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Apoio: 



 Objetivo 

 Apresentar o intercâmbio de conhecimento entre a 

Fonoaudiologia e a Análise do Comportamento em pesquisas 

realizadas no Núcleo Informatizado de Estudos da Linguagem 

(NIEL) da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 

Alagoas (UNCISAL).  

 



A Universidade Estadual de Ciências da Saúde 

de Alagoas (UNCISAL) e o Núcleo 

Informatizado de Estudos da Linguagem 

(NIEL) 



 Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 
Alagoas (UNCISAL) 

• A UNCISAL possui os seguintes cursos  (bacharelado): 

– Enfermagem 

– Fonoaudiologia 

– Terapia Ocupacional 

– Fisioterapia 

– Medicina 

 



 Núcleo Informatizado de Estudos da Linguagem 
(NIEL) 

• Objetivos do NIEL: 

– Pesquisar  requisitos básicos e procedimentos de ensino 

de leitura e de escrita para diferentes tipos de população 

(adultos, crianças com dificuldades de aprendizagem, 

surdos usuários de Aparelho de Amplificação Sonora 

Individual  e surdos usuários de LIBRAS); 

– Pesquisar requisitos básicos e procedimentos de ensino de 

repertórios de contação de histórias. 



 Núcleo Informatizado de Estudos da Linguagem 
(NIEL) 

• Coordenadoras: 

– Profa Carmen Silvia Motta Bandini (analista do comportamento) 

– Profa Heloisa Helena Motta Bandini (fonoaudióloga) 

 

• Bolsistas: 

– 02 bolsistas de Treinamento Técnico (CNPq) – (Psicologia) 

– 08 bolsistas de iniciação científica (CNPq/ FAPEAL/ FEJAL) – 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fisioterapia e 

Medicina. 

 



 Núcleo Informatizado de Estudos da Linguagem 
(NIEL) 

• Número de indivíduos atendidos por semana: 

– 32 indivíduos com dificuldades de aprendizagem, sendo 

4 deles, crianças surdas. 

 

• Número de atendimentos já realizados  ao longo de 3 anos 

de funcionamento: 

– Por volta de 100 indivíduos com dificuldades de 

aprendizagem . 

 



Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre 
Comportamento cognição e Ensino 





Ação Integrada  

NIEL - Fonoaudiologia 



Perfil do Profissional Fonoaudiólogo 

• Profissional habilitado: 

– Desenvolver pesquisa e ações de prevenção,  avaliação,  

acompanhamento e reabilitação dos distúrbios da 

comunicação humana e das funções orofaciais. 

• Áreas de concentração da Fonoaudiologia: 

– Audiologia, Linguagem, Motricidade Orofacial, Voz, 

Disfagia e Saúde Coletiva. 



Integração NIEL-Fonoaudiologia 

• Clínica Escola de Fonoaudiologia da UNCISAL: 

– Clínica escola; 

– Serviços de Alta Complexidade de Saúde Auditiva, 

que inclui um Ambulatório de Aparelhos de 

Amplificação Sonora Individual (AASI) e setores 

associados (exames e diagnósticos).   

 



Ambulatório de AASI 



Pressupostos que Fundamentam a Programação 

de Ensino na Análise do Comportamento 



Ensinar é planejar contingências 



Para pensar 

“Exercitar a capacidade de raciocínio é uma  

 técnica como a de mergulhar ou nadar: não dá melhor resultado 

para ensinar a pensar do que para ensinar a nadar! Se atirarmos 

um bando de crianças em uma piscina, algumas conseguirão 

chegar a borda e sair d’água.  Podemos sustentar que as 

ensinamos a nadar, ainda que a maioria nade mal.  Outras irão 

ao fundo e as salvaremos.  Nós não vemos as que vão ao fundo 

quando as ensinamos assim a  pensar, e muitas das que 

sobrevivem pensam mal (p. 112)” 
(Skinner, B. F.  (1972) Tecnologia do Ensino. São Paulo: EDUSP.  (original 1968) 

 



Para pensar 

Programar tarefas de ordem de dificuldade crescente, apenas, 

não garante o ensino, pois “Poder-se-ia ensinar salto em altura 

com a mesma técnica – colocando a barra para cada uma dada 

altura, fazendo com que o aluno salte, e movendo a barra para 

cima ou para baixo com o resultado.  O aluno aprenderá a passar 

pela barra a uma altura respeitável, mas quase certamente não 

saltará bem (p. 112)”  

 

(Skinner, B. F.  (1972) Tecnologia do Ensino. São Paulo: EDUSP.  (original 1968) 

 



Planejamento do ensino 

Sempre que 
a linha 

inclinada de 
forma 

singular era 
escolhida a 
criança era 

informada do 
acerto. 

