 3, no qual foram avaliadas as relações QdQi (Questão 

ditada – Questão impressa) e QdRi (Questão ditada – Resposta impressa), com os 

pronomes ensinados na Fase 3.  

              No Teste de Emergência 3, cada estímulo-Questão foi apresentado uma vez  

totalizando sete tentativas por relação.    O critério estabelecido para o Teste de 

Emergência 3 foi de 90% de acertos, caso o critério não fosse alcançado o participante 

refaria o Ensino, fato que não ocorreu. 

   Encerrado o Estudo 3 foi aplicado o Pós Teste 2, reaplicando-se o Instrumento 

de Avaliação do Repertório de Língua Espanhola, aplicado no Pré-Teste e no Pré-Teste 

1.  Foram avaliadas as relações QdQi, QiRi, QdRi, QiQt, QdQt, RiRt, QdRo, QiRo, 

QdRm e QiRm, conforme descrito anteriormente.  Cada estímulo foi apresentado uma 

vez, totalizando 30 tentativas por relação. 

A Figura 69 representa as condições experimentais do Estudo 3.   
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Figura 69. Diagrama representativo da sequência das condições experimentais do Estudo 3.
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RESULTADOS 

 

 A seguir apresentam-se os dados de cada participante antes do ensino (Pós-Teste 

1) e após o ensino (Pós-Teste 2). 

P1 realizou o procedimento de ensino (relação QiRi), alcançando 100% de 

acertos sem nenhuma refacção.  No Teste de Emergência (QdQi e QdRi),  P1 alcançou 

100% de acertos sem necessidade de refazer nenhuma tentativa. 

A Figura 70 apresenta o desempenho de P1 antes e após o ensino. 

  

Figura 70. Desempenho de P1 antes (Pós-Teste 1) e após o ensino (Pós-Teste 2). 

  

 Antes do ensino, P1 apresentou desempenho satisfatório (≥ a 80% de acertos), 

nas relações QdQi, QiRi, QiQt, QdQt e QiRm, insatisfatório (entre 74% e 64% de 

acertos) em cinco relações (QdRi, RiRt e QiRo) e deficitário (≤ a 59% de acertos) em 

duas relações (QdRo e QdRm) das relações avaliadas. 

 Após o ensino, P1 apresentou desempenho satisfatório em nove das relações 

avaliadas.  Os dados evidenciam melhora no repertório incluindo a tradução das 

Questões e das Respostas, oralização (das Respostas, tanto a partir das Questões ditadas 
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quanto impressas) e escrita (da Resposta manuscrita a partir da Questão impressa).   

Apenas na escrita manuscrita a partir da Questão ditada (QdRm) apresentou 

desempenho considerado insatisfatório (67% de acertos). 

 Os ganhos mais significativos foram notados nas relações de oralização da 

Resposta a partir da Questão ditada (QdRo), da Quesão impressa (QiRo), e da tradução 

da Resposta impressa (RiRt). 

 Comparando-se o desempenho antes e após o ensino, verificou-se mudança 

positiva, pois a porcentagem de acertos não apenas melhorou em todos os itens 

avaliados, como também o nível de desempenho alcançado foi o esperado, com exceção 

da Resposta manuscrita à Questão ditada (QdRm).  Conclui-se, pois, que o 

procedimento de ensino ajudou a aperfeiçoar o repertório do participante. 

P2 realizou as Fases 1 e 2 do Estudo 3 alcançando 100% de acertos;  já na Fase 

3, esse participante alcançou 94% de acertos, sendo necessário refazer mais uma vez o 

ensino, alcançando posteriormente 100% de acertos.   No Teste de Emergência P2 

alcançou 100% de acertos.    

A Figura 71 apresenta o desempenho de P2 antes e após o ensino.  

 

 



176 

 

 

 

Figura 71. Desempenho de P2 antes (Pós-Teste 1) e após o ensino (Pós-Teste 2). 

 

 Antes do ensino, P2 já havia apresentado desempenho satisfatório em cinco 

relações (QdQi, QdRi, QiQt, QdQt e RiRt), tendo apresentado desempenho 

insatisfatório em três relações (QiRi, QdRo e QdRm) e deficitário em duas relações 

(QiRo e QiRm), dentre as dez testadas.  Após a intervenção, o desempenho de P2 

passou ao nível satisfatório em nove relações (QdQi, QiRi, QdRi, QiQt, QdQt, RiRt, 

QiRo, QiRm e QdRm), apresentando entre 87% e 97% de acertos.  Continuou 

apresentando desempenho insatisfatório  apenas na Resposta oralizada frente a Questão 

ditada (QdRo), muito embora tenha se aproximado do desempenho considerado 

satisfatório, já que apresentou 77% de acertos.  Verifica-se que P3 aperfeiçou seu 

desempenho após ter passado pelo ensino. 

 P3 realizou a primeira e segunda fase de ensino, sem necessidade de refacção, 

porém na terceira (yo, tú, usted, nosotros, nosotras e ustedes) o participante refez três 

vezes, alcançando 50% na primeira, 84% na segunda e 100% na terceira refacção.   No 
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Teste de Emergência aplicado quando o ensino alcançou 100% de acertos, alcançou o 

patamar estabelecido (100% de acertos).  

A Figura 72 apresenta o desempenho de P3 antes e após o ensino. 

 

 

Figura 72. Desempenho de P3 antes (Pós-Teste 1) e após o ensino (Pós-Teste 2). 

 

 Antes do ensino, P3 apresentou desempenho satisfatório (≥ 80% de acertos) em  

seis relações (QdQi, QiRi, QiQt, RiRt, QdQt  e QiRm) e  insatisfatório (entre 79% e 

60% de acertos) em quatro relações  (QdRi, QiRo e QdRo) e deficitário na relação 

QdRm com 59% de acertos.   

 Após o procedimento de ensino, apresentou desempenho satisfatório em todos os 

aspectos avaliados, com porcentagens de acerto entre 87% e 97%.  P3 aperfeiçou 

especialmente a seleção da Resposta impressa a partir da Questão ditada (QdRi).  A 

oralização de Respostas à Questões ditadas (QdRo) e impressas (QiRo) e escrita de 

Respostas de forma manuscrita a partir das Questões ditadas (QdRm), também tiveram 

mudanças significativas, passando de 59% para 97% de acertos.  
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P4 alcançou 100% de acertos nas três fases do Ensino 3, não sendo necessário 

refazer nenhuma.  No Teste de Emergência o desempenho desse participante foi de 

100% de acertos.   

A Figura 73 apresenta o desempenho de P4 antes e após o ensino. 

 

 

Figura 73. Desempenho de P4 antes (Pós-Teste 1) e após o ensino (Pós-Teste 2). 

 

 Antes do ensino, P4 apresentou desempenho insatisfatório (obteve entre 77% e 

67% de acertos) em três relações (QdRi, QiRo e QdRo) e deficitário em duas (QiRi e 

QdRm) das relações avaliadas.   

 Após o procedimento de ensino, P4 passou a apresentar desempenho satisfatório 

em oito das relações testadas (QdQi,  QdRi, QiRi, QiQt, RiRt, QdQt, QiRo e QiRm), 

tendo apresentado entre 80% e 97% de acertos, e desempenho insatisfatório em duas 

relações (QdRo e QdRm), tendo atingido entre 70% e 74% de acertos, respectivamente. 

 Conclui-se, pois, pelo efeito positivo do ensino, muito embora o nível atingido 

nas Respostas (oral e manuscrita) para as Questões ditadas (QdRo e QdRm) não tenha 

atingido e nível desejado.    
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 P5 refez as Fases 1 (él, ellas, ella e ellos) e 2 (nosotros e vosotras) uma vez, 

visto que havia alcançado 95% de acertos.  Na refacção o participante alcançou o 

patamar estabelecido (100% de acertos). No Teste de Emergência o patamar de 100% 

de acertos foi atingido sem necessidade de refacção. 

