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o sistema educacional em nosso país não tem garantido para a maioria 
das crianças que entram na escola a aquisição funcional da leilUra e escrita e, 
com isso, vem excluindo-asdapossibilidadede participação nodesenvolvimenlo 
eCOllómico e social do país. 

Neste sistema predomina uma relação entre professor e aluno que é 
caracteristicamente dominadora, onde: 

"oo/uno é oquele que nada sabe e deve aprender: e 
() mestre é aquele que ensina e. portanto. detém o poder 
repassando ao a/uno o que é conveniente o esse sistema . .. 
(Fazolari,1989) 

Ou seja, o professor geralmente coloca no aluno a culpa pelo fracasso, 
dei.undo de olhar para as mudanças produzidas pela interação entre ambos: as 
alterações no comportamento do aluno, em seu próprio comportamento c no 
ambiente que os cerca. Não há produção de conhecimento, mas apenas repro
dução do saber. Nesta re lação, denominada de bancAria por Paulo Freire, o aluno 
geralmente é estigmatizado, sendo chamado de ignorante, indolente, pregui
çoso, se nlio reproduzir adequadamente as infonnações recebidas. O professor, 
na maioria das vezes, não se responsabil iza pelo fracasso, apontando a cOlldição 
eoonóm ica desprivilegiada como responsável pelo desempenho inadequado do 
aluno, como se houvesse uma relação direta entre falta de recursos financeiros c 
impossibilidade de aprender. A este respeito, as causas do fracasso escolar. 
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" ... seriam os determinantes extra-of!scolares. repre
sentados por toda série de fatores relacionados com a rea
lidade sócio-of!conômica a que esta submetida a maioria da 
populaçiio brasileira. Emoutras palavras. geram ofracasso 
escolar na medida em que criam os empecilhos concretos 
que irão impossibilitar que lima criança pobre tenha lima 
vida escolar durante vários anos. ,. (Leite, 1988) 

A história do sujeito que participou do presente trabalho, marginaliUldo 
pelosistemaescolarvigente,ilustraoquantoosistemaeconômiooatualcontribui 
para a evasão precoce dos individuosda escola. Ao ingressar na segunda s érie 
do primeiro grau, foi obrigado pela mãe a trabalhar na agricultura, ajudando no 
sustemo da família. Até então, esteve afastado da escola, não tendo oportuni
dadesde contato formal coma leitura e a escrita 

Longe da educação formal por um periodo de 30 anos e ainda encon
trando-se numa condição economicamente desprivilegiada (trabalhando oomo 
empregada doméstica), teve oportunidade de participar do programa de ensino 
baseado na discriminação condicional: a proposta desenvolvida assemclha-se 
àquela utiliUlda por Sidman eCressan(1973), por Melchiori, Souza e de Rose 
(1992)eporStromer(I99I)queobtiveramsucessonoensinodaleituraeeserita 
através do usado proçcdimento da discriminação condicional; estudos desta 
natureza,alémdedescreveredefinirosmecanismosdeaquisiçãoedegenerali
zaçãoda leitura e escrita, têm beneficiado os indivíduos que deles participam; a 
população atingida tem sido principalmente escolares com dificuldades de 
aprendizagem ecom hist6riade fracasso escolar-sujeitos deficientes, a lémde 
adultos analfabetos - tem sido também abrangida por estes estudos. 

Sidman e Cresson (1973) desenvolveram trabalhos com adultos e 000-
lescentes deficientes mentais, ensinando-Ihesa 1creom base noprocedim ento 
de equivalência de estimulos. Num destes trabalhos, o sujeito foi um adolescente 
de 17 anos, deficiente mental quejã podia nomear objetos comuns (relação DB) 
e escolher figuras em resposta a nomes orais fornec:idos pelo experimentador 
(relação AB), mas não era capaz de responder a tarefas que envolviam palavras 
escritas. Assim deserevem o surgimento do proçesso de generalização. 