37 crianças 
deveriam  

escolher uma 
das linhas na 

matriz ao 
lado.  

Nenhuma 
instrução 
verbal foi 

dada antes 
da tarefa. 

(Stoddard, 1968, em de Rose, 2004) 
 



Planejamento do ensino 

Em seguida, 
um teste com 

a situação 
inversa foi 

realizado (a 
linha singular 
agora estava 
voltada para 
a esquerda).   

Quando este 
teste foi 

apresentado 
o que as 
crianças 

responderam
? 

(Stoddard, 1968, em de Rose, 2004) 
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Planejamento do ensino 

Em um 
segundo teste 
somente duas 

linha foram 
apresentadas. 

O que as 
crianças 

responderam
? 

As crianças 
que escolhiam 

pela 
singularidade 

tiveram 
dificuldades 

em responder. 
As demais 

escolheram a 
linha inclinada 
para a direito  

(Stoddard, 1968, em de Rose, 2004) 
 



Planejamento do ensino 

• Conclusão plausível:  

 Apesar da experiência semelhante de “ensino”, 

as crianças aprenderam coisas completamente 

diferentes. 



Skinner e as Críticas ao Ensino Tradicional 

• Em 1968, Skinner teceu críticas ao Sistema 

Tradicional de Ensino, dentre elas: 

1. Ensino tradicional baseado em controle aversivo (Alunos 
vão as aulas para não reprovarem por falta ou para evitar 
notas baixas): 

 

“Diante  desta confusão de consequências aversivas, chegar a 
resposta certa é, em si mesmo, um evento insignificante, cujo 
efeito ficará perdido no meio das ansiedade, do tédio e das 
agressões, que são os inevitáveis subprodutos  do controle 
aversivo (p. 15)”.  
 

(Skinner, B. F.  (1972) Tecnologia do Ensino. São Paulo: EDUSP.  (original 1968) 

 



Skinner e as Críticas ao Ensino Tradicional 

2. Professora incapaz de reforçar imediatamente cada 

resposta correta que deverá ser emitida por cada aluno 

em sala de aula (quando o aluno ainda não pode obter 

reforço automático por descobrir sozinho a resposta 

correta, dificilmente há reforços suplementares); 

3.  O número de contingências de reforço programadas para 

cada aluno durante a aprendizagem de um tema é 

insuficiente no ensino tradicional. 

 

 



O Ensino Programado na Análise do 
Comportamento 

• O ensino programado, segundo Skinner 

(1968/1972) deve englobar necessariamente: 

1. Avaliação do repertório inicial do aluno; 

2. Definição do comportamento alvo; 

3. Busca por reforçadores contingentes aos 

comportamentos desejados; 

4. Planejamento de pequenos passos intermediários. 

 



Planejamento do ensino 

Repertório 
inicial do 

aluno 

Comportamento 
final desejado 

Passos 

Quantos passos 
forem necessários 

todos com avaliações 
como critério para 

avanço 



O Ensino Programado na Análise do 
Comportamento 

• Vantagens do Ensino Programado, segundo Skinner 

(1968/1972): 

1. Aprendizado contínuo e otimização da aprendizagem; 

2. Avanço em pequenos passos, com segurança de que 
cada passo anterior foi aprendido; 

3. Ensino individualizado, no qual o aluno avança no seu 
ritmo; 

4. Aluno como autoridade final do ensino: é o repertório do 
aluno que fundamenta o ensino. 

 

 



Estudos Posteriores 

• A relação dos erros do aprendiz com a 

aprendizagem.  O que seriam os erros?  

–   Erro é o comportamento que ocorre sob controle de 

propriedades irrelevantes de um estímulo (Stoddard, de 

Rose, & McIlvane, 1986) 

 

Erros não são parte necessária do processo de 
aprendizagem 

 

 



Conseqüências do erro na aprendizagem: 

• Possível formação de repertórios considerados 
inadequados (topografias de controle de estímulos 
diferentes daquelas programadas pelo professor ou 
experimentador); 

• Possível impedimento da formação de um 
repertório adequado e, até mesmo, de 
deterioração de repertórios adequados já 
existentes; 

• Efeitos emocionais decorrentes da punição do 
comportamento quando erros ocorrem. 