  A Figura 74 apresenta o desempenho de P5 antes e após o ensino. 

 

Figura 74. Desempenho de P5 antes (Pós-Teste 1) e após o ensino (Pós-Teste 2). 

 

 Das dez relações avaliadas antes do ensino, P5 apresentou desempenho 

satisfatório (≥ 80% de acertos) em quatro relações (QdQi, QiQt, QdQt e RiRt) e 

insatisfatório (obteve 60% de acertos) m uma (QiRi).  Nas outras relações avaliadas 

(QdRi, QiRo, QdRo, QiRm e QdRm), o desempenho, foi deficitário (obteve entre 17% 

e 57% de acertos). 

Após a intervenção, P5 apresentou desempenho satisfatório em seis relações 

(QdQi, QiRi, QiQt QdQt, RiRt e QiRo), tendo se aproximado desse nível na Resposta 

impressa a partir da Questão ditada (QdRi), tendo atingido 77% de acertos.  Também 

apresentou melhora evidente na Resposta Manuscrita à Questão impressa (QiRm), 

obtendo 73% de acertos.   
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O desempenho de P5 melhorou apenas ligeiramente na oralização e na escrita 

manuscrita  de Respostas quando às Questões eram orais (QdRo e QdRm), resultado 

que indica a necessidade da discriminação auditiva ser aperfeiçoada.  

 P5 alcançou o patamar de 100% de acertos na Fase 1; na Fase 2 (nosotros e 

vosotras) foi necessário refazer as tentativas, uma vez que o patamar alcançado foi de 

85% de acertos; somente na refacção atingiu 100% de acertos.  Esse participante 

também refez a Fase 3 (yo, tú, usted, nosotros, nosostras e ustedes), cujo patamar 

alcançado na primeira execução foi de 94% de acertos; somente na refacção o patamar 

estabelecido (100% de acertos) foi alcançado.  No Teste de Emergência P6 alcançou 

100% de acertos.    

A Figura 75 apresenta o desempenho de P6 antes e após o ensino. 

 

 

Figura 75. Desempenho de P6 antes (Pós-Teste 1) e após o ensino (Pós-Teste 2). 

 

 No Pós-Teste 1, P6 apresentou em cinco relações avaliadas (QdQi, QiQt, QdQt 

RiRt, e QiRo) desempenho satisfatório (≥ a 80% de acertos), em uma relação (QiRi) o 
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desempenho insatisfatório (obteve 73% de acertos).  Nas outras quatro relações o 

desempenho foi deficitário (obteve entre 33% e 56% de acertos).  

Após o ensino, P6  apresentou  desempenho satisfatório em oito das dez relações 

avaliadas (QdQi, QiRi, QdRi, QiQt, QdQt, RiRt, QiRo e QiRm).  Embora tenha 

melhorado nas outras duas relações avaliadas (QdRo e QdRm), o nível de desempenho 

apresentado não foi o desejado, conseguindo acertar somente 59% das Respostas orais e 

manuscritas quando as Questões era ditadas.  Esses resultados sugerem a necessidade de 

aperfeiçoar a discriminação auditiva de P6.  

A Figura 76 apresenta a porcentagem média de acertos do grupo, por relação 

antes e após o ensino
22

. 

 

 

Figura 76. Porcentagem média de acertos do grupo em cada relação, antes e após o ensino. 

Observando-se o desempenho médio do grupo antes do ensino (Pós-Teste 1),  

em quatro das relações avaliadas  o nível de desempenho foi satisfatório (QdQi, QiQt, 

QdQt e RiRt), atingindo entre 80% e 92% de acertos, ainda,  quatro relações com nível 

                                                 
22

 Os valores de cada relação foram obtidos, somando-se os valores individuais e dividindo-se pelo total 

de participantes. 
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insatisfatório (QiRi, QdRi, QiRo e QiRm) entre 63% e 73% de acertos; duas relações 

com nível deficitário QdRo e QdRm com 53% e 51% de acertos, respectivamente.   

Após o procedimento de ensino, em oito das dez relações avaliados os 

participantes,  apresentaram desempenho satisfatório (QdQi, QiRi, QdRi, QiQt, QdQt, 

RiRt, QiRo e QiRm), com acertos entre 86% e 96%;  apenas na oralização e escrita 

manuscrita das Respostas a partir da Questão ditada (QdRo e QdRm) apresentaram  

níveis insatisfatórios, mas que se aproximaram do nível desejado (obtiveram 70% e 

72% de acertos, respectivamente). 

A Figura 77 apresenta o tempo, em minutos, utilizado para realizar o Ensino 3. 

  

Figura 77. Tempo, em minutos, despendido, por participante, para realizar o Ensino. 

 Os valores relativos ao tempo foram calculados, a partir do indicado no relatório 

do software MestreLibras, somando-se o tempo, em minutos, utilizado para realizar as 

tentativas das três fases de ensino.  O tempo computado inclui as refacções quando 

houve. 
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 O participante que utilizou mais tempo para realizar o Ensino foi P6, com 18 

minutos e os participantes que demoraram menos tempo foram P3 e P5, com 14 

minutos.  Ou seja, em no máximo 18 minutos os participantes realizaram todas as 

tentativas de ensino. 

 Para finalizar, apresentam-se os resultados de cada participante na avaliação do 

repertório inicial, antes de qualquer intervenção (Pré-Teste) e na avaliação do repertório 

final, após todas as intervenções (Pós-Teste 2). 

 

Figura 78. Desempenho de P1 no Pré-Teste e no Pós-Teste 2.  

 

 Comparando o desempenho entre o Pré-Teste e Pós-Teste 2 verifica-se que, após 

ter passado pelos três procedimentos de ensino (Estudos 1, 2 e 3) apresentou 

desempenho superior em todas as relações testadas. 

 Os dados evidenciam uma significativa melhora, tanto nas respostas de seleção, 

quanto na tradução, oralização e escrita manuscrita em Língua Espanhola. Os ganhos 

mais significativos foram notados na oralização da Resposta a partir da Questão ditada 

(QdRo), pois o participante não acertou nenhuma tentativa durante o Pré-Teste, 

passando a 84% de acertos no Pós-Teste 2; na escrita manuscrita da Resposta a partir de 
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Questão impressa (QiRm), também o desempenho de P1 passou de 7% de acertos no 

Pré-Teste para 97% de acertos no Pós-Teste 2.  Já na escrita manuscrita a partir da 

questão ditada (QdRm), o desempenho de P1 embora tenha melhorado passou de 0% a 

67% de acertos, não alcançou o patamar desejado (≥ 80% acertos). 

 A Figura 79 apresenta o desempenho de P2 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 

 

 

Figura 79. Desempenho de P2 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 

 

 Destaca-se o desempenho de P2 na escrita manuscrita da Resposta a partir da 

Questão ditada (QdRm) e impressa (QiRm),  e na oralização de Resposta na Questão 

impressa, pois no Pré-Teste foi inferior a 87% de acertos.  Apenas na oralização da 

Resposta, a partir da Questão ditada, o desempenho não foi satisfatório, embora dele se 

tenha aproximado (com 77% de acertos). 

 A Figura 80 apresenta o desempenho de P3 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 
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Figura 80. Desempenho de P3 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 

 

 Após a intervenção, P3 passou a apresentar desempenho satisfatório em todas as 

relações avaliadas com porcentagem de acertos superior a 87%.  

Os maiores ganhos ocorreram nas relações de oralização da Resposta a partir da 

Questão impressa e ditada (QiRo e QdRo), cujo desempenho de P3 foi nulo durante o 

Pré-Teste, passando a 97% e 94%, respectivamente,  no Pós-Teste 2.   As Respostas  

manuscritas, a partir da Questão impressa (QiRm) e Questão ditada (QdRm) também 

merecem destaque, uma vez que P3  modificou positivamente seu desempenho, 

passando de  7% e 0% para 90% e 97% de acertos, respectivamente. 

