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Resumo
Analistas do comportamento têm feito importantes contribuições para a educação, aumentando recente-
mente as contribuições para o ensino de comportamentos matemáticos. O presente estudo visou inves-
tigar se a formação de relações de equivalência entre diferentes formas de apresentação de problemas 
aritméticos melhora o desempenho na resolução de problemas. Participaram quatro mulheres, em fase 
de alfabetização, com idades entre 37 e 71 anos. Inicialmente foi aplicado um pré-teste composto de 45 
problemas aritméticos apresentados de diferentes formas (operação, sentença-problema e balança). As 
sessões de ensino foram realizadas para estabelecer relações condicionais entre balança e operação (AB) 
e balança e sentença-problema (AC), envolvendo nove conjuntos de estímulos de cada tipo de apresen-
tação dos problemas aritméticos para formar nove classes de estímulos equivalentes. O procedimento 
de ensino foi repetido até que no mínimo 90% de respostas corretas fossem emitidas. A formação das 
classes de estímulos equivalentes foi testada por meio dos testes de linha de base (AB e AC), simetria 
(BA e CA) e equivalência (BC e CB). Por último, foi aplicado o pós-teste, com os mesmos problemas 
do pré-teste, mas em diferente ordem. Todas as participantes apresentaram aumento na porcentagem de 
acertos no pós-teste, comparado com o pré-teste. Concluiu-se que o estabelecimento de relações de equi-
valência entre as diferentes formas de apresentação de problemas aritméticos contribuiu para melhorar 
o desempenho de adultos e idosos na resolução de problemas com incógnitas em diferentes posições. 

Palavras-chave: Classes de estímulos equivalentes, resolução de problemas aritméticos, análise do 
comportamento, adultos e idosos.

Stimulus Equivalence among Three Forms of Presentation 
of Arithmetic Problems: A Study with Adults and Elderly

Abstract
Behavior analysts have made important contributions to education, recently increasing contributions to 
teaching mathematical behaviors. This study aimed to investigate if the formation of equivalence rela-
tions among different forms of presentation of arithmetic problems improves problem solving perfor-
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mances. Participated four women in the literacy phase, aged between 37 and 71 years. Initially a pretest 
was applied composed of 45 arithmetic problems presented in different forms (operation, word-problem 
and balance). Teaching sessions were conducted to establish conditional relations between balance and 
operation (A-B), and balance and word problem (A-C), involving nine sets of stimuli of each type of 
presentation of the arithmetic problems to form nine stimuli equivalent classes. The sessions and the 
teaching procedure were repeated until at least 90% correct responses were emitted. The formation of 
equivalent classes was tested by means of baseline tests (A-B, B-C), symmetry (B-A, C-A) and equiva-
lence (B-C, C-B). Finally, a post-test with the same problems of the pretest, but in different order, was 
applied. All participants showed increases in the percentage of correct responses in the posttest compa-
red with the pretest. It was concluded that the establishment of equivalence relations between different 
forms of the presentation of arithmetic problems contributed to improve the performance of adults and 
seniors in solving problems with the unknowns set in different position.

Keywords: Classes of equivalent stimuli, arithmetic problem solving, behavior analysis, adults and 
seniors.

La Equivalencia de Estímulos entre Tres Formas de Presentación 
de Problemas Aritméticos: Un Estudio con Adultos y Ancianos

Resumen
Los analistas de la conducta han hecho importantes contribuciones a la educación, incrementando re-
cientemente contribuciones a la enseñanza de comportamientos matemáticos. El presente estudio tuvo 
como objetivo investigar si la formación de relaciones de equivalencia entre diferentes formas de la pre-
sentación de problemas aritméticos mejora el rendimiento en la resolución de problemas. Participaran 
cuatro mujeres en la fase de alfabetización, con edades entre 37 y 71 años. Un pre-test comprendiendo 
45 problemas aritméticos en diferentes formas (operación, sentencia-problema y balanza) se aplicó. 
Las sesiones de enseñanza establecerán relaciones condicionales entre la balanza y la operación (AB) 
y entre balanza y sentencia-problema (AC), comprendiendo nueve conjuntos de estímulos de cada tipo 
de presentación de problemas aritméticos para formar nueve clases de equivalencia. El procedimiento 
de enseñanza se repitió hasta que al menos 90% de respuestas correctas se emitieron. La formación de 
clases equivalentes fue probado en pruebas de línea de base (AB y AC), simetría (BA y CA) y equiva-
lencia (BC y CB), con los mismos problemas del pre-test, pero en diferente orden. Por último, se aplicó 
el post-test, con los mismos problemas en la prueba previa, pero en diferente orden. Todos los partici-
pantes mostraron un aumento en el porcentaje de respuestas correctas en el post-test en comparación con 
el pre-test. Se concluyó que el establecimiento de relaciones de equivalencia entre diferentes formas de 
presentación de problemas de aritmética contribuyó para mejorar el rendimiento de los adultos y de los 
ancianos en la solución de problemas con incógnitas en diferentes posiciones.

Palabras clave: Clases de estímulos equivalentes, resolución de problemas aritméticos, análisis de 
comportamiento, adultos y ancianos.

As contribuições que os analistas do com-
portamento têm feito para a Educação podem 
ser consideradas importantes e signifi cativas, 
conforme já foi sugerido 42 anos atrás por Bijou 
(1970). Essas contribuições são claras porque os 
conceitos e princípios da análise do comporta-
mento são aplicáveis de forma direta a contextos 

de ensino, o que é viabilizado por meio de arran-
jo de contingências de reforço, de programação 
de técnicas instrucionais, no desenvolvimento de 
materiais didáticos, no estabelecimento de variá-
veis motivacionais etc. 

Uma revisão bibliográfi ca feita por Haydu 
(2012) das contribuições para a Educação permi-
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tiu constatar que essa é uma das áreas “que tem o 
maior número de publicações feitas por analistas 
do comportamento” (p. 24), sendo as pesquisas 
empíricas de análise aplicada do comportamento 
privilegiadas por periódicos como o Journal of 
Applied Behavior Analysis e o Journal of Beha-
vioral Education. Além disso, são encontrados, 
na bibliografi a, livros e capítulos de livros que 
descrevem um conjunto de princípios que per-
mitem arranjar as contingências de ensino para 
a aprendizagem (e.g., Matos, 1992; Skinner, 
1968), estudos que focalizaram a produção de 
Skinner para a Educação e para a formação de 
professores (e.g., Luna, 2007; Zanotto, 2000) e 
coletâneas em que pesquisas empíricas e teóri-
co/conceituais foram organizadas (e.g., Heward 
et al., 2004; Hübner & Marinotti, 2004; Marmo, 
2002). 