··Depois de o sujeito ser capaz de demonstrar um 
bom desempenho nas tarefas audilivas visuais, sessões de 
lestes foram introduzidas e os reSllltadoJ mostraram que 
novas relações BC, CB e CD emergiram. A emergência 
destas novas relações confirmaram a exislênâa de vinle 
classcs equivalentes, comendo um nome alldilivo. uma 
figura e uma palavra escrita. Porque a tarefa não requeria 
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que o sujeito nomeasse nenhum destes estímulos. Sidman 
concluiu que equivalências auditiva.~ visuais são pré
requisÍloI ~'uficientes para a leitura COIII compreen.~ão " 
(cf. Neves, 1995)" 

Me1chiori e co1. (1992) desenvolveram um programa de aprendizagem 
sem erro com três crianças, alunos de uma pré-escola estadual com idade em 
tomo de seis anos. O procedimento principal foi o de exclusão. Quando o expe
rimentador apresentava um novo modelo, o estimulo já conhecido pelo sujeito 
funcionava como pista para ser excluidoe o novo era selecionado. Foram intro
duzidos testes adicionais para verificar a formação de equivalência entre os 
estímulos, palavra impressa, palavra ditada e figura. A fOllllação de urna cla~se 
de estímulos, envolvendo a equivalência entre estes três tipos de estímulos, foi a 
base da leitura com compreensão. O programa consistiu de uma seqüência de 
passos, em que os dois primeiros foram destinados à aquisição de uma linha de 
base inicial, posteriormente expandida com o procedimemodeexclusão e pros
seguiu alternando passos de exclusão com passos de equivalência. Passos de 
equivalência eram realizados depois de cada dois passos de exclusão. Foram 
realizados dois testes extensi,,·os que veriticaram a leitura de todas as palavras 
de treino introduzidas até então. um na metade do programa e o outro no tinal, 
bem como a leitura de outras dezesseis palavras tlovas (de generalização). 
l-louve um desempenho perfeito dos três sujeitos na tarefa de emparelhamento e 
foram obtidos escores de cem por cento nos testes de equivalência, o que indica 
leitura com compreensão. Os resultados indicam que o programa de ensino 
baseado no p~dimento de exclusão é eficiente para estabelecer leitura gene
ralizada, também em pré-escolares sem experiência anterior de alfabetização. 
A este respeito afirma Stromer(1991): 

"A implicação para a eficiência do ensino fi que o 
resultado do aprendizado de tais processos pode ultrapassar 
aqueles que são esperados no treinamento de relações 
arbürórias entre exemplos de elementos singular e compa
raçÕe.f. ( . .) Para concluir, oscoTlceitoseprocedimemos de 
equivalência de estimulas podem contribuir substancial
mente para próticas de ensino. O impacto geral pode ser 
três: J) compreensão oumel/tadado entendimento da natu
reza das difICuldades da aprendizagem em populações 
particulares de illdividum; 2) aumento de preci.fão na 
avaliação do desempenho acadêmico e 3) identificação das 
estratégias de illtervenção que maximizem novas aprendi
zagens. "(p.ll) 
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o método de~nvolvido no presente trabalho, parcialmente semelhante 
ao de Melchiori e co!. (1992), consistiu num programa de ensino de discrimina
ções condicionais, em que os modelos foram palavras faladas e os estímulos de 
comparação foram palavras impressas. Novas discriminações foram ensinadas 
por "exclusão", onde a palavra nova era apresentada junto eom outra conhecida. 
Testes foram realizados para verificar se o sujeito: I) relacionava a palavra 
impressa com o desenho correspondente; 2) conseguia ler oralmente as pala
vras ensinadas; e J) lia oralmente palavras novasenvolvendorecombinaçãodas 
sílabas da~ palavras ensinadas (generalização). 

O trabalho possibilitou também que as classes de componamenlo ensi
nadas transcendessem a situaçíl.o experimental e fossem também apresentadas 
em OUlros contextos. Desta fonna, os resultados obtidos com este trnbalho seriam 
comparáveis aos obtidos por Freire (1988), no qual a leitura e a eseritll. iniciam-se a 
partir da realidade do educando e ampliam-se para novos contextos, conduzindo o 
indivíduo a um processo de leitura crítica e reflexiva sobre a realidade que o 
circunda. As necessidades de nosso sujcito eram, entre outras, identificar o 
nome dos ônibus, das ruas, além de ler e eSL"Tever palavrns relacionadas ao seu coti
diano, importantes para sua comunicação social e para o seu deseovolvimcnlO 
como empregada doméstica. O objetivo do presente trabalho foi, portanto, 
ensinar o comportamento de leitura e escrita a um sujeito adulto com história de 
fracasso escolar, almvés do procedimento de Exclusão e tendo por base os princí
pios teóricos da Análise Experimental do Comportamento (AEC). 