A Figura 81 apresenta o desempenho de P4 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 
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Figura 81. Desempenho de P4 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 

 

 Após a intervenção P4 passou a apresentar desempenho satisfatório (≥ a 80% de 

acertos) em oito relações das dez relações testadas;  em duas das relações (QdRo e 

QdRm) o desempenho foi insatisfatório com  70% e 74%  acertos, respectivamente.  

 Os maiores ganhos ocorreram na escrita manuscrita das Respostas, a partir de 

Questões impressas e ditadas (QiRm e QdRm), pois teve  0% de acertos no Pré-Teste, 

passando a 90% e 74% de acertos, respectivamente, no Pós-Teste 2. 

 Na oralização da Resposta, o desempenho de P4 também melhorou 

significativamente, uma vez que frente a Questão impressa (QiRo) passou de 10% de 

acertos para  84% de acertos e diante da Questão ditada (QdRo) passou de 7% de 

acertos para 74% de acertos no Pós-Teste 2. 

 A Figura 82 apresenta o desempenho de P5 no Pré-Teste e Pós-Teste 2.  
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Figura 82. Desempenho de P5 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 

 

 Após os procedimentos de ensino (Estudos 1, 2 e 3) P5 passou a apresentar 

desempenho satisfatório, em seis relações das relações avaliadas (QdQi, QiRi, QdRi, 

RiRt, QiQt, QdQt, QiRo, QdRo, QiRm e QdRm), e em outras duas (QdRi e QiRm) 

apresentou entre 77% e 73% de acertos.   Embora tenha permanecido com desempenho 

deficitário na oralização e escrita manuscrita da Resposta, quando a Questão era ditada 

(QdRo e QdRm), passou de 0% para 33% e 46% de acertos, respectivamente. 

Os maiores destaques foram observados na tradução da Questão ditada (QdQt), 

cujo desempenho passou de 7% de acertos para 84%, e na oralização da Resposta 

quando a Questão era impressa (QiRo), cujo desempenho foi nulo no Pré-Teste 

passando a 87% de acertos no Pós-Teste 2.  

  A Figura 83 apresenta o desempenho de P6 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 
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Figura 83. Desempenho de P6 no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 

 

 Após os Estudos 1, 2 e 3 P6 passou a apresentar desempenho suficiente  

(obtendo acima 84% de acertos) em oito das dez relações (QdQi, QiRi, QdRi, QiRt, 

QiQt, QdQt, QiRm e QiRo).  Embora tenha permanecido com desempenho deficitário  

em duas relações (QdRm e QdRo), antes com Questões ditadas, apresentou melhora 

nítida, passando de 7% e 10% de acertos, respectivamente, para 59% de acertos.  

 Destacam-se a Resposta manuscrita e oralizada a partir da questão impressa 

(QiRm e QiRo), nas quais o desempenho de P6 era nulo no Pré-Teste, passando a 

satisfatório (acima de 84% de acertos) no Pós-Teste 2. 

 A Figura 84 apresenta o desempenho do grupo no Pré-Teste e Pós-Teste 2. 
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Figura 84. Porcentagem Média de acertos do grupo em cada relação, no Pré-Teste e Pós-Teste 

2. 

 

 Durante o Pré-Teste, o grupo de participantes apresentou desempenho suficiente 

em três relações (QdQi, QiRi e QiQt), obtendo entre 77% e 60% de porcentagem média 

de acertos, e desempenho deficitário nas demais relações.  

Após os procedimentos de ensino, o grupo de participantes passou a apresentar 

desempenho satisfatório em oito das dez relações testadas (com porcentagem média de  

acertos  ≥ a 88%).    Embora na oralização e a escrita manuscrita da Resposta, quando a 

Questão era ditada (QdRm), os participantes tenham apresentado desempenho  

insatisfatório (70% e 72% de porcentagem média de acertos, respectivamente), os 

resultados obtidos, indicam melhora evidente no desempenho. 

De modo conclusivo pode-se dizer que os participantes, após a intervenção 

(Estudos 1, 2 e 3), não passaram apenas a apresentar resposta de seleção (QdQi, QiRi e 

QdRi), mas também passaram a traduzir para o português tanto Questões impressas 

quanto Respostas impressas e/ou ditadas em espanhol, e a Responder, oralmente 

Questões ditadas e impressas, e escrever de forma manuscrita, em espanhol  Respostas  
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a Questões impressas e ditadas.  Apenas dois participantes permaneceram com nível 

deficitário na oralização e escrita manuscrita da Resposta. Quando a Questão era ditada. 

 A Figura 85 apresenta o tempo, em minutos, utilizado para realizar os Estudos 1, 

2 e 3. 

 

 

Figura 85. Tempo, em minutos, despendido, por participante, para realizar os Ensinos 1, 2 e 3. 

  

Os valores foram calculados, somando-se, em minutos, o tempo utilizado nos 

procedimentos de ensino dos três Estudos, a partir do relatório gerado pelo software 

MestreLibras. 

 O participante que utilizou mais tempo para realizar os procedimentos de ensino 

foi P6 com 139 minutos (2 horas e 19 minutos), e participante que despendeu menos 

tempo foi P2 com 92 minutos (1 hora e 32 minutos). 
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DISCUSSÃO 

 

O Estudo 3 teve como objetivo ensinar os participantes a Responder de modo 

adequado às Questões:  ¿Quién es.../Quiénes son...? e Cómo es...?/Cómo son...?.  Para 

tanto, ensinou-se aos participantes a relacão Questão impressa - Resposta impressa 

(QiRi), questionando-se quais seus efeitos no Responder (oralmente e de forma 

manuscrita) a Questões (orais e impressas), em Língua Espanhola. 

Retomando-se informações anteriores, após o Estudo 2 e antes de submeter os 

participantes ao ensino do Estudo 3, avaliou-se o Responder a Questões e reaplicou-se o 

instrumento de Avaliação do Repertório de Espanhol (utilizado anteriormente para o 

Pré-Teste), denominando-se tal avaliação de Pós-Teste 1.  Recorde-se que na Avaliação 

do Repertório de Espanhol, feita no Pré-Teste e no Pós-Teste 1, avaliou-se o Responder 

a 30 Questões, sendo 10 as relações avaliadas (QdRo, QdRm, QdQt, QdRi, QdQi, QiQt, 

RiRt, QiRo, QiRm e QiRi).  Assim, no presente Estudo 3, os resultados do Pós-Teste 1 

serão tomados como referência do desempenho dos participantes antes do procedimento 

de ensino, sendo os resultados do Pós-Teste 2 tomados como referência do desempenho 

após o ensino. 

Os resultados do Pós-Teste 1, embora tenham evidenciado desempenho 

diferenciados entre os participantes, mostraram que na relação QdQi, com resposta de 

seleção, assim como na tradução, o desempenho foi satisfatório (≥ a 80% de acertos) 

para todos os participantes, com exceção de P1, que não obteve o desempenho desejado 

na tradução da resposta impressa (relação RiRt).  

 Na Pós-Teste 1, ainda embora alguns participantes apresentassem desempenho 

satisfatório quando as respostas eram de seleção, para todos os participantes as 
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dificuldades centraram-se nas relações que exigiam oralização (QiRo e Qd Ro) e escrita 

manuscrita  da Resposta (QiRm e QdRm).   Complementando quando a Resposta era 

oralizada, tanto frente a Questão ditada (QdRo) ou impressa (QiRo), o desempenho dos 

participantes no Pós-Teste 1 não atingiu o nível satisfatório, embora o desempenho na 

oralização a partir da Questão impressa (QiRo) tenha sido superior ao da Questão ditada 

(QdRo). Também quando a Resposta era manuscrita, seja quando a Questão era 

impressa (QiRm) seja quanto era ditada (QdRm), o desempenho não atingiu o nível 

satisfatório.  