Dentre as contribuições dos analistas do 
comportamento brasileiros para Educação, vem 
aumentando a publicação de pesquisas que in-
vestigaram o ensino e a aprendizagem de com-
portamentos matemáticos. Essa bibliografi a 
inclui estudos sobre o conceito de número e or-
denação (Monteiro & Medeiros, 2002; Resende, 
Elias, & Goyos, 2012; ver revisão em Lorena, 
Castro-Caneguim, & Carmo, 2013), resolução 
de problemas (Haydu, Costa, & Pullin, 2006; 
Henklain & Carmo, 2013a, 2013b), manejo de 
dinheiro (Magalhães, Assis, & Rossit, 2012; 
Rossit & Goyos, 2009) etc., sendo o modelo da 
equivalência de estímulos o mais aplicado nos 
estudos mais recentes (Del Rey, 2009). O des-
taque desse tema – equivalência de estímulos 
– nas pesquisas de análise do comportamento é 
decorrente em parte do fato de esse modelo ser 
relevante para a análise de comportamento sim-
bólico (de Rose & Bortoloti, 2007).

No contexto do ensino da Matemática, o de-
sempenho de comportamentos simbólicos pode 
ser identifi cado na aprendizagem do conceito 
de número (Drachenberg, 1973), do manuseio 
de dinheiro (Magalhães et al., 2012; Rossit & 
Goyos, 2009), da aquisição de comportamen-
to algébrico (Dalto, 2012; Mayfi eld & Chase, 
2002), o ensino da técnica de inferência esta-
tística (Fienup, Covey, & Critchfi eld, 2010) e 
da resolução de problemas (Haydu et al., 2006; 

Henklain & Carmo, 2013a, 2013b), dentre ou-
tros. A emissão desses comportamentos implica 
em um repertório comportamental que inclui dis-
criminações condicionais e formação de classes 
de equivalência. No caso da resolução efi caz de 
problemas, não só esses comportamentos são re-
queridos, mas também a elaboração de regras re-
lacionais efi cientes, originadas pelo contato dire-
to com as contingências envolvidas em situações 
semelhantes no passado (Skinner, 1968), sendo 
que a forma de apresentação dos problemas e a 
posição da incógnita se constituem difi culdades 
para a aprendizagem (Carpenter & Moser, 1983; 
Hiebert, 1982). Em suma, para resolver proble-
mas, o aprendiz deve aprender uma linguagem 
específi ca, com sintaxe e símbolos próprios e 
emitir comportamentos precorrentes que possi-
bilitem a resolução do problema.

Os comportamentos precorrentes são for-
mas de manipulação das variáveis ambientais, 
que podem ser públicas ou privadas, as quais 
estabelecem as condições para a emissão da res-
posta solução que, por sua vez, produz reforços 
contingentes (Skinner, 1984). Nos casos em que 
esses comportamentos não foram previamente 
adquiridos, muitas vezes, devem ser explicita-
mente ensinados. Para investigar como esse en-
sino pode ser feito, foram desenvolvidos estudos 
analítico-comportamentais, em que comporta-
mentos precorrentes públicos foram ensinados 
para a resolução de problemas aritméticos em 
forma de sentenças linguísticas (word ploblems 
– designados aqui “sentenças-problema”). 

O ensino de comportamentos precorrentes 
a participantes com desenvolvimento atípico 
para resolverem problemas de adição e de sub-
tração foi realizado no estudo desenvolvido por 
Neef, Nelles, Iwata e Page (2003). A incógnita 
nos problemas era apresentada nas três possíveis 
posições. Por exemplo, “Se Maria tinha A obje-
tos e fi cou com C, quantos ela ganhou?”. Esse 
problema corresponde à operação a+x = c, sendo 
“x” a incógnita. Os demais problemas do estudo 
eram correspondentes às seguintes operações: 
x+b=c, a+b=x, x-b=c, a-x=c, a-b=x. Os compor-
tamentos precorrentes consistiam em especifi car 
em sequência, abaixo das sentenças-problema 
delimitados por círculos para os números e um 
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quadrado para o sinal de adição ou subtração, o 
seguinte: (a) a palavra que indicava o número de 
objetos que o sujeito da ação possuía no início; 
(b) o verbo que determinava que objetos eram 
adicionados ou subtraídos, o que especifi cava a 
alteração a ser realizada; (c) esse verbo também 
indicava a operação a ser executada; (d) a frase 
que denotava o número fi nal dos objetos que o 
sujeito da ação possuiria que era o valor resul-
tante; (e) a questão do problema que caracteriza 
qual afi rmação é a solução. Essas respostas eram 
seguidas de consequências reforçadoras e de 
correções na fase de ensino, a qual foi precedida 
e seguida por testes para o estabelecimento da 
linha de base e a generalização de estímulos. Nas 
fases de teste e de ensino, os participantes eram 
instruídos a ler as sentenças-problema e emitir 
o comportamento precorrente correspondente 
aos cinco itens especifi cados na sequência de 
prompts verbais a ele apresentados. Caso o parti-
cipante não emitisse a resposta ou errasse, a res-
posta correta era fornecida a ele. Os resultados 
do estudo permitiram constatar que a interven-
ção foi efi caz para desenvolver os comportamen-
tos precorrentes que passaram a ocorrer diante 
de problemas que não haviam sido previamente 
ensinados (generalização de estímulos) e que o 
número de problemas corretamente resolvidos 
aumentou. 

Uma replicação do estudo de Neef et al. 
(2003) foi realizada por Levingston, Neef e 
Cihon (2009), no qual foram ensinados com-
portamentos precorrentes para a resolução de 
problemas aritméticos em forma de sentenças-
-problema de multiplicação e de divisão. O pro-
cedimento de ensino consistiu em apresentar 
instruções sequenciais para que os participantes 
identifi cassem e escrevessem: (a) o nome dos 
objetos da sentença-problema; (b) a operação 
a ser realizada; (c) o número maior e (d) o nú-
mero menor. O procedimento foi semelhante ao 
de Neef et al. e os resultados demonstraram que 
após o ensino dos comportamentos precorren-
tes, os participantes emitiram os comportamen-
tos que solucionavam os problemas e, também, 
apresentaram soluções para problemas novos. 