MÉTODO 

Sujeito 
Este trabalho foi realizado com um sujeito adulto, do sexo feminino, com 

idade de 37 anos, doméstica, de baixa condição socioc:conômica e analfabeta 
Teve seu primeiro contato com o alfabeto, quando freqüentou a primeira série 
do primeiro grau, aos sete anos de idade, em uma instituição pública, a sete 
quilômetros de sua residência, na cidade de Descanso /Se. Neste período de um 
ano, conheceu algumas letras e aprendeu a escrever apenas seu nome. No 
terceiro mês, na segunda série do primeiro grau, o processo de escolarização foi 
interrompido em função da necessidade de contribuir para a renda familiar que 
a afastou da escola em direçíio ao trabalho na agricultura. 

Local 
o trabalho ocorreu na residência onde o sujeito trabalhava, exercendo 

funções domésticas, situada no bairro Abraão - Florianópolis/SC. As sessões 
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de apr~ndizagem ocorreram, em média, três vezes por semana, sempre no 
períodovespertino,apósohoráriodetrabalho. 

As contingências reforçadoras utilizadas foram elogios verbais apresen -
tados após a ocorrência de leitura correta das palavras apresentadas. 

o trabalho foi desenvolvido no horário de trabalho, liberada com uma 
hora de antecedência para dedicar-se ao estudo e foi realizado na cozinhada 
residência, em uma mesa retangular com seis cadeiras e um armário embutido, 
onde são guardados todos os utensílios domésticos. Na cozinha constavam 
também diversos aparelhos eletrodomésticos. O ambiente era bem iluminado e 
bem ventilado. 

Material 
Os estimulos visuais utilizados foram: palavras (tipo Times New Roman, 

tamanho 72, minúsculas, do processador de textos WORD 2.0) e figuras (de 
aproximadamente 4 em de altura por 4 cm de largura. coloridas com caneta 
hidrocor), apresentados ao sujeito, colados em folhas de papel tamanho oficio, 
colocadas em uma pasta. dentro de folhas plásticas. As letras de cada palavra 
foram coladas na superfície de cartões com aproximadamente 3 em de largura 
por 3 cm de comprimento, com letras do tamanho acima citado, feitos de papel 
cartão, utilizados na atividade de momagem das palavras que foram en sinadas. 
Foram utilizados, também, um lápis, uma borracha e um caderooonde o sujeito 
escrevia as palavras ensinadas. Todo o material ficava sobre a mesa ao lado da 
qual sclltavam o sujeito e osexperimentadores. 

Procedimento 
O sujeito foi submetido ao conjunto de procedimentos que compõe O 

programa de ensino individualiado e que se assemelha àquele utilizado por 
Melchiori e co1. (1992). O procedimentoprincipaléodeexclusão, usado par a 
expandir gradualmente, ao longo de uma seqüência de passos, o repertório de 
pareamentos entre modelos(palavrasditadas pelo experimentador) eestímulos 
de comparação (palavras impressas). 

A base do procedimento de exclusão consiste, em cada tentativa de 
ensino, do pareamento de um estímulo de comparação, conhecido pelo sujeito, 
apresentado juntamente com um outro estímulo desconhecido. Quando oexpe
rimentador apresentava o modelo correspondente ao estímulo novo, o estímulo 
de comparação conhecido funcionava como pista ou dica e permitia ao sujeito 
que o excluísse e selecionasse corretamente o estímulo novo. 

Assim, neSle programa, o procedimento de exclusão pennitiu a aprendi
zagem sem erro de palavras faladas, associadas com palavras impressas. O 
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programa também envolveu a inserção de sondas para verificar a aquisiçãO de 
leitura não explicitamente ensinada, isto é, palavras novas não din;:tamcnte 
ensinadas (aqui referidas como palavras de generalização). 