Já no Pós-Teste 2, os resultados evidenciaram melhoras no desempenho, após o 

ensino, para todos os participantes. Em oito das 10 relações avaliadas, eles atingiram 

nível satisfatório (≥ 80% de acertos), ou dele se aproximaram. Apenas dois participantes 

tiveram desempenho deficitário, quando a Questão era ditada, não importando se a 

Resposta era oralizada ou manuscrita. No caso desses dois participantes, seria 

necessário mais do que o ensino da relação Qi-Ri, já que não possibilitou-lhes aprimorar 

a escuta discriminativa, não contribuiu efetivamente para a compreensão auditiva.   

Como já salientado, ficou evidenciado, pelos Estudos 1 e 2, que o Responder a 

Questões com Quién, Quienes e Cómo pode emergir a partir de procedimentos de 

ensino, com base no modelo de equivalência de estímulos, que tenham ensinado seus 

elementos componentes (como o verbo e as palavras). De fato, sem ter sido ensinado 

diretamente, o Responder a Questões foi emitido por todos os participantes, embora o 

nível de desempenho esperado não tenha sido atingido por todos eles e em todos os 

aspectos avaliados.  

No Estudo 3, diferentemente dos Estudos 1 e 2, foi ensinada uma única relação 

entre a Questão e a Resposta - no caso usando apenas estímulos impressos – na 
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suposição de que essa única relação ensinada seria suficiente para que os participantes 

atuassem de forma adequada nos aspectos avaliados, o que de fato ocorreu, conforme já 

descrito. Tal resultado foi obtido em um tempo mínimo, já que o tempo de ensino não 

ultrapassou 18 minutos.  

 A comparação do Pré-Teste (antes de qualquer intervenção), com o Pós-Teste 2 

(após o estudo 3) deixou ainda mais evidente o apresentado anteriormente: os 

procedimentos de ensino aplicados nos Estudos 1, 2 e 3 levaram ao desempenho 

desejado, qual seja o de Responder de forma adequada em espanhol a Questões com 

Quién, Quienes e Cómo.  

Comparando-se o Pré-Teste com o Pós-Teste 2, verificou-se que apenas o 

Responder oralmente e por escrito a Questões ditadas (QdRo e QdRi) não atingiu o 

nível de desempenho desejado (≥ a 80% de acertos), muito embora tenha melhorado 

bastante, já que houve aproximação a tal nível.   Particularmente dois participantes 

apresentaram desempenho bem inferior ao esperado, e foram aqueles que haviam 

apresentado maior dificuldade na discriminação auditiva. Nesses casos, é provável que, 

se em vez de ensinar uma relação apoiada apenas no estímulo impresso fosse ensinada 

uma relação com a Questão ditada (QdQi, por exemplo), o desempenho tivesse sido 

melhor. Esse é um aspecto a considerar em novos estudos. Ainda importante é o fato de, 

tal como nos demais estudos, a tradução ter emergido em nível esperado, apesar de em 

nenhum momento ter sido utilizada a língua portuguesa. 

Considerando-se que o tempo total dispendido no ensino dos Estudos 1, 2 e 3 

não ultrapassou 139 minutos (duas horas e 19 minutos), os presentes estudos 

evidenciam ser possível ensinar repertórios em espanhol em curto espaço de tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil há um crescente número de escolas ensinando línguas estrangeiras, 

entre elas o espanhol, no Ensino Fundamental e Médio da rede particular e pública de 

ensino. A obrigatoriedade do ensino do espanhol foi formalizada pela Lei 11.161, 

promulgada em 2005.  

Tendo em vista que é recente a implantação do ensino de espanhol, ainda não há 

conhecimento suficiente sobre como está sendo ministrado tal ensino, quais os 

resultados obtidos e quais os melhores métodos. Nesse contexto, torna-se importante 

desenvolver estudos que tenham como foco o ensino de língua espanhola, a fim de se 

produzir conhecimentos que possam embasar as decisões tomadas pelo professor.  

A Análise do Comportamento, tendo por base o modelo de equivalência de 

estímulos, pode contribuir com sugestões valiosas. A partir do trabalho de Sidman 

(1971) e da proposição do modelo de equivalência de estímulos (Sidman e Tailby, 

1982), tal base teórico-metodológica vem dando suporte à elaboração de propostas 

promissoras de ensino de repertórios em diferentes áreas. Podem ser citados Aguayo e 

Garcia (2005) e  Silva (2010) no ensino de arte; Acín, García, Zayas e Domingues 

(2006) e Batistucci (2007) iniciação musical; López, Lozano e Martínez (2002) no 

ensino de Geografia e História;  Tulon (2008), Dalto (2012) no ensino de Matemática, 

entre outros. Na área de Língua Portuguesa, foi desenvolvida a maior parte dos estudos 

utilizando o modelo de equivalência de estímulos como referência; no ensino de 

concordância verbal há o trabalho de Cézar (2010), e no ensino de leitura e/ou escrita 

podem ser citados Medeiros e Silva (2002), Ramos (2004), Rose (2005), Haydu, Costa e 

Pullin (2006), Zuliani (2007), Gomes (2007), César (2009), Pimentel, Baldani, Piccolo e 

Hübner (2009), Coimbra (2010), Silva (2010), Martins (2012), Fernandes e Moroz 
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(2011) e Santos (2012).  No ensino de leitura e/ ou escrita há estudos que trabalharam 

com níveis mais complexos como orações/frases; incluem-se nesse grupo Silva (2010), 

Medeiros, Antunes, Pokreviescki, Bottenberg, Ferreira e Cavalhieri (2011),  Zanco 

(2011) e  Ponciano e Moroz (2012). 

Especificamente no ensino de idiomas, trabalhos já foram realizados, como os de 

Iman e Chase (1988), com objetivo de ensinar pronomes e verbos em árabe para 

falantes do inglês; Vargas e Hurtado (2003), que ensinaram russo e norueguês para 

falantes nativos de língua espanhola;  Rojas e Rodrigues (2008), que ensinaram a escrita 

e a pronúncia em chinês para falantes da língua espanhola; Aguayo e Soriano (1996), 

ensinando leitura de três palavras em inglês para crianças não alfabetizadas falantes de 

língua espanhola e Joyce e Joyce (1993), que ensinaram palavras em espanhol como 

língua adicional para falantes de inglês.    É preciso destacar que o trabalho de Joyce e 

Joyce foi o único, desses que utilizaram o modelo de equivalência de estímulos, que 

ensinou palavras em Língua espanhola para participantes que não falavam espanhol, 

portanto tendo o espanhol como segunda língua. 

 A literatura aponta que o modelo de equivalência de estímulos tem tido bons 

resultados no ensino de repertórios em diferentes áreas do conhecimento; no entanto, 

em relação ao ensino de uma 2ª língua, os estudos são poucos, sendo praticamente 

inexistentes no caso do ensino de espanhol.  

Considerando a necessidade de ampliar os estudos realizados até o momento e 

de preencher lacunas existentes no que se refere ao ensino de língua espanhola como 

língua adicional, o presente trabalho teve como objetivos a elaboração, aplicação e 

avaliação de propostas de ensino de leitura e escrita em língua espanhola para falantes 

de língua portuguesa que cursavam o Ensino Médio.  
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Alguns aspectos diferenciaram o presente estudo dos demais. Um deles foi o 

contexto de aplicação do procedimento de ensino, que nos estudos encontrados 

ocorriam individualmente (pesquisador – participante), enquanto no presente estudo o 

procedimento de ensino foi aplicado em espaço coletivo, com os seis participantes 

atendidos ao mesmo tempo, aproximando-se tal contexto do da realidade em sala de 

aula.   