Os estudos de Levingston et al. (2009) e 
Neef et al. (2003) permitem sugerir que os com-

portamentos precorrentes estabelecidos eram 
respostas discriminadas das partes que com-
põem os problemas. Além disso, verifi ca-se na 
descrição do procedimento que as sentenças-
-problema eram lidas pelo participante ou pelo 
aplicador e que as repostas de construção das 
operações correspondentes às sentenças-proble-
ma eram modeladas. A montagem da operação 
em correspondência com as sentenças-problema 
e a operação, bem como a emissão de repostas 
verbais de leitura desses problemas, pode sugerir 
que relações condicionais estivessem sendo es-
tabelecidas por meio de pareamento entre esses 
eventos (sentença-problema impressa, operação 
e sentença-problema lida/ouvida), de forma se-
melhante aos procedimentos respondent-type, 
go/no-go e yes/no (ver descrição em Debert, 
Matos, & Andery, 2006; Perez, Campos, & De-
bert, 2009). Assim, a construção das operações 
em correspondência com as sentenças-problema, 
além das respostas de discriminação de estímu-
los, podem ser aspectos relevantes para o de-
senvolvimento do repertório comportamental 
simbólico que a Matemática envolve e, portanto, 
fundamental para o resultado positivo observado 
nos dois estudos relatados aqui.

O estabelecimento de relações condicio-
nais entre diferentes formas de apresentação de 
problemas aritméticos sobre o desempenho na 
resolução desse tipo de problema foi investiga-
do por Haydu et al. (2006), as quais sugeriram 
que o ensino de relações condicionais entre a 
forma de sentenças-problema, de operação e de 
balança, pode levar à formação de classes de 
equivalência e isso pode contribuir para melho-
rar o desempenho do participante na resolução 
daquela forma de problema em que ele apresenta 
desempenho mais baixo. O procedimento mais 
frequentemente usado para a formação de clas-
ses de equivalência consiste em estabelecer duas 
ou mais relações condicionais com um elemento 
em comum e testar a emergência das proprieda-
des que defi nem esse tipo de classe, que segundo 
Sidman (2000) são: a simetria, a refl exividade e 
a transitividade. A propriedade de refl exividade 
é demonstrada quando cada estímulo tem uma 
relação condicional com um estímulo fi sicamen-
te idêntico, ou seja, ao apresentar o estímulo A1 
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como modelo, o participante deve selecionar o 
estímulo de comparação A1, sem que essa res-
posta tenha sido diretamente reforçada. Essa 
relação é especifi cada como A1A1 e as demais, 
dependendo do número de estímulos por classes, 
são especifi cadas A2A2, A3A3, ... AnAn. A pro-
priedade de simetria indica que as funções do es-
tímulo-modelo e o estímulo de comparação são 
intercambiáveis. Nesse caso, após o ensino, por 
exemplo, das relações A1B1, A2B2, ... AnBn, 
devem emergir as relações B1A1, B2A2, ... 
BnAn, ou seja, ao apresentar o estímulo B1 como 
estímulo-modelo, o participante deve escolher o 
estímulo de comparação A1, entre outras opções 
(A2, A3, ... An). A propriedade de transitividade 
é demonstrada se após o ensino das relações con-
dicionais A1B1, A2B2, ... AnBn e A1C1, A2C2, 
... AnCn, se for observada a emergência das re-
lações B1C1, B2C2, ... BnCn; e C1B1, C2B2, ... 
CnBn. Para efeito de economia os números das 
representações alfanuméricas são geralmente 
omitidos como foi feito a seguir.

Para exemplifi car o procedimento de forma-
ção de classes de equivalência, pode-se consi-
derar o ensino da relação entre a palavra “dois” 
(A1) e o algarismo 2 (B1); e o ensino da relação 
condicional entre o algarismo 2 (A1) e o alga-
rismo romano II (C1). Após o ensino, devem 
emergir as relações condicionais de refl exivida-
de em que se observa que “dois” será relacio-
nado a “dois” (A1A1), assim como a relação de 
igualdade entre os demais estímulos; e de sime-
tria observando-se que diante do algarismo 2, o 
participante escolherá a palavra “dois” (B1A1); 
e diante do algarismo romano II será escolhido o 
algarismo 2 (C1A1). No teste de transitividade 
deve ser escolhido o algarismo II diante do alga-
rismo 2 (B1C1) e diante do algarismo II escolher 
o algarismo 2 (C1B1).

No estudo desenvolvido por Haydu et al. 
(2006), foi investigado se a formação de rela-
ções de equivalência entre diferentes formas de 
apresentação de problemas pode contribuir para 
melhorar o desempenho na resolução de pro-
blemas do mesmo tipo. O ensino de relações de 
equivalência visou a formação de nove classes 
de estímulos equivalentes, formadas por três 
estímulos cada. Foram utilizados cadernos com 

balanças impressas, retiradas do software “Arit-
-Fácil” (Iégas, 2003), operações e sentenças-
-problemas correspondentes. Esses problemas 
tinham a incógnita nas três posições a, b e c (por 
exemplo, 2+5=x; 4+x=8; x+6=10), e as senten-
ças-problema tinham estrutura sintática seme-
lhante as do estudo de Neef et al. (2003), por 
exemplo, “Chico Bento tinha três peixes, pescou 
mais um. Quantos peixes Chico Bento tem ago-
ra?”. Participaram 20 estudantes, de 6 a 7 anos, 
que cursavam a 1ª série do Ensino Fundamental. 
Eles foram submetidos a três fases do procedi-
mento. No início, os participantes responderam 
a um pré-teste para o estabelecimento da linha 
de base e, no fi nal, a um pós-teste. Esses testes 
eram formados por 45 problemas aritméticos, 
sendo 15 de cada uma das três diferentes formas 
de apresentação (operação, balança e sentença-
-problema) e com a incógnita nas diferentes 
três diferentes posições a, b e c. No pós-teste, 
os problemas eram semelhantes aos do pré-teste, 
mas diferiam quanto aos valores numéricos da 
resposta solução, as quais variavam de 0 a 9. O 
procedimento consistiu em ensinar relações con-
dicionais entre as diferentes formas de apresen-
tação dos problemas aritméticos, não tendo sido 
solicitada a resolução dos problemas, com o uso 
de patas catálogo. As relações condicionais ensi-
nadas foram AB: problemas na forma de balança 
(estímulo-modelo) e de operações (estímulos de 
comparação); AC: problemas na forma de ba-
lança (estímulo-modelo) e sentenças-problema 
(estímulos de comparação). Em cada tentativa 
de ensino havia sempre um estímulo-modelo 
em forma de balança e três estímulos de com-
paração, que podiam ter a forma de operação ou 
de sentença-problema, dependendo do tipo de 
tentativa de ensino (ver exemplos nas Figuras 2 
e 3 inseridas no método deste estudo). Os estí-
mulos de comparação que não correspondiam ao 
estímulo-modelo compostos por valores numéri-
cos diferentes, mas com a incógnita ocupando a 
mesma posição do estímulo-modelo (por exem-
plo, no caso de o estímulo-modelo ser a balança 
x+6=10 bal.2, os estímulos de comparação eram 

2 Neste artigo, as balanças são identifi cadas pela 
operação correspondente seguida pela abreviação 
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as operações x+5=8, x+3=7, x+6=10). Após essa 
fase de ensino, foi aplicado o teste das relações 
emergentes, com tentativas que verifi cavam se 
haviam emergido as relações de simetria (rela-
ções BA e CA) e de equivalência (relações BC 
e CB). 