Testes adicionais foram conduzidos para verificar a formaçlio de equiva
lência entre os estímulos palavra impressa, palavra ditada e figura. A formação 
de uma classe envolvendo a equivalência entre esses três tipos de estimulos 
constitui-se a base da leitura com compreensão. 

As palavras ensinadas eram dissilabas ou trissílabas compostas por síla
bas simples, e as palavras de geueralização eram obtidas por recombinação das 
mesmas sílabas simples (as palavras ensinadas e as de generalizaçlio eram, 
em grande parte, substantivos - nomes de objetos, organismos ou eventos 
cotidianos). Também foram incluídas palavras de generali7.ação (substantivos 
abstratos) que poderiam ou não estar diretamente relacionados ao universo 
vocabulardo sujeito, sendo que as primeiras, as de treino, foram obtidas através 
de uma entrevista inicial, e faziam parte do universo vocabular do sujeito. 

As palavras ensinadas para o sujeito ao 1ongo do prugmma estão 
apresentadas na Tabela I, a seguir: 

Tabela 1. Palavras-treino e de genemlização apresentadas 
em cada fase do procedimento 

FASES PALAVRAS IMPRESSAS 

TREINO GENERALlZACAo 

LINHA DE BASE B~. VACA 
C~ CARO 
V~, 

EXCLUSÃO I Bala BARRO 
MATO 

Moto 
EXCLUSÁ02 Pipa BOLA 

Saço MALA 

EXCLUSÃO 3 Vela FORA 

Fogo TODA 
R", 

EXCLUSÁ04 figa PELADA 
R,. CANETA 
Salada 

TelnQ$lmP,icologia(l997).n' } 



continuação 

FASES PALAVRAS IMPRESSAS 

TREINO GENERALlZACÃO 
EXCLUSÃO 5 

EXCLUSÃO 6 

EXCLUSÃO 7 

EXCLUSÃO 8 

EXCLUSÃO 9 

EXCLUSÃO 10 

PWIC!a 

Pcteca 
M=o 
Garrafa 
Camisa 
Chaleira 
Botina 
Chupeta 

Torneira 
Conina 
Mantciga 
Cadeira 

Açúcar 
Colher 
Geladeira 

Banho 

GARROTE 

BOLACHA 
TAPETE 

MANTA 
GATONA 

AÇUDE 
COLEIRA 

GARROTE 
PATETA 

BANHEIRA 

GELADA 

Foram usadas como n::forço expressões do tipo: "muito hem", "isto 
mesmo", "parabéns", apresentadas contingentemente a cada resposta correta do 
sujeito na etapa de aprendizagem. O sujeito recebia reforço a cada palavra lida 
corretamente, a cada montagem correta de uma palavra e também a cada palavra 
escrita manualmenle nocademode forma correta. Assim, a primeira tarefa(leitura 
da palavra), quando correta, era scguidado reforço. A segunda tarefa (montagem 
da palavra anteriormente lida), quando correta, era seguida do reforço. E a terceira 
tarefa, isto é, escrever manual e corretamente em seu cademo a palavra lida pelas 
experimentadoras era seguida do reforço. A terceira tarefa não estava pn:vista no 
procedimento porém consideramo-Ia importante por ter partido de uma solici
tação do sujeito em escrever a lápis cada nova palavra ensinada. 