Ainda, até o presente momento nenhum estudo foi encontrado que avaliasse, 

num mesmo estudo, o efeito de um procedimento de ensino sobre diferentes repertórios 

como a tradução, oralização e escrita manuscrita, os quais deveriam ser objetivo final de 

aulas de idiomas.   

Outro ponto a destacar, no presente estudo, foi a preocupação com o uso 

funcional do conteúdo ensinado, buscando aproximá-lo de sua aplicabilidade na vida 

real, por exemplo respondendo a questões comuns no cotidiano. No caso, colocou-se em 

foco o Responder a Questõe em espanhol ¿Quién es...?, Quiénes son...?, ¿Cómo eres...? 

e Cómo son...?. 

Foram realizados três estudos. O Estudo 1 teve como objetivo ensinar o 

participante a conjugar o verbo ser no presente do modo indicativo em língua 

espanhola; o Estudo 2, teve o objetivo de ensinar palavras (com o correspondente artigo 

definido) em espanhol; o Estudo 3, ensinou-se a relação Questões impressas - Respostas 

impressas. As questões que nortearam o conjunto de estudos foram: 

1) Quais os efeitos de um procedimento de ensino com base no modelo de equivalência 

de estímulos, no aprendizado da conjugação do verbo ser no presente do modo 

indicativo? 

2) Quais os efeitos de um procedimento de ensino com base no modelo de equivalência 

de estímulos, no aprendizado de palavras com seus respectivos artigos definidos? 
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3) Quais os efeitos de ambos os procedimentos de ensino (Estudos 1 e 2) sobre o 

Responder (oralmente e de forma manuscrita) a Questões com Quíen, Quiénes e 

Cómo (orais e impressas) em Língua Espanhola? 

4) Quais os efeitos de um procedimento de ensino da relação Questão impressa - 

Resposta impressa sobre o Responder (oralmente e de forma manuscrita) a Questões  

Quién, Quiénes e Cómo, orais e impressas, em Língua Espanhola? 

Como fica claro na terceira questão, buscava-se saber se o ensino isolado do 

verbo ser e de palavras, seria suficiente para possibilitar a emergência do repertório 

mais complexo, envolvendo a sequência verbo + palavra para Responder a Questões, 

seria suficiente para possibilitar a emergência do repertório mais complexo, envolvendo 

o encadeamento verbo + palavra. Em caso negativo, a quarta questão focalizava os 

efeitos do ensino de uma única relação, no caso QiRi, sobre o Responder a Questões. 

A Avaliação do Repertório Prévio apontou conhecimento diferenciado, em 

Língua Espanhola, entre os participantes; os patamares mais altos variaram entre as 

respostas de seleção, para alguns participantes, e a tradução, para outros. Porém, 

Responder oralmente e de modo manuscrito, a Questões, impressas ou ditadas, sempre 

em espanhol, resultou em baixo índice de acertos e grande número de tentativas sem 

respostas, para todos os participantes,  principalmente quando o estímulo modelo era 

ditado.  

Esse dado vai ao encontro do que é mencionado por Polson e Parsons (2000), ao 

se referirem à diferença entre respostas de seleção e respostas “produzidas” (como é o 

caso dos operantes verbais ler, escrever, nomear, traduzir). Os autores ressaltam que o 

comportamento de selecionar, presente em procedimentos de ensino de relações 

condicionais, resulta mais fácil do que as respostas que devem ser produzidas 

(selection-based versus topography-bases), sejam elas orais ou escritas.   
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Segundo Polson e Parsons (2000), há diferença de desempenho em respostas de 

seleção e respostas que devem ser produzidas (selection-based and topography-based). 

Para as respostas de seleção, é suficiente uma característica do estímulo para que o 

participante escolha uma alternativa correta; porém, quando a resposta solicitada possui 

uma topografia diferente (oralização da resposta, escrita manuscrita, por exemplo) 

somente o controle exercido por uma parte do estímulo não resultará em uma resposta 

totalmente correta. Indo ao encontro do salientado por Polson e Parsons (2000), 

observou-se melhor desempenho nas respostas de seleção do que nas respostas 

produzidas, muito embora se pudesse observar o início do processo de aquisição de tais 

respostas.  Neste estudo não foram consideradas as correções parciais, mas as 

porcentagens de acertos posteriores aos procedimentos de ensino Pós-Teste 1 e indicam  

evolução no processo de aquisição.  

Se as relações de seleção realmente resultam mais fáceis por fornecer dicas para 

o participante, porque alguns participantes são melhores em traduzir do que selecionar?  

Segundo Polson e Parsons (2000) alguns participantes utilizariam estratégias que 

facilitariam alguns comportamentos produzir a resposta.   É possível supor que a 

próximidade entre a Língua Espanhola e a Portuguesa e o contato informal com o 

espanhol por meio de jogos de vídeo game, embalagens, música... sejam variáveis 

facilitadoras da tradução, aspecto que necessitaria de estudos posteriores. 

No Estudo 1, os resultados do Pré-Teste, que avaliou o conhecimento dos 

participantes sobre a conjugação do verbo ser em língua espanhola, também evidenciou 

desempenho diferenciado entre os participantes, embora abaixo do nível satisfatório.  A 

nomeação da figura (BD), a tradução (AT) e a escrita manuscrita (AF), as duas últimas 

tendo como modelo o estímulo ditado, também representaram grande dificuldade.  
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Os resultados alcançados após o ensino, no Estudo 1, evidenciou, como suposto 

pelo modelo de equivalência de estímulos (Sidman e Tailby, original), que a partir de 

algumas relações ensinadas, novas emergiam sem terem sido alvo direto do ensino. No 

caso, três relações (AB, AC e AE) ensinadas possibilitaram a emergência de sete novas 

relações (BC, CB, CT, AT, CD, BD e AF). Ensinando-se a conjugação do verbo ser 

pelas três relações, melhorou o desempenho dos participantes não apenas nas respostas 

de seleção, mas também na compreensão do espanhol, pois apresentaram tradução para 

o português, leitura, nomeação e escrita manuscrita em espanhol, respondendo 

discriminativamente tanto aos verbos impressos quanto ditados. 

 Nesse estudo, alguns fatos merecem ser destacados. Observou-se que alguns 

participantes apresentaram patamares superiores na leitura (CD) do que na nomeação 

(BD); como em ambas se solicitava do participante a pronúncia correta em língua 

espanhola, pode-se supor que oralização (pronúncia em espanhol) não foi a variável que 

dificultou o desempenho na nomeação, restando acreditar que a dificuldade se 

localizava na discriminação de detalhes da figura (o dedo apontando, o balão...). Há que 

se considerar que, na leitura (CD), o texto escrito poderia fornecer dicas ao participante, 

pela proximidade da língua, o que já não ocorria na nomeação(BD), cujos detalhes da 

figura precisavam ser discriminados.  

Com o ensino, tal discriminação ocorreu, uma vez que o desempenho do grupo 

na relação de nomeação a partir da figura (BD) melhorou claramente, após a 

intervenção.   Essa melhora ocorreu com todas as pessoas do verbo, inclusive com as 

que não possuem correspondente em língua portuguesa (usted es, ustedes son, nosotros 

somos, nosotras somos, vosotras sois e vosotros sois).  

    Foi exatamente a conjugação do verbo na 3ª pessoa formal - usted es e ustedes 

son – que apresentou, antes do ensino, elevado número de erros e de ausência de 
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resposta. Tal resultado provavelmente se deve ao fato de a 3ª pessoa, no modo formal, 

não possuir correspondente em língua portuguesa. Também houve elevado número de 

erros e omissões nas 1ª e 2ª pessoas do plural - nosotros (as) e vosotros (as) sois - antes 

do ensino, inclusive ainda tendo ocorrido erros nas 1ª e 2ª pessoas do plural após o 

ensino. Nesse caso, os participantes utilizavam ss, como em português, ou usavam a 

expressão “nós outros” e “vós outros”, havendo mistura entre elementos das duas 

línguas.  