Haydu et al. (2006) verifi caram que os parti-
cipantes formaram as classes de estímulos equi-
valentes com três diferentes formas de apresen-
tação dos problemas, tendo requerido apenas um 
bloco de ensino para que esse comportamento 
emergisse. Ao comparar os dados do pré-teste 
e do pós-teste, observou-se que a maioria dos 
participantes apresentou aumento na porcenta-
gem de acerto no pós-teste, independentemente 
da posição da incógnita e do tipo de problema. 
As autoras concluíram que o estabelecimento de 
relações de equivalência entre as diferentes for-
mas de problemas apresentados com incógnitas 
nas diferentes posições permitiu que os alunos 
do Ensino Fundamental melhorassem o desem-
penho na resolução de problemas aritméticos. 

Os resultados relatados por Haydu et al. 
(2006), Levingston et al. (2009), Neef et al. (2003), 
permitem sugerir que intervenções baseadas nos 
princípios de análise do comportamento são for-
mas econômicas e efetivas de ensino. Além dis-
so, deve-se considerar que diferentes populações 
podem ser benefi ciadas por esse tipo de inter-
venção, como participantes com desenvolvimen-
to atípico ou com lesões neurológicas causadas 
de diferentes naturezas, bem como idosos com 
perda de funções cognitivas ou ainda aqueles 
que não tenham sido previamente alfabetizados. 

O desempenho na resolução de problemas 
em forma de sentenças-problema foi analisado 
no estudo de Allain, Kauffmann, Dubas, Berrut 
e Le Gall (2007), por meio da comparação do 
desempenho de 18 jovens, 18 adultos e 18 idosos 
na resolução de problemas com diferentes graus 
de difi culdade. Os níveis de difi culdade eram dos 
tipos que envolviam duas operações, cujo algo-
ritmo de resolução envolvia a + (a + b); três ope-
rações, cujo algoritmo era a + (a - b) + (a + c); e 

“Bal.” da palavra “Balança” quando mencionadas 
no texto. As representações gráfi cas das balanças 
estão na Tabela 2 da seção do Método.

quatro operações, cujo algoritmo era a + (a - b) 
+ {[a + (a - b)] – c}. Além disso, foram testados 
quatro problemas insolúveis. A comparação dos 
dados feita por meio de tratamento estatístico 
revelou que os idosos resolveram signifi cativa-
mente menos problemas dos três níveis de difi -
culdade do que os participantes jovens, e resol-
veram signifi cativamente menos problemas do 
nível que envolvia quatro operações do que os 
adultos. Eles, no entanto, foram capazes de des-
cartar os problemas insolúveis. O desempenho 
dos participantes jovens e adultos não diferiu 
em relação a qualquer nível de complexidade. 
Esses resultados permitem sugerir ser relevante 
investigar o processo envolvido na perda da ha-
bilidade de resolução de problemas aritméticos 
e também de se procurar encontrar métodos que 
permitam reduzir a perda dessa capacidade ou 
até de recuperá-la.

A presente pesquisa visou replicar o estudo 
de Haydu et al. (2006), porém, em vez de tra-
balhar com crianças, avaliou-se tal procedimento 
com adultos e idosos em processo de alfabetiza-
ção. A questão formulada é se o ensino de relações 
condicionais entre diferentes formas de apresen-
tação dos problemas aumenta o desempenho na 
resolução de problemas aritméticos, principal-
mente, daquele tipo que o participante apresenta 
menor desempenho inicial. Assim, o objetivo foi 
investigar se a formação de relações de equiva-
lência entre diferentes formas de apresentação 
de problemas aritméticos melhora o desem-
penho na resolução de problemas aritméticos.

Método

Participantes
Participaram do estudo quatro mulheres, 

com idade entre 37 anos e 71 anos, em processo 
de alfabetização, que frequentavam uma escola 
de periferia (Educação para Jovens e Adultos 
– EJA) e que foram indicadas pela professora 
para a pesquisa porque não estavam aprendendo 
a resolução de problemas aritméticos. As parti-
cipantes frequentavam a escola havia mais de 3 
anos (ver Tabela 1), mas elas não haviam apren-
dido a ler fl uentemente, podendo ser considera-
das pré-alfabetizadas.
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Tabela 1 
Características dos Participantes quanto à Idade e Tempo de Frequência da EJA em Anos

Participantes Idades Tempo de frequência da EJA

P1 71 4 anos e 6 meses

P2 37 3 anos e 1 meses

P3 67 3 anos e 6 meses

P4 55 4 anos

Materiais e Situação Experimental
Para a coleta de dados da linha de base (pré-

teste) e para o pós-teste foram utilizados cadernos 
com 45 folhas de 14 x 17 cm. Em cada página do 
caderno havia um problema aritmético impresso, 
de uma das três formas de apresentação: sentença-
problema, balança e operação. No caderno havia 
ao todo 45 problemas, sendo 15 na forma de 
operação, 15 na forma de sentença-problema 
e 15 na forma de balanças (ver Tabela 2), cuja 
sequência foi modifi cada para a realização do 
pós-teste. Dos 15 problemas de cada tipo, havia 
cinco com cada uma das diferentes posições de 
incógnita a, b, e c, em sequência aleatorizada. 
As imagens dos problemas em forma de balança 
foram retiradas do software “Arit-Fácil” (Iégas, 
2003), com autorização da autora. Exemplos de 
imagens das balanças estão na Figura 1. 

Para o procedimento de ensino das relações 
condicionais e os testes das relações emergentes 
foram usadas pastas-catálogo, contendo emba-
lagens plásticas dentro das quais foram inseri-
das folhas de papel branco, cada uma com uma 
tentativa de ensino ou de teste. Para o ensino, 
as folhas eram separadas em duas partes (ver 
exemplos nas Figuras 2 e 3) com o estímulo-mo-
delo em forma de balança (A) na parte superior, 
sendo eles: balanças com incógnita na posição a 
(x+5=8 bal., x+3=7 bal., x+6=10 bal.), na posi-
ção b (4+x=7 bal., 5+x=8 bal., 6+x=6 bal.) e na 
posição c (3+6=x bal., 4+2=x bal., 8+1=x bal.). A 
parte inferior era subdivida em três partes iguais, 
contendo os estímulos de comparação, que eram 
operações (B) ou sentenças-problema (C) a de-
pender do tipo de teste (ver Figuras 2 e 3). Esses 
problemas eram compostos por valores numéri-

cos diferentes, mas com a incógnita ocupando a 
mesma posição do estímulo-modelo. Para os tes-
tes das relações emergentes, as folhas tinham na 
parte superior os estímulos que correspondiam 
ao tipo de teste a ser executado, podendo ser uma 
balança (A) quando testadas as relações de linha 
de base, ou uma operação (B) e/ou uma senten-
ça-problema (C) nos demais testes. Os estímulos 
de comparação também variavam em forma de 
acordo com o tipo de relação testada. Os proble-
mas envolviam algarismos entre 0 e 9, sendo que 
o valor máximo do resultado de um problema era 
10. No total, foram usados nove problemas, três 
para cada forma de apresentação, sendo um para 
cada posição de incógnita.