A linha de base e os passos de exclusão envolveram, cada wn, a introdução 
de três palavras-treino (com nove tentativas de exclusão para cada palavra), 
além de duas palavras de generalização, formadas com as sílabas do respectivo 
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passodeexclusãoesilabasdospassosanteriores,comexceçliodalinhadebase, 
onde as palavras de generalização foram fonnadas com as sílabas das palavras 
ensinadas na própria linha de base. Astentativasiniciaisdeum passodee xclusão 
constituiamumpré-testequeavaliavaaleituradaspalavrasdctreinoaserem 
intro<luzidasno passo,das palavras treinadas na sessão imediatamenteanterio r 
(retenção) e também de duas palavras de generalização. As tentativas finais do 
passo (pós-teste) tambem foram usadas como sondas de leitura das mesmas 
palavras, exceto as da sessão precedente. A leitura correta de todas as palavras 
treinadas na sessão anterior, durante o pré-tcste, constituiu-se no req uisitopara 
a aplicação de um passo: se o critério não fosse atingido, o passo anterior era 
repetido. Passos de equivalência foram realizados depois de cada dois passosde 
exclusão. Também foram realizados dois testes extensivos, que verificaram a 
leituradetodasaspalavrasdetreino introduzidas ate entilo. bem comoa le itura 
das palavras de generalização. O Teste I foi realizado aproximadamente na 
metade do programa, e o Teste 2, ao final do mesmo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo do programa de ensino, o sujeito apresentou um elevado percentual 
de leituracorrcta, tanto das palavras el1sinadas, como das palavras de generali
zação, além de escrever manualmente e de fonna correta as palavras-treino. 

O sujeito apresentou, nos pós-testes. percentuais de leitura correta das 
palavras ensinadas próximos de 100 por cento. índice sempre superior aos 
resultados dos pré-testcs que foram aumentando na medida em que o programa 
avançava. A aprendizagem. nos passos de exclusão, foi sempre obtida em uma 
única sessão. Ao final e mesmo durante a realização do programa, o sujeito mos
trou-secapazde realizar leitura generalizada. ou seja. passou a ler palavras não 
apresentadas nas etapas de aprendizagem. Confonne Melehiori e col. (1992), a 
leitura generalizada somente ocorre na medida em que o repenório de equivalên
das (envolvendo palavras ditadas, palavraseseritas e figuras) se ampliava. Neste 
trabalho. bem como llO de Melchiori (1992), houve mudança na unidade funcional 
da leitura: o sujeito aprendeu a fracionar as palavras em unidades mínimas e o 
controle por essas unidades minimas se manteve quando elas eram n:combinadas. 
fonnando novas palavras. De Rose (1993) mostrou que o controle por unidades 
mínimas pode estender-se também para as relaçõcs envolvendo a escrita, com os 
sujei tos tomando-se eapaz.csde construir ou escrever novas palavras. 

Estão apresentados. nas Figuras a scguir, os indices de desempcnho do 
sujeito no decorrer do procedimento. tomando-se por base O percentual de 
le ituraeorreta. 
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Na Figura 1, é possível verificar que NAT apresentou 100 por cento de 
leitura correta nas etapas de aprendizagem, com exceção na Exclusão 2, onde o 
percentual foide97porcento,enasExclusõcs7e8.rompercentuaisde98e90 
por cento, respectivamente, nas quais foram introduzidos os eneontros vocálicos 
(ei)e dígrafos(ch). 

O fato de o sujeito, ainda que por pouco tempo, ter tido contato com o 
processodeescolafização,possivelmentefaei litouoscuaprcndizado, lcvand~ 

a associar as silabas das palavras apresentadas com silabas que já faziam parte 
do seu repertório de aluno da primeira série do primeiro grau. 

As contingências reforçadoras organizadas e propiciadas ao sujeito, 
como elogios verbais pelo seu desempenho correto, foram fundamentais para a 
aquisição do repertório de leitura, além de, possivelmente, terem alterado, 
também, a sua auto-estimaque, certamente, contribuiu para0 seuaprcndizado. 

,(li) o o o o o o o o o o o ...... li .... Q 

i : 
~ GO . 
~ . . . 

jiiiiiiiii; iiiiiiiii; 
FASESDEEXCLUSÀO 

1. __ tpolll.lr!o_t_(pot1r! Prt.!_(poIII.~)"Póe-__ (P.I._JI 
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Pode-se verificar nos pré e pó5-lestes das palavras ensinadas (Figura 2) 
que a porcentagem de acertos foi maiordo que nos pré e pós-Iestes das palavras 
de generalização. Provavelmente deve·se ao falo de as palavras degenerali
zaçlio serem, em sua grande maioria, abstratas e muitas vezes nlio estarem rela· 
cionadas ao cotidiano do sujeito. Por exemplo, fora eealada(abstratas), garrote. 
manta e banheira (eoneretas) nAo eram palavras que faziam parte da vida diária 
do sujeito. 