Um aspecto deve ser ressaltado: a importância de se desenvolver a discriminação 

auditiva no ensino de línguas, conforme destacado por Shimamune e Smith (1995). No 

Estudo 1, antes do ensino, a tradução (AT) e a escrita manuscrita (AF) a partir do verbo 

ditado, que exigia a escuta discriminativa, tinham baixo índice de acertos; após o 

ensino, os participantes passaram a discriminar os estímulos auditivos. Acredita-se que 

o uso do estímulo auditivo como nódulo na intervenção do Estudos 1 (AB, AC e AE) 

favoreceu a discriminação auditiva necessária para as tarefas a partir do estímulo ditado. 

No Estudo 2, os resultados do Pré-Teste também evidenciaram desempenho 

diferenciado entre os participantes, sendo que o desempenho dos participantes atingiu o 

nível desejado apenas nas respostas de seleção, no caso nas relações CB (palavra 

impressa-figura) e BC (figura-palavra impressa), AC (palavra ditada – palavra 

impressa) e AB (palavra ditada – figura). Na avaliação dos demais repertórios (tradução, 

leitura, nomeação da figura e escrita, seja com seleção de letras, seja manuscrita), o 

nível de desempenho apresentado indicou pouco conhecimento de palavras na língua 

espanhola por parte da maioria dos participantes.  Quando avaliadas as orações de 

generalização, os desempenhos não atingiram o esperado tanto na resposta de seleção da 

oração impressa a partir da oração ditada (ACo
G
), quanto na tradução e leitura de 

orações impressas e na escrita manuscrita de orações ditadas. Os efeitos do ensino, 
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portanto, deveriam ser considerados particularmente nos repertórios de nomeação, 

leitura, escrita e tradução. 

Os resultados da intervenção (Estudo 2) deixaram claro que os efeitos foram 

positivos, pois a partir do ensino de três relações (AB, AC e AE), em uma hora e 10 

minutos, verificou-se desempenho superior na nomeação, em espanhol, a partir da 

figura (BD), na leitura (CD) e na escrita de palavras e de orações em espanhol (AF e 

BF), bem como na tradução para o português de palavras (AT e AF)  e de orações 

(CTo
G
).  A emergência de tais relações não ensinadas diretamente indicaram que os 

estímulos (som, texto e figura) tornaram-se intercambiáveis, características que, 

conforme destacado por Barros (1996), evidenciam a formação de classes de estímulos 

equivalentes.  

Em suma, verificou-se, tal como no Estudo 1, que o procedimento de ensino, 

com base no modelo de equivalência de estímulos, foi eficaz também no ensino de 

palavras (com seu artigo correspondente), em Língua Espanhola.  

Os resultados de ambos os Estudos corroboram o apresentado na literatura 

(Medeiros e Silva, 2002; Zuliani, 2007; César, 2009; Zanco 2011 entre outros), quanto a 

eficácia da  utilização de procedimentos de ensino na instalação e/ aperfeiçoamento de 

repertórios diversos. Com os presentes estudos, acrescenta-se o ensino do verbo ser e de 

palavras, em espanhol, como um repertório passível de ser  instalado e aperfeiçoado por 

meio de tais procedimentos. 

No entanto, uma questão também deveria ser respondida: que efeitos ambos os 

procedimentos de ensino (Estudos 1 e 2) teria sobre o Responder (oralmente e de forma 

manuscrita) a Questões com Quíen, Quiénes e Cómo (orais e impressas) em Língua 

Espanhola, repertório esse não ensinado? 
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A comparação entre o Pré-Teste (aplicado antes do Estudo 1) e o Pós-Teste 1 

(reaplicação do Pré-Teste aplicada após finalizados os Estudos 1 e 2) permitiu verificar 

que houve mudança positiva no desempenho dos participantes, que passaram a 

apresentar desempenho muito superior, após os ensinos, do que antes de a eles terem 

sido submetidos. Houve melhora nas relações em que se exigia seleção de alternativas 

(QdQi, QiRi, QdRi) e também na oralização e na escrita manuscrita de Respostas a 

Questões impressas e ditadas (QiRo, QoRo, QiRm, QoRm). Destacou-se o fato de que o 

ensino de verbos e palavras (Estudos 1 e 2) impactou de modo efetivo na tradução, 

elevando os patamares de todas as relações de tradução avaliadas (QiQt, QdQt, RiRt) a 

níveis satisfatórios.    

Embora o desempenho dos participantes tenha melhorado em todas as relações 

avaliadas, finalizados os Estudos 1 e 2, as relações que tinham como modelo um 

estímulo auditivo e que necessitavam da compreensão auditiva para emissão da resposta 

(QdRo e QdRm), ainda mantiveram patamares modestos. Vale retomar que nos Estudos 

1 e 2, na oralização (leitura e nomeação a partir da figura), quando se exigia pronúncia 

adequada do espanhol, os participantes atingiram o nível de desempenho desejado. 

Assim, apesar de saberem pronunciar verbo e palavras em espanhol, não conseguiram 

Responder oralmente Questões, quando eram ditadas.  

Assim evidencia-se o efeito positivo dos Estudos 1 e 2, na emergência do 

Responder a Questões em espanhol, e ainda na emergência da tradução, sem uso de 

qualquer palavra em português. Há que se ressaltar, no entanto, que uma variável deve 

ter sido fundamental para tal efeito positivo: cada um dos Estudos ensinou um dos 

elementos componentes necessários para Responder a tais Questões.  

Explicando melhor, ao se Responder a Questões Quién, Quiénes e Cómo, deve-

se formular uma oração conjugando o verbo ser e usando um complemento. Por 
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exemplo, na Questão Quién es él?, ao Responder usar-se-ia Él es (verbo ser) la albañil 

(complemento). Em cada um dos estudos, foi focalizado um desses elementos (verbo e 

palavra). Assim, deve-se complementar: há efeito positivo dos procedimentos de ensino, 

ambos apoiados no modelo de equivalência de estímulos, cada qual focalizando um dos 

elementos (verbo ser e palavras) necessários para Responder a Questões Quién, Quiénes 

e Cómo. 

Como já salientado o fato de ter sido trabalhado, em cada Estudo, um dos 

elementos necessários para o Responder a tais Questões, tem relação com o defendido 

por Skinner (1968/ 1972) - ensinar em pequenos passos, indo do mais simples ao mais 

complexo. Pode-se considerar que os repertórios instalados nos Estudos 1 e 2 foram 

repertórios mais “simples” que passaram a ser sequenciado (verbo ser + palavras), 

tornando-se elos do repertório mais complexo de Responder a Questões, mesmo que tal 

sequenciado não tenha sido diretamente ensinada.  

No Estudo 3 ensinou-se uma única relação (Qi-Ri), testando-se as demais; 

verificou-se que houve melhora em todas as relações testadas, atingindo-se o patamar 

desejável (≥ 80% de acertos), com exceção das relações  das Respostas orais e 

manuscritas às Questões ditadas (QdRo e QdRi), nas quais se atingiu 70% e 72% de 

porcentagem média de acertos. 

No Pré-Teste, o melhor desempenho havia sido numa única resposta de seleção 

(QdQi), com 77% de acertos.  No Pós-Teste 2, o pior desempenho ocorreu em dois 

casos:  na Resposta oralizada e  manuscrita para Questões ditadas (QdRo e QdRm), com 

70% e 72% de acertos, respectivamente.  Nas demais relações observou-se mudança 

positiva no desempenho dos participantes, alcançando o patamar desejado. Os maiores 

ganhos foram localizados nas relações em que o Pré-Teste havia indicado os piores 

desempenhos (oralização e escrita manuscrita) da Resposta, seja a partir da Questão 
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impressa seja da Questão ditada.   No Pós-Teste 1 os participantes chegam a acertar, no 

mínimo 50%  das tentativas tanto na oralização a partir da questão impressa (QiRo) e da 

questão ditada (QdRo), quanto na escrita manuscrita a partir da questão impressa 

(QiRm) e a partir da questão ditada (QdRm). No Pós-Teste 2, houve mais avanço, 

embora não se tenha atingido o nível desejado.    