No treino preparatório, foram usados seis 
cartões medindo 15 x 17 cm com problemas em 
forma de balança impressos. Esses problemas 
eram semelhantes aos que eram utilizados nas 
fases de ensino, mas com valores diferentes. 

A pesquisa foi realizada na escola das par-
ticipantes (EJA) em uma sala de aula desocu-
pada, livre de barulho e interrupções. Durante 
toda a coleta, experimentadora e participante 
permaneceram sentadas uma ao lado da outra, 
em carteiras escolares.

Procedimento
A realização do estudo iniciou com as expe-

rimentadoras fazendo uma explanação dos obje-
tivos da pesquisa e do procedimento às partici-
pantes selecionadas previamente pela professora 
da escola. O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição das autoras) foi lido para 
elas, uma vez que não tinham a habilidade de 
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Tabela 2
Sequências dos Problemas em Forma de Operação, Sentença e Balança (representados pela operação cor-
respondente mais a abreviação bal.) no Pré-Teste e no Pós-Teste

Nº Operação Sentença Balança

Pré-teste

1 x+3=5 Quantos pirulitos Cebolinha ganhou? Ele não tinha nenhum e fi cou com nove. x+6=6 bal.

2 8+x=10 Bidu tinha seis cubos e ganhou três. Com quantos fi cou? 3+5=x bal.

3 2+6=x Quantos bonés Cascão ganhou? Ele tinha dois e fi cou com oito. 4+x=6 bal.

4 1+8=x Quantas bolas Bidu tinha? Ele ganhou oito e fi cou com nove. 5+2=x bal.

5 x+1=2 Mônica tinha três biscoitos e ganhou três. Com quantos fi cou? 3+x=9 bal.

6 8+x=8 Quantos doces Mônica tinha? Ela comprou dois e fi cou com sete. 4+4=x bal.

7 x+9=10 Cebolinha tinha três laranjas e ganhou sete. Com quantas fi cou? x+8=10 bal.

8 7+3=x Quantos livros Cascão tinha? Ele ganhou cinco e fi cou com cinco. 6+x=7 bal.

9 5+5=x Chico Bento tinha cinco lápis e ganhou um? Com quantos fi cou? 2+2=x bal.

10 x+2=9 Quantas pipas Chico Bento ganhou? Ele tinha uma e fi cou três. 2+x=10 bal.

11 3+x=5 Quantos ossos Bidu ganhou? Ele tinha quatro e fi cou com seis. x+6=9 bal.

12 x+6=8 Quantos balas Magali ganhou? Ela tinha cinco e fi cou com dez. x+3=4 bal.

13 2+x=6 Magali tinha uma fl or e ganhou uma. Com quantas fi cou? 3+1=x bal.

14 4+3=x Quantos lápis Chico Bento ganhou? Ele tinha três e fi cou com seis. 7+x=9 bal.

15 5+x=7 Quantas petecas Magali tinha? Ela ganhou duas e fi cou com três. x+4=8 bal.

Pós-teste

1 2+6=x Bidu tinha seis cubos e ganhou três. Com quantos fi cou? 4+4=x bal.

2 x+1=2 Quantos doces Mônica tinha? Ela comprou dois e fi cou com sete. 2+x=10 bal.

3 1+8=x Quantos pirulitos Cebolinha ganhou? Ele não tinha nenhum e fi cou com nove. 4+x=6 bal.

4 x+3=5 Cebolinha tinha três laranjas e ganhou sete. Com quantas fi cou? 3+1=x bal.

5 x+2=9 Quantos livros Cascão tinha? Ele ganhou cinco e fi cou com cinco. 6+x=7 bal.

6 7+3=x Quantas pipas Chico Bento ganhou? Ele tinha uma e fi cou três. x+3=4 bal.

7 8+x=10 Quantos ossos Bidu ganhou. Ele tinha quatro e fi cou com seis. x+6=6 bal.

8 x+6=8 Mônica tinha três biscoitos e ganhou três. Com quantos fi cou? 7+x=9 bal.

9 x+9=10 Quantos balas Magali ganhou? Ela tinha cinco e fi cou com dez. 3+x=9 bal.

10 3+x=5 Magali tinha uma fl or e ganhou uma. Com quantas fi cou? x+8=10 bal.

11 2+x=6 Quantas bolas Bidu tinha? Ele ganhou oito e fi cou com nove. x+4=8 bal.

12 4+3=x Quantas petecas Magali tinha? Ela ganhou duas e fi cou com três. x+6=9 bal.

13 5+5=x Quantos bonés Cascão ganhou? Ele tinha dois e fi cou com oito. 5+2=x bal.

14 5+x=7 Chico Bento tinha cinco lápis e ganhou um? Com quantos fi cou? 2+2=x bal.

15 8+x=8 Quantos lápis Chico Bento ganhou? Ele tinha três e fi cou com seis. 3+5=x bal.
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Classes Estímulos A
(Balança)

Estímulos B
(Operação)

Estímulos C
(Sentença-problema)

1 x+5=8
Quantas petecas Magali tinha? Ela 

ganhou duas e fi cou com três.

2 x+3=7
Quantos livros Mônica tinha? Ela 

ganhou três e fi cou com sete.

3 x+6=10
Quantos livros Mônica tinha? Ela 

ganhou três e fi cou com sete.

4 4+x=7
Quantas bolas Cascão ganhou? Ele tinha 

quatro e fi cou sete.

5 5+x=8
Quantos balas Magali ganhou? Ela tinha 

cinco e fi cou com oito.

6 6+x=6
Quantos carrinhos Cebolinha ganhou? 

Ele tinha seis e fi cou com seis.

7 3+6=x
Bidu tinha três cubos e ganhou seis. 

Com quantos fi cou?

8 4+2=x
Mônica tinha quatro biscoitos e ganhou 

dois. Com quantos fi cou?

9 8+1=x
Chico Bento tinha oito lápis e ganhou 

um? Com quantos fi cou?

Figura 1. Conjuntos de estímulos em forma de balança (A), de operação (B) e de sentença-problema.
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fazê-lo e, em seguida, foi solicitada a assinatura 
do termo. As quatro participantes consentiram 
em participar do estudo.