Nospó5-lCStCSdaspa1avrasensinadas,NATobteve IOOporcentode aeerto, 
tendo em vista que a leitura dessas palavras foi reforçada durante a aprendiza
gem, além da provável familiarização refletida em valores percentuais de leitura 
corretanafaixade80aIOOporcentodurantearealizaçãodospré·testes. 

Observa-se nos pré-testes das palavras de generalização que o sujeito 
atingiu,emmédia, oodc:corn:rdo procedimento, aman:a de 50porccnto de acerto. 
Nos momentos de aplicaçAo dos pós-testes, o sujeito obteve, em quatro Exclusões, 
50 por cento de acerto nas palavras de generalização, enquanto, nas oulTas seis 
Exclusões atingiu \00 por cento de acerto. Em relação a este aspecto, ou seja, à 
possibilidade de genera1iza;ão, Melchiori e col. (1992) afumam: 

"A ocorrência de leitura generalizada evidencia que 
O!! :rnjeitO$ dominaram os mecanismos de anâlise e síntese 
envolvidO!! na leitura, ou em outra! palavras, seu compor
tamento textual passou a ser controlado por unidades 
mínimas (Skinner. 1957); um repertório de operanles 
discriminados mínimO!! permite a expansJo do repertório 
paraclruses deoperunles mais complexO!!. que re:rn/lamde 
recombinaçÕesdO$primeirostalcomonaleitura . .. (p. 1\ O) 

Á • • 
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A porccntagem de acertos nas fases de &juivalência (Figura 3) foi em 
tomo de 100 por cento, demonstrando que o sujeito estabeleceu a relação entre 
as palavras impressas, palavras ditadas e figuras COJTespondenles, ou seja, 
demonstrou leitura com compreensão. De acordo com Sidman e Tailby (1982, 
cf. de Rose, 1993) 

"a/ormação de classes de equivalência implica em 
que a pessoa aprenda mais do que foi diretamenle ensinndo: 
o ensino direto de um conjunto de relações deve produzir 
desempe"hos emergentes, baseados nas propriedades de 
refle;cividade, simetria e fransilividade . . , (p.29 I ) 

A Figura 3 apresenlaodesempenhodaparticipante no Teste 2,um rendi
ment05uperioraoapresentado no Teste l,tantodaspalavrasensinadas, quanto 
das de generalização. Esse aumento no rendimento deve-se ao procedimento 
realizado que eolocou o repertório de leitura sob o controle de unidades 
m(nimas favorecendo, desse modo, a identificaçilo dc novas palavras. 

CONCLUSÃO 

Considerando o contexto no qual o trabalho foi desenvolvido, pode-se 
afirmar que NAT, um dos excluídos do sistema educacional, pôde transcender, 
mesmo que parcialmente, sua condiçãodeanalfabetismo, atingindo uma condiçllo 
menos marginalizada. Durante os cinco meses de trabalho, houve alteração no 
repertório comportamental de leitura e escrita, facilitando, desta foma, sua 
vida diária; podia não só ler ou escrever, mas principalmente estabelecer novas 
relaç6es ate então inexistentes no seu cotidiano. 

Observando os resultados apresentados, podemos concluir que o mêtodo 
mostrou-se eficicnte tendo em vista que o sujeito apresentou leitura com 
compreensão,ocorrendoumaumentonopercentualdeleituracorreta,tantodas 
palavras ensinadas quanlo das palavras de generalização, como pode ser 
obser\vado nos Testes I e2( Figura3). 

Os fatores que explicam a capacidade de leilura foram provavelmente as 
contingências reforçadoras verbais fornecidas ao sujeito. contingentes a cada 
resposta correta e à utilização de palavras que já raziam parte do universo 
vocabular do sujeito possibilitando, desta forma, vincular o processo de 
aprendizagem com a sua realidade. 