Procedimentos de Ensino de Leitura 
Fundamentado nos Pressupostos da 

Análise do Comportamento 



Pressupostos: Programa de Leitura 

• Estudo de Sidman 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidman, M. (1971).  Reading and auditory-visual equivalences.  Journal of Speech and Hearing 
Research, 14, 5-13. 

  

Palavras 
Ditadas 

(ouvidas) 
Nomeação 

Oral 

Palavras 
Impressas 
(escritas) 

Figuras 



Pressupostos: Programa de Leitura  
 

• Procedimento de exclusão: garante o ensino com o 
mínimo de erros. 

1)      2) 

 

 

 

  

Aponte 
“bolo” 

Aponte 
“mala” 

Rosa Filho, A.B., de Rose, J.C.C., de Souza, D.G., Hanna, E.S., & Fonseca, M.L., (1998). Aprendendo a 
ler e a escrever em pequenos passos. Software para pesquisa. 



Programa na Atualidade 

  

  

 
Palavras  
e Sílabas 
Ditadas 

(ouvidas) 

Nomeação 
Oral  

Palavras e 
sílabas 

Impressas 
(escritas) 

Figuras 

Escrever 
(cópia) 

Escrever 
ditado Escrita 

Manuscrita 



Conhecimento Integração com a 

Fonoaudiologia 



Pergunta Central 

Como ensinar leitura com os métodos da Análise 

do Comportamento para indivíduos com 

perda auditiva? 



Conhecendo a Fisiologia da Audição e 

as Implicações das Perdas Auditivas 

na Aprendizagem 



Tipos de Perda Auditiva e Aprendizagem 

• Condutiva - redução na acuidade auditiva por lesão na orelha 

externa e/ou média;   

•  O deficiente auditivo tem uma dificuldade na condução do 

som (permanente ou transitória) ocasionada por uma barreira 

física (otite, cera ou uma lesão nos ossículos internos).  A 

audição pode se dar de forma normal, quando o som 

ultrapassa a barreira. 

•  A aprendizagem pode ser pouco dificultada com o uso de 

aparelho auditivo e tratamento adequado. 

 



OUVIDO 
MÉDIO 



Tipos de Perda Auditiva e Aprendizagem 

• Sensorioneural - engloba lesões sensoriais no ouvido interno 

e/ou neurais, desde o nervo coclear até os núcleos auditivos no 

tronco cerebral. 

• O deficiente auditivo tem uma dificuldade permanente na 

captação do som pelas células ciliadas na cóclea ou na 

condução do som no nervo auditivo. Mesmo com o uso do 

aparelho auditivo a audição não se dá de forma normal (há 

distorção do som que varia dependendo da extensão da lesão). 

•  A aprendizagem é, em geral, amplamente dificultada. 



OUVIDO 
INTERNO 





Tipos de Perda Auditiva e Aprendizagem 

• Mista - apresenta características das anteriores, pois a lesão 

encontra-se simultaneamente na orelha interna e nas orelhas 

média e/ou externa; 

 

A aprendizagem é também, em geral, amplamente dificultada. 



Tipos de Perda Auditiva e Aprendizagem 

• Central – envolve lesões em áreas superiores do cérebro; nestes 

casos o sistema auditivo periférico encontra-se íntegro (Ex.: distúrbio 

do processamento auditivo central) 

• O deficiente auditivo tem uma dificuldade permanente ou transitória 

no processamento do som no nível cerebral. Testes com tons puros 

podem ser normais, contudo ele tem dificuldades em processar sons 

de fala (não compreende o que lhe é dito). 

•  A aprendizagem é, em geral, amplamente dificultada quando não 

detectada a perda. 



Grau da Perda Auditiva 

• Os graus das perdas auditivas podem ser: 

– Leve 

– Moderado 

– Severo 

– Profundo 





Audição 
com AASI 

Orelha 
Esquerda 

Orelha 
Direita 

Sem 
resposta 



Variabilidade da População Surda 

• Idade em que a Perda Auditiva aparece: 

– Pré lingual- antes da criança alcançar a competência em sua língua 

nativa 

– Pós lingual – após a criança ter alcançado a competência em sua 

língua nativa.  

• Tipo de educação: 

– Oral 

– Bilinguismo (LIBRAS como primeira língua e o Português escrito como 

segunda língua) 

 



 
Habilidades de consciência fonológica 

• Consciência fonológica é um termo utilizado para descrever a 

habilidade explícita e consciente de manipular e segmentar a 

fala até o nível dos fonemas . 