A coleta de dados teve duração de duas se-
manas. As sessões foram planejadas para dura-
rem, no máximo, uma hora cada. Foram realiza-
das duas ou três sessões individuais por semana 
com cada participante, sempre em horário no 
qual elas estavam na escola. 

Pré-Teste. A experimentadora ensinava ini-
cialmente à participante como responder diante 
de um problema apresentado no caderno antes 
da realização do pré-teste, o qual continha pro-
blemas representados nas três diferentes formas: 
balança, sentença-problema e operação (ver Ta-
bela 2). As instruções iniciais para o pré-teste 
foram: “Observe no caderno problemas repre-
sentados em três diferentes formas: na forma de 
equação, de sentença e na forma de uma balança. 
Agora, eu vou explicar um de cada vez, para que 
você possa resolver todos os problemas”.

Inicialmente, as participantes receberam 
instrução para a resolução dos problemas em 
forma de equação, seguida pela instrução para 
os problemas em forma de sentença-problema e 
depois para os problemas em forma de balança. 
Em seguida, foram dadas instruções específi cas 
para cada um dos três primeiros problemas (um 
de cada tipo), as quais foram iguais às apresenta-
das pelas experimentadoras no estudo de Haydu 
et al. (2006). Como não foi critério de seleção 
que as participantes soubessem ler e como não o 
faziam fl uentemente, foi necessário que a expe-
rimentadora lesse para elas. Logo após, a expe-
rimentadora solicitava à participante que verba-
lizasse a respostas dos problemas subsequentes, 
não havendo consequências específi cas para as 
respostas. O registro das respostas foi feito pela 
própria experimentadora em folhas de registro 
com espaços para assinalar qual a resposta apre-
sentada pela participante.

Familiarização com os Estímulos. Durante 
a realização do pré-teste, verifi cou-se a neces-
sidade de familiarização das participantes com 
os símbolos matemáticos de adição e equidade, 
assim como as diferentes formas de resoluções 
das operações matemáticas, de acordo com a po-
sição da incógnita (a, b e c). Assim, de forma 

semelhante ao que foi feito no estudo desenvol-
vido por Haydu et al. (2006), foi planejada a fase 
de familiarização. 

No caso da operação, foi explicado às parti-
cipantes que esse problema poderia ser apresen-
tado tanto na vertical como na horizontal. Pe-
dia-se para que a participante escrevesse como 
estava acostumada a resolver um problema arit-
mético. Todas estruturaram a operação na ver-
tical, colocando as parcelas uma em baixo da 
outra e o total embaixo de um traço e, assim, era 
explicada a correspondência dos termos e sím-
bolos na operação representada na horizontal. 
Dizia-se que o termo superior na operação por 
ela representada correspondia ao primeiro ter-
mo da operação na horizontal (ou seja, era o que 
vinha antes do sinal de mais). O sinal de mais 
representava uma adição, uma soma. O termo 
intermediário na operação correspondia ao se-
gundo termo na operação horizontal (ou seja, 
aquele que vinha logo após o sinal de adição ou 
mais). O “traço” correspondia ao sinal de igual 
(dois tracinhos) e o número que fi cava abaixo 
do “traço” correspondia ao número que seguia o 
sinal de igual e signifi cava o resultado da soma, 
o total. Também foi explicado que as balanças 
desenhadas eram similares às balanças encon-
tradas antigamente em lojas e vendas e que fun-
cionavam com pesos. Em um dos pratos da ba-
lança havia os dois primeiros termos e no outro 
prato o resultado da soma desses termos. O sinal 
de igual signifi cava que os pratos da balança de-
veriam fi car na mesma altura (se equilibrar), ou 
seja, deveriam conter a mesma quantidade de 
pesos. Após tais explicações foram apresenta-
dos os nove problemas selecionados para essa 
fase de familiarização.

Ensino das Relações Condicionais entre 
Estímulos. Para o ensino das relações condicio-
nais entre as diferentes formas de apresentação 
dos problemas aritméticos, foram apresentados 
problemas na forma de balança como estímulo-
-modelo (A). Os estímulos de comparação fo-
ram problemas nas formas de operação (B) ou 
de sentença-problema (C), dependendo do tipo 
de relação a ser ensinada (relação AB e relação 
AC). Dois exemplos de tentativas de treino estão 
representados nas Figuras 2 e 3.
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7+2= �� 

 

2+6= �� 

 

5+4= ��

 

 
MAGALI TINHA 

SETE FLORES E 
GANHOU DUAS. 
COM QUANTAS 

FICOU? 
 

 
BIDU TINHA DOIS 

OSSOS E GANHOU 
TRÊS. COM 

QUANTOS FICOU? 
 

 
CEBOLINHA TINHA 
QUATRO BOLAS E 

GANHOU DUAS. 
COM QUANTAS 

FICOU? 
 

Figura 2. Representação de uma folha do material de ensino, contendo uma tentativa de ensino da relação 
condicional AB.

Figura 3. Representação de uma folha do material de ensino, contendo uma tentativa de ensino da relação 
condicional AC.
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O ensino foi realizado por meio do proce-
dimento de escolha de acordo com o modelo 
(matching to sample – MTS). Foram realizadas, 
ao todo, 54 tentativas de discriminação condi-
cional simultânea. Em cada tentativa havia um 
estímulo-modelo e três estímulos de compara-
ção, sendo que apenas um deles apresentava 
os mesmos dados que o estímulo-modelo. Os 
outros dois apresentavam dados diferentes, mas 
com a incógnita na mesma posição que a do 
estímulo-modelo.

Na primeira tentativa, foram dadas as se-
guintes instrução de como responder. Essas ins-
truções eram:

Você pode observar que esta folha tem um 
problema na parte de cima e três na parte de 
baixo. Observe e fale ‘este aqui’ para mim, 
ao apontar qual dos problemas da parte de 
baixo quer dizer a mesma coisa que o pro-
blema da parte de cima. Você não precisa 
mais dizer qual é a solução do problema.
Nove problemas (estímulo-modelo) dife-

rentes eram apresentados para o ensino das re-
lações condicionais AB e AC, sendo um mesmo 
estímulo-modelo repetido três vezes, enquanto 
os estímulos de comparação eram alternados 
nas três possíveis posições. As participantes que 
não atingiam no mínimo 90% de acertos (49 das 
54 tentativas) repetiam as 54 tentativas de ensi-
no, na mesma ordem e na mesma seção dentro 
do limite de 1 hora. Um critério de no máximo 
três repetições foi estabelecido para o encerra-
mento do procedimento. As respostas corretas 
e incorretas foram seguidas de consequências 
diferenciais, informando se a resposta estava 
correta ou incorreta (“Você acertou” ou “Você 
errou”).