Convém salientar que NA T, na entrevista ao final do trabalho, revelou 
estar satisfeita com o aprendizado: "Eu achei ótimo! Achei muito bom." Ainda 
na entrevista, quando perguntada como estava se sentindo, respondeu: "Eu sinto 
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muito feliz de ler aprendido a ler, eu não sabia, Estoufaceira, Pelo menos sei 
pegar 11m ônibus, ler qualquer coisa, mandar meus filhw no mercado porque 
ellsei escrever, alfles eu nDosaMa, Agora ell me silflofefilde pegar, escrever e 
mondar eles," Vê-se, portanto, que a aquisiçãO de le itura e escrita facilitou sua 
relação com o meio, tomando-o mais independente: hoje pode tomar um ônibus 
sem pedir auxílio e escrever bilhetes para os filhos realizarem compras no 
mercado. Sente-se mais capaz de contribuir na alfabetização de seus filhos, 
estimulando-osacaminhar no semidode busca de uma maior independência 

O procedimento usado neste trabalho poderia ser utilizado na resolução 
de outros problemas que dificultam a interação do homem em sociedade, tais 
como: deficientes de diversas modalidades, dificuldades de aprendizagem 
apresentadaS por crianças pré-escolares, escolares e, também, por adultos. 

A Análise Experimental do Com portamento ao usar de fonllaadequada e 
eontextualizadaocontrolecomportamentalestá,certamente,contribuindo para 
a construção de um novo homem, mais livre e mais autônomo e a linguagem, 
adequadamenteestabelecida,pennitindoaleituracrítica eretlexiva,exercerá 
um papel fundamental neste processo. Como diz Frcire(!988); 

"A educação como prática da liberdade, ao 
contrário daquela que é prática da dominuçiJo, implica a 
negação do homem ub~·tra/o, isolado, sol/o, desligado do 
mundo, assim como também a negação do mllndo como 
lima realidade aIlsenle dos homens . .. (p. 70) 

Entrevista final com '"'NAT" 

E: Oquevocêachou? Dificil, fácil? 
NAT: Eu achei ótimo! Achei muito bom, 

E: E como é que você está se sentindo depois que você aprendeu a ler, a 
escrever? 

NAT: Eu sinto muito feliz de te aprendido a ler, eu não sabia, né? Tô faceira. 
Pelo menos sei pegar um ônibus, ler qualquer coisa, mandar meus filhos 
no mercado porque eu sei escrever, antes eu não sabia. Agoraeu me sinto 
feliz de pegar, escrevere mandar eles. 

E: Oque você já escreveu para eles? 
NAT: Papel higiênico, orno, quiboa, leite. Ó, tudo bem ceninho. Eu n!lo sabia 

juntaras letras,agoraeusei. 

E: Você nuneafoi para a escola? 
NAT: Ah, eu fui. Eu estudei sIJ até a primeira série, quando eu passei para o 

segundo ano a minha mãe nlio me deixou mais estudar. 
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E: Por que ela não deixou ,",ocêestudar? 
NAT: Porque eu tinha de ajudar a trabalhar, n6sera em baslante na casa e tinha 

que trabalhar para ter alguma coisa, né? 

E: E só agora você começou a estudar de novo? 
NAT: Depois desta ,",ez, só agora que cu comecei a estudar de novo. mas estou 

fe liz 

E: Tem alguma coisa a mais que você queira falar, alguma coisa que você 
gostou ou não, desde o primeiro dia quando a gente chegou para falar 
contigoeteconvidariComoéquevocêscsentiu? 

NAT: Eu me achei chateada, assim deeu ser uma mulherjáde idade e estudar, 
mas a Karina falou: "Ah, Natália é bom para você", aí eu falei: "Que é 
bom é bom para mim eSlUdar" . Daí a Karina e você começou a lecionar. 
Agradeço vocês duas de me darem aula. e queria que ,",ocês me dessem, 
ao menos uma vez por semana. uma aula para eu, ao menos. não esquecer 
do que eu estudei. 

E: Então, tu queres continuar. É isso? 
NAT: Eu quero cOrltirluar estud3rldo porque para mim é import3rlte. 

E: Tem mais alguma coisa? Algo que ,",ocê rlão gostou? 
NAT: Não, eu adorei tudo o que vocês fizeram para mim. 

E: Você gostou da maneira como a gente colocou as coisas para ti? 
NAT:Gostci! 

E: Achou que ass im você aprendeu? 
NAT:Aprendi. 
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