Os resultados após os Estudos 3 atingiram maior número de acertos e mostraram 

melhora.   No entanto, a melhora foi mais evidente oralização e escrita manuscrita das 

Respostas cujas Questões eram impressas do que quando as Questões eram ditadas.  

Este fato provavelmente se deve ao treino ter ocorrido exclusivamente com estímulos 

impressos; é possível que se a relação ensinada fosse Questão oral – Resposta impressa, 

o resultado pudesse ser melhor também nas Respostas (oral e manuscrita) a partir da 

Questões ditadas. Essa é uma sugestão  para futuros estudos. 

 Um aspecto a salientar: nos três estudos, os procedimentos de ensino foram 

aplicados em contexto coletivo; antes de iniciar os Estudos, os participantes receberam 

orientações gerais sobre o funcionamento do Software e foram informados que ao 

finalizar cada uma das atividades receberiam orientações específicas sobre cada tarefa.  

Destaque-se que todos participantes trabalharam  em espaço coletivo, porém em um 

computador individual, desenvolvendo suas atividades em ritmo próprio.   

Mostra ser possível realizar m contexto mais próximos ao cotidiano escolar. 

Destaque-se que foi suficiente o ensino de três relações em cada um dos Estudos 1 e 2, e 

de uma relação no Estudo 3, despendendo-se no máximo 2 horas e 19 minutos de 

ensino, para que comportamentos novos emergissem, demonstrando assim a economia 

de tempo, conforme referido por Stromer, Mackay e Stoddard (1992), Joyce e Joyce 

(1993) e Aguayo (1996). 
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Como aspecto negativo, há que se informar que os participantes mostraram 

fadiga, mesmo quando a sessão não ultrapassando 40 minutos, devido ao elevado 

número de testes.    No Estudo 3 durante as sessões, era comum as perguntas:- “Terei 

que escrever hoje?”, “Quanto sessões faltam para acabar?”, “Vai precisar vir na próxima 

semana?”. Como esclarecimento recorde-se que a Avaliação do Repertório de Espanhol 

(Pré-Teste e Pós-Testes) era composta por 30 questões avaliadas em 10 relações, sendo 

que na tradução e na escrita manuscrita o participante deveria escrever a resposta em 

uma folha apoiada em um caderno sob as pernas e clicar com o mouse para passar as 

telas com os estímulos modelo, já que estava na sala de informática.  As salas de 

informática são planejadas para o uso dos computadores e não para que o aluno escreva 

em seu caderno, desta forma, os testes tornavam-se ainda mais desgastantes.   

É possível que a fadiga e a ausência de reforçadores, durante os testes, tenham 

interferido negativamente no desempenho de alguns participantes. Como indicação para 

os próximos estudos, sugere-se o planejamento da sequência de atividades de teste 

alternando-se tarefas de selecionar e de escrever, minimizando a fadiga do participante.   

 Sugere-se, também, a replicação deste trabalho com outras palavras e estruturas 

próprias da língua espanhola (pronome complemento direto e indireto, falsos cognatos, 

palavras heterotónicas e heterosemânticos etc). 

Uma vez que, com base no modelo de equivalência de estímulo, podem ser 

elaboradas propostas de ensino factíveis de serem aplicadas  contexto escolar, no ensino 

de leitura e escrita em língua espanhola  e que com o ensino de poucas relações, pode 

ocorrer a emergência de leitura, nomeação, tradução e escrita manuscrita, não somente 

de verbos e palavras, isoladamente, mas também de orações que possibilitaram aos 

participantes responder funcionalmente a perguntas ditadas e impressas com Quién, 
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Quiénes e Cómo, com procedimentos de ensino com duração máxima de duas horas e 

19 minutos, considera-se que a Análise do Comportamento pode beneficiar 

profissionais que atuam no ensino do espanhol, como segunda língua, favorecendo o 

aprendizado de seus alunos. 
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Apêndice A 

 

 

 

Certificado de participação entregue aos participantes 
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Apêndice B 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido como Disposto na Resolução CNS 

196/96 e na Resolução CFP nº 016/2000  

 

Senhores Pais (ou Responsáveis) 

 

             Pesquisas sobre a aprendizagem têm sido desenvolvidas na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, sob coordenação e supervisão da Professora Dra. 

Melania Moroz, visando fornecer aos educadores e pais métodos eficazes de ensino.  

Esta pesquisa, sob responsabilidade da Professora Rosana Valiñas Llausas, visa 

investigar procedimentos eficientes de ensino de língua espanhola. Assim, os 

participantes poderão beneficiar-se dos métodos empregados, ampliando, aperfeiçoando 

seus conhecimentos ou diminuindo suas dificuldades em língua espanhola. A situação 

de ensino não proporcionará riscos aos participantes. 

            Serão ensinadas palavras e orações em língua espanhola por meio do 

computador. Cada sessão de ensino ou teste terá duração de 40 minutos no máximo.  O 

participante poderá participar das sessões de ensino diariamente ou três dias por 

semana, sempre no mesmo horário, conforme sua disponibilidade. Durante o ensino, em 

uma sala da instituição, cuidadosamente preparada com iluminação e ventilação 

adequada, a pesquisadora permanecerá durante toda a sessão.  Os pais ou responsáveis 

poderão solicitar a qualquer momento informações sobre a pesquisa.  Será aplicada uma 

avaliação das habilidades em língua espanhola antes e após a realização das atividades 

de ensino. 

              Esclarecemos, ainda, que os dados e resultados de cada participante serão 

confidenciais e sua identidade não será revelada na divulgação do trabalho em reuniões 

científicas ou publicações e que, em qualquer momento da pesquisa ele poderá 

interromper sua participação, devendo somente avisar o pesquisador da sua desistência. 

               Estamos então, comunicando-lhe que gostaríamos que seu filho(a) _____ 

____________________________________participasse do presente trabalho e 

solicitamos sua autorização de participação de seu filho(a).  Caso concorde, solicitamos 

a gentileza de assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

                                                  São Paulo, ___ de ________________ de _______ 

_________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Nome: Rosana Valinas Llausas – R.G. 16.225.109 –  Reg. Conselho: __________ 

End. Rua Felisberto do Rego, 91 – Ponte Rasa – Fone: 97166-5955 

******************************************************************** 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que li as informações acima sobre a pesquisa, que me sinto perfeitamente 

esclarecido(a) sobre o conteúdo da mesma, assim como de seus riscos e benefícios.  

Declaro ainda que, por minha vontade, autorizo a participação de meu filho(a) na 

pesquisa. 

São Paulo, ____de _____________________________de _______ 

 

 ___________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou do responsável 
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Anexo C 

 

Um problema difícil 

Pedro Bandeira (Adaptado) 

            É  um  problema  dos  grandes, pensou Janjão. A turminha reúne-se para discuti-

lo e Janjão volta para casa preocupado. Por mais que penso, não encontro uma solução. 

Afinal, o que eu posso fazer para resolver aquilo? Sou apenas um menino! 

 

           Janjão decide falar com seu pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O 

pai ouve calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. Depois que o 

garoto sai da  sala,  o pai  pensa  um   longo  tempo.  É mesmo preciso enfrentar o 

problema. Não está em suas mãos, porém, resolver um caso tão difícil.  

 

             Procura João  o guarda do   quarteirão,  um  sujeito  muito amigo  que  já  era 

conhecido   de  todos  e   costumava sempre   dar  uma   paradinha    para   aceitar   um  

cafezinho oferecido por algum dos moradores.  