Teste das Relações Emergentes. Antes da 
realização dos testes, a experimentadora infor-
mava à participante que, durante esta etapa, ela 
deveria responder às tentativas apresentadas de 
acordo com o que ela aprendera na etapa ante-
rior, mas ela não seria informada se a resposta 
estava correta ou incorreta, por se tratar de um 
teste. Primeiro, foi aplicado o teste das relações 
de linha de base (AB e AC), em seguida, o tes-
te de simetria (BA e CA) e, por fi m, o teste de 

equivalência (BC e CB). Foram apresentadas 
nove tentativas de cada uma das relações de li-
nha de base AB e AC, nove de cada relação de 
simetria BA e CA e nove tentativas de cada uma 
das relações de transitividade BC e CB, totali-
zando 54 tentativas. Esse teste foi realizado no 
fi nal da sessão de treino, compondo um bloco 
de tentativas.

Pós-Teste. O pós-teste foi composto por 45 
problemas aritméticos, apresentados na forma 
de balança, operação e sentença-problema, da 
mesma forma como no pré-teste. Os problemas 
utilizados no pós-teste foram os mesmos do 
pré-teste, mas em sequencia diferente (Ver Ta-
bela 2). Esse teste foi realizado na mesma ses-
são que o treino, após um breve intervalo para 
descanso.

Resultados

As quatro participantes concluíram todas 
as etapas do procedimento (atingindo o crité-
rio de no máximo três repetições dos blocos de 
treino), apesar de não terem conseguido ler as 
sentenças-problema, requerendo para isso auxí-
lio da experimentadora. Os resultados analisados 
referem-se ao desempenho individual das parti-
cipantes, tendo-se comparado o desempenho no 
pré e pós-teste. Na Figura 4 estão os resultados 
do desempenho geral das participantes nos dois 
testes, na qual se verifi car que todas as partici-
pantes apresentaram um aumento acentuado na 
porcentagem de acertos ao se comparar o pré e 
pós-testes. A única participante que não atingiu 
100% de acertos no pós-teste foi P1, fi cando 
com 93,3% de acertos, o que corresponde a três 
erros, conforme especifi cado a seguir. A parti-
cipante que apresentou a maior diferença entre 
os dois testes foi P4, que passou de 35,55% e 
acertos para 100%. 

Nas Figuras 5, 6, 7 e 8 podem ser visuali-
zadas as porcentagens de acertos de cada par-
ticipante (P1, P2, P3 e P4, respectivamente) no 
pré-teste e no pós-teste, considerando a posição 
da incógnita e a forma de apresentação dos pro-
blemas. Verifi ca-se nessas fi guras que, de forma 
geral, o melhor desempenho das participantes 
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no pré-teste foi nos problemas com a incógnita 
na posição c. As porcentagens de acertos nesse 
tipo de problema foi igual ou superior a 88,9% 
em todos os tipos de problemas, com quatro ex-
ceções: P1 nas sentenças-problema (44,4% de 
acertos) e nos problemas em forma de balança 
(66,6% de acertos); P2 nas sentenças-problema 
(66,6% de acertos); P3 nos problemas em forma 
de balança (22,2% de acertos). Ainda em rela-
ção ao pré-teste, verifi ca-se que as quatro par-
ticipantes apresentam porcentagens de acertos 
iguais ou superiores na resolução de sentenças-
-problema do que nos problemas em forma de 
operação, considerando as posições de incóg-
nita a e b. Com relação à posição da incógni-
ta, as menores porcentagens de acertos foram 
apresentadas nos problemas com a incógnita na 
posição a e/ou b, em comparação à posição c, na 
maioria dos casos.

O ensino das relações condicionais foi re-
petido até os participantes atingirem no mínimo 
90% de acertos nessa etapa, tendo-se observa-
do que todas as quatro participantes atingiram 
100% de acertos em no máximo três blocos de 
ensino. Os testes das relações de linha de base, 
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Figura 4. Porcentagens médias de acertos no pré-teste e no pós-teste na resolução de problemas nas 
formas de apresentação de operação, sentença-problema e balança.

e das relações emergentes de simetria e de equi-
valência não foram repetidos e nessa apresen-
tação dos testes verifi cou-se que três das qua-
tro participantes apresentaram 100% de acertos 
em todos os testes (P2, P3 e P4). P1 apresentou 
88,9% de acertos no teste de simetria (Relação 
BA) e 77,7% no teste de equivalência (Relação 
CB e BC).

No pós-teste, observa-se nas Figuras 5, 6, 7 
e 8 que as participantes apresentaram aumento 
nas porcentagens de acertos em relação ao pré-
-teste, com uma exceção. Três participantes (P2, 
P3 e P4) atingiram 100% de acertos em todas 
as diferentes formas de apresentação dos pro-
blemas, independente da posição da incógnita. 
P1 apresentou no pré-teste desempenho igual a 
100% em problemas na forma de operação com 
incógnita na posição c, mas a porcentagem de 
acertos foi menor no pós-teste (88,9%). Essa 
porcentagem corresponde a um erro. Verifi ca-se 
ainda que essa participante apresentou um erro 
no pós-teste nos problemas em forma de balan-
ça com incógnita na posição b e um erro nas 
sentenças-problema com incógnita na posição a 
(88,9% de acertos).
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Figura 5. Porcentagens de acertos da P1 nos problemas em forma de operação, balança 
e sentença-problema, considerando a posição da incógnita nas posições a, b e c.
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Figura 6. Porcentagens de acertos da P2 nos problemas em forma de operação, balança e 
sentença-problema, considerando a posição da incógnita nas posições a, b e c.
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Figura 7. Porcentagens de acertos da P3 nos problemas em forma de operação, balança e 
sentença-problema, considerando a posição da incógnita nas posições a, b e c.
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Figura 8. Porcentagens de acertos da P4 nos problemas em forma de operação, balança e 
sentença-problema, considerando a posição da incógnita nas posições a, b e c.
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Discussão