 

             O guarda ouve com a maior das atenções.  Corre depois  para  a  delegacia  e 

expõe ao delegado tudo o que estava acontecendo.  

 

              O delegado balança a cabeça, concordando.  Sim, alguma coisa  precisa   ser 

feita, e logo!  Na mesma hora, o  delegado  passa  a mão  no  telefone e liga para   uma 

vereadora, que costuma sensibilizar-se com os problemas da comunidade.  

 

             Do outro lado da linha, a vereadora ouviu sem interromper um só instante. Vai 

para a  prefeitura  e  pede  uma audiência ao prefeito. Conta tudo, tintim por tintim.  O 

prefeito ouve todos os tintins e  vai  procurar  um  deputado estadual do mesmo partido 

para contar o que havia acontecido.  

 

               O deputado estadual não era desses políticos que só se lembram dos problemas 

da comunidade na hora de pedir votos.   Liga para um deputado federal, pedindo uma 

providência urgente.  O deputado federal liga para o governador do estado, que 

interrompe uma conferência para ouvi-lo.  

 

               O problema era mesmo grave, e o governador voa até Brasília para pedir uma 

audiência ao ministro.  

 

               O ministro ouve tudinho e, como já tinha reunião marcada com o presidente, 

aproveita e relata-lhe o problema.  

 

                O presidente compreende a gravidade da situação e convoca uma reunião 

ministerial. O assunto é debatido e, depois de ouvir todos os argumentos, o presidente 

baixa um decreto para resolver a questão de uma vez por todas.  

 

                 Aliviado, o ministro procura o governador e conta-lhe a solução. O 

governador então liga para o deputado federal, que fica muito satisfeito.  Fala com o 

deputado estadual, que, na mesma hora, conta tudo para o prefeito. O prefeito manda 

chamar a vereadora e mostra-lhe que a solução já tinha sido encontrada.  
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              A vereadora vai até a delegacia e diz a providência ao delegado.   O delegado, 

contente com aquilo, chama o guarda e expõe a solução do problema. O guarda, na 

mesma hora, volta para a casa do pai do Janjão e, depois de aceitar um café, relata-lhe 

satisfeito que o problema estava resolvido.  

 

              O pai do Janjão ficou alegríssimo e chamou o filho. Depois de ouvir tudo, o 

menino arregalou os olhos:  

 

              - Aquele problema? Ora, papai, a gente já resolveu há muito tempo! 
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Apêndice D  

Questões de Interpretação de Texto 
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Apêndice E  

 
 Questionário de Informações Gerais sobre o Participante 

 
1) Nome completo: ______________________________________________________ 

 

2)Sexo: (  ) Masculino      (   ) Feminino     3)Data de nascimento: ____/____/____ 

 

4)País de nascimento: ____________________________________________________ 

 

5)Cidade de nascimento:___________________  Estado de nascimento:___________ 

 

6)Ano escolar que está cursando:  (    ) 1º ano     (    ) 2º ano    (    ) 3º Ano 

 

7)Nome da Escola onde estuda: ____________________________________________ 

 

8)Especifique a NACIONALIDADE de cada um dos seguintes membros de sua família: 

a) Pai: ____________________   b) mãe:___________________________ 

c) Avô paterno: _____________  d) Avó paterna: ____________________ 

e) Avô materno: _____________ f) Avó materna: ____________________ 

 

9)Indique o grau de ESCOLARIDADE de seus pais: 

a)Pai___________________ b) Mãe __________________________ 

 

10)Indique a(s) LÍNGUA(S) que cada um dos seguintes membros de sua família sabem 

falar: 

        
a) Pai 

 
b) Mãe c) Avó paterno 

 
d) Avô paterno e) Avó materno f) Avô paterno 

  

 

    

 

      

Português..........(     ) 

 

Português..........(     ) Português..........(     ) 

 

Português..........(     ) Português..........(     ) Português..........(     ) 

Espanhol............(     ) 

 

Espanhol............(     ) Espanhol.............(     ) 

 

Espanhol...........(     ) Espanhol...........(     ) Espanhol...........(     ) 

Inglês................(     ) 

 

Inglês................(     ) Inglês................(     ) 

 

Inglês................(     ) Inglês................(     ) Inglês................(     ) 

Japonês.............(     ) 

 

Japonês.............(     ) Japonês.............(     ) 

 

Japonês.............(     ) Japonês.............(     ) Japonês.............(     ) 

  

 

    

 

      

Outros...............(     ) 

 

Outros...............(     ) Outros...............(     ) 

 

Outros...............(     ) Outros...............(     ) Outros...............(     ) 

................................ 

 

................................ ................................ 

 

................................ ................................ ................................ 

        11)Você já viajou para fora do Brasil?  (   ) Sim                             (   ) Não 

     Se afirmativo, especifique o(s) país(es):    __________________________________ 

 

12)Você já morou fora do Brasil?  (   ) Sim                              (   ) Não   

      Se afirmativo, especifique o(s) país(es): __________________________________ 

 

13)Se afirmativo, indique quanto tempo: 

(    ) Até 6 meses  (   ) De sete meses a 1 ano     (   ) Mais de 1 ano  
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14)Você tem ou teve contato com a língua espanhola (boliviano, peruano, chileno, 

argentino etc.)?             (   )  Sim                         (   ) Não     

      Se afirmativo, indique qual: __________________________________________ 

 

15) Se afirmativo, indique como? 

Família   (    )     Amigos   (   )     Trabalho (     )      Filme  (    )       Videogame  (    )   

Escola     (    )     Internet (    )     Músicas (    )        Leitura de livros (    )    

Vizinhos (    )     Outros   (    )      Qual?_________________________________ 

 

16)Fala outro idioma?   (   ) Sim                        (   ) Não    

 

17)Qual(is) das línguas abaixo você conhece e qual é o seu domínio sobre elas? 

    
Outros 

 

Espanhol Inglês Francês ....................... 

     Falo         

Leio         

Escrevo         

     

 

1.bem     2. razoável  3.pouco 4.nada 

 

18)Você estuda espanhol paralelamente em escolas de idiomas? (   ) sim    (   ) não  

        

19)Se sim, há quanto tempo? () Até seis meses () Entre 7 meses e 1 ano () Mais de 1 ano   

 

 

20)Qual o nome da escola onde você estuda ou estudou idiomas? ________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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ANEXOS E 
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Apêndice G 

Exemplos de telas das relações Pré-testadas 

 

 

Relação QdRo (Questão ditada–resposta oral) - Pergunta – ¿Cómo soy yo? 

 

 

 
 

Relação – QdRo(Questão ditada-Resposta oral) – Pergunta: ¿Quién eres tú? 

 

 

 

 
 

Relação  QdRi  (Questão ditada- Resposta impressa) - Pergunta - ¿Quiénes somos nosotras? 
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Apêndice H 

Resposta do participante no Pré-Teste - Relação QdRm 
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Apêndice I 

Exemplos das telas do Estudo 1  

 

   

         Relação ensinada – AB                         Relação ensinada – AC 

 

 

Relação ensinada – AE 

 

            

Relação testada – BC                                    Relação testada – CB 
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Apêndice J 

Folha de respostas do participante na relação AF do Pós-Testes (Estudo 1). 
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Apêndice K 

Exemplos das telas do Estudo 2 

      

Relação ensinada – AB                            Relação ensinada – AC 

     

Relação ensinada – AE                         Relação testada - BE 

    

          Relação testada - CTp
G                     

Relação testada – CTo
G 
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Apêndice L 

Folha de respostas do participante na relação AFo
G

 do Estudo 2.
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Apêndice M 

Folha de respostas de o participante na relação CTp
G

 do Estudo 2. 
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Apêndice N 

Exemplos das telas do Estudo 3 

 

 

Relação ensinada – QiRi 

 

         

         Relação testada – QdRi                              Relação testada - QdQi 
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