O presente estudo visou replicar aquele 
desenvolvido por Haydu et al. (2006), para in-
vestigar se a formação de relações de equiva-
lência entre diferentes formas de apresentação 
de problemas aritméticos melhora o desempe-
nho na resolução de problemas. Os resultados 
permitem constatar que todas as participantes 
formaram classes de equivalência e todas apre-
sentaram um aumento na porcentagem geral de 
acertos ao se comparar os dados do pré-teste 
com os do pós-teste. Os resultados permitiram 
observar também que as participantes do presen-
te estudo apresentaram diferenças maiores ao se 
comparar os dados do pré-teste com o pós-teste 
do que aqueles apresentados pelos participantes 
do estudo de Haydu et al. No presente estudo, 
a maior diferença entre os dois testes foi de P4 
(55 anos), que após os procedimentos de ensino 
preparatório e o de ensino das relações condicio-
nais, com a demonstração a formação das clas-
ses de equivalência, passou de 0% a 100% de 
acertos na resolução de problemas em forma de 
operação com incógnita nas posições a e b, nas 
sentenças-problema com posição de incógnita b, 
e nos problemas em forma de balança com in-
cógnita na posição a. A única participante que 
não atingiu um índice geral de 100% de acer-
tos no pós-teste foi P1 (71 anos), que apresentou 
um erro na resolução de problemas em forma de 
operação com incógnita na posição c, um nos 
problemas em forma de balança com incógnita 
na posição b e um nas sentenças-problemas com 
incógnita na posição a. No estudo de Haydu et 
al. apenas um dos sete participantes apresentou 
um índice geral de acertos de 100% no pós-teste 
e dois apresentaram porcentagens acima de 90%. 
Os demais participantes apresentaram valores 
inferiores a 75% de acertos. Uma das razões para 
essa diferença pode estar no tipo de contexto 
motivacional das duas escolas em que os estudos 
foram realizados. Frequentar a EJA é algo que os 
alunos fazem por opção pessoal, provavelmente 
sob o controle de reforçadores naturais, isto é, os 
reforçadores produzidos pela aprendizagem. Os 
alunos do Ensino Fundamental, possivelmente 
estejam mais sob o controle de reforços sociais 

e/ou arbitrários que não a própria aprendizagem. 
Além disso, os participantes do estudo de Haydu 
et al. frequentavam uma escola onde não havia 
um currículo pré-estabelecido e as contingências 
de ensino eram arranjadas de acordo com o in-
teresse dos alunos. Participar das sessões expe-
rimentais pré-programadas pelas experimenta-
doras, nesse caso, era discrepante em relação ao 
tipo de atividade e da forma de programação de 
atividades que as crianças realizavam com fre-
quência na escola.

Outro aspecto que diferiu com relação aos 
resultados dos estudos de Haydu et al. (2006) e 
os do presente estudo está relacionado ao fato de 
que as quatro participantes apresentam, no pré-
-teste, porcentagens de acertos iguais ou supe-
riores na resolução de sentenças-problema com 
incógnitas na posição a e b do que nos problemas 
em forma de operação. Em Haydu et al., menos 
da metade dos participantes apresentaram por-
centagens de acertos superiores ou iguais na 
resolução das sentenças-problema ao se fazer 
essa comparação. No estudo de Henklain e Car-
mo (2013b), apenas dois dos oito participantes 
apresentaram porcentagens de acertos maiores 
no pré-teste em forma de operação do que de 
sentenças-problema. Essa diferença possivel-
mente se deva ao fato de que as participantes do 
presente estudo já estavam habituadas a resolver 
problemas que lhes são apresentados, em seu 
cotidiano, na forma de sentenças verbalizadas 
ao fazerem compras e calcularem quanto terão 
que pagar ou receber de troco. No entanto, pro-
blemas em forma de operações não são apresen-
tados a elas com frequência ou até nunca ocor-
rem. Outro fator que, provavelmente, facilitou 
a resolução dos problemas das participantes foi 
o fato de a pesquisadora ter lido as sentenças-
-problema para elas, eliminando possíveis erros 
de leitura. No estudo de Haydu et al., foram lidas 
somente as palavras que as crianças não conse-
guiram ler.

É preciso ressaltar ainda que os ganhos no 
desempenho dos participantes podem também 
ser justifi cados pela sessão de familiarização, 
na qual as participantes receberam instruções a 
respeito das diferentes formas de resolução dos 
problemas, de acordo com as diversas posições 
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da incógnita, e o signifi cado dos sinais de adi-
ção (+) e de equidade (=). Esse tipo de sessão 
passou a ser feita e no estudo de Haydu et al. 
(2006), assim como no presente estudo, depois 
que se constatou que os primeiros participantes 
não compreendiam que a posição da incógnita 
podia variar e que isso devia ser levado em con-
sideração na resolução dos problemas. Isso de-
veria ter sido realizado antes do pré-teste, como 
no estudo de Henklain e Carmo (2013a, 2013b), 
ou um novo teste deveria ter sido aplicado para 
que se averiguasse o efeito desse treino de for-
ma independente ao treino de relações condicio-
nais. Esses procedimentos de controle seriam 
importantes, pois difi culdades na resolução de 
problemas relacionadas à posição da incógnita 
estão relacionadas ao fato de os participantes 
não terem familiaridade com os sinais de adi-
ção (+) e igual (=), conforme sugeriu Hiebert 
(1982). No presente estudo, assim como no de 
Hiebert, o desempenho foi afetado pela posição 
da incógnita, sendo que a maior porcentagem de 
acertos ocorreu em problemas com a incógnita 
na posição c. 

Na fase de ensino das discriminações con-
dicionais, as participantes aprenderam que um 
problema específi co, por exemplo, em forma de 
operação, é igual (equivale) ao que é apresenta-
do em forma de sentença-problema. Esse ensino, 
provavelmente, contribuiu para que as partici-
pantes discriminassem que estratégias comuns 
podem ser usadas para resolver problemas apre-
sentados em diferentes formas. Nesse caso, o es-
tabelecimento de relações de equivalência entre 
problemas aritméticos em forma de operação, 
balança e sentença-problema mostrou ser um 
procedimento relevante para o desenvolvimento 
de um repertório de comportamentos precorren-
tes alternativos de resolução de problemas. Isso 
corrobora a afi rmação de Skinner (1969) de que 
a resolução efi caz de problemas depende não só 
de habilidades específi cas e conhecimentos, mas 
também da elaboração de regras relacionais efi -
cientes, originadas pelo contato com situações 
semelhantes no passado.

Assim, os resultados do presente estudo per-
mitem concluir que o ensino de familiarização e 
a formação de classes de estímulos equivalen-

tes, envolvendo diferentes formas de apresenta-
ção de problemas aritméticos, contribuíram para 
melhorar o desempenho de adultos e idosos, em 
séries de alfabetização, na resolução de pro-
blemas com incógnitas em diferentes posições. 
Além disso, considerando que as quatro partici-
pantes estavam a pelo menos 3 anos estudando 
em classe de alfabetização e apresentavam um 
porcentagem alta de erros na resolução proble-
mas aritméticos e que desconheciam os símbolos 
de adição e equidade, é possível afi rmar que o 
procedimento proposto no presente estudo além 
de ser efi caz, é também é econômico, pois em 
apenas três sessões as participantes aprenderam 
a resolver os problemas. Estudos futuros devem 
ser conduzidos com diferentes populações e com 
amostras maiores para que se possa comprovar 
a efi cácia do procedimento. Sugere-se ainda que 
em estudos futuros sejam conduzidas sessões de 
follow-up.
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