 

• É considerada uma habilidade fundamental para aprender a 

ler e escrever. 

 

 

(Bradley & Bryant, 1983) 



Como aprender a ler : 

 

• sem ouvir os sons da fala claramente; 

• sem dominar uma língua; 

• com habilidades de consciência fonológica 

restritas; 

• em uma sala de aula ruidosa? 
 



 “...se o pensamento transcende a língua e todas as 
formas representativas, ainda assim ele as cria, e 
precisa delas, para seu desenvolvimento.  Tem sido 
assim na história humana, e é assim para cada um de 
nós.  Pensamento não é língua, ou simbolismo, ou 
representação por imagens, ou música,  mas sem estes 
ele pode extinguir- se, natimorto, na mente.  É isso 
que ameaça qualquer criança surda, ou qualquer 
criança em geral, que não consiga pleno acesso à língua 
e a outros instrumentos e formas culturais.  "  

     Oliver Sacks  

 



Ensino de leitura e escrita para deficientes 

auditivos: uso conjunto de software de ensino 

e sistema de frequência modulada. 



 
Objetivo  

 
• Avaliar, em conjunto, um procedimento de ensino 

informatizado de leitura de palavras simples da 

língua portuguesa (tipo consoante-vogal) e a 

utilização de um sistema de transmissão de 

freqüência modulada (sistema FM) em crianças 

deficientes auditivas que não aprenderam a ler ou 

que apresentam um repertório de leitura deficiente.. 



• Participantes  
– 01 criança e dois adolescentes, surdas pré-linguais, 

oralizadas, com os seguintes tipos de perda: 

 
Participante Idade Sexo Tipo de Perda 

P1 15 anos e 2 
meses M 

Orelha Esquerda – 
Mista/Profunda 

Orelha Direita – SN /Leve-
Severo  

P2 13 anos e 10 
meses F Bilateral – SN Leve-Profunda 

P3 7 anos F 
Orelha Esquerda – 
Mista/Moderada 

Orelha Direita – Mista/Profunda 



 
Método  

 • Material e Equipamentos  

 

– Software “Aprendendo a ler em pequenos passos”1;  

– Computador equipado com sistema Windows XP; 

–  Sistema de Frequência Modulada composto por 

transmissor EasyLink e receptor MyLink. PHONAK. 

 
1 ROSA FILHO, A. B. et al  (1998) . Aprendendo a ler e escrever em pequenos passos.  (Software 

para pesquisa). 



Transmissor - Inspiron 
Receptor 

Receptores 



Transmissor Easy link 
Receptor My link  

Phonak AASI com dispositivo 
para sistemas FM 



Sinal X Ruído  



 
Sistema FM  

 
Som de 

uma aula 
SEM o uso 

do FM 

Som de 
uma aula 

COM o uso 
do FM 



 
Método  

 • Procedimento Geral 

 
 

 

 

Unidade 1 -  
05 Passos 

Pós teste 
Unidade 1 

Pré teste 
Inicial 

Unidade 2 – 
 04 passos 

Pós teste 
Unidade 2 

 

Unidade 3 –  
04 passos 

Pós teste 
Unidade 3 

Unidade 4 – 
04 passos 

Pós teste  
Unidade 4  



 
Procedimento  
 
• Pré Teste Inicial 

– Tarefas de leitura e de escrita manuscrita 

100%  

<100%  

Escreva “cavalo” Que palavra é essa? 

 
 

Rosa Filho, A.B., de Rose, J.C.C., de Souza, D.G., Hanna, E.S., & Fonseca, M.L., (1998). Aprendendo a 
ler e a escrever em pequenos passos. Software para pesquisa. 



 
Método  

 • Procedimento  

– Estrutura de cada passo de ensino: 

Tarefas de ensino 
e teste 

envolvendo 
palavras inteiras: 
Seleção, Cópia e 

Ditado 

Tarefas de ensino e 
teste envolvendo 

sílabas das palavras 
ensinadas: 

Seleção, Cópia e 
Ditado 

(treino silábico) 



 
Procedimento  
 
• Tarefas de ensino envolvendo palavras inteiras.  

Acertos eram sinalizados e erros nas tarefas de 

seleção e cópia eram corrigidos em nova tentativa. 

Aponte 
“bolo” 

Escreva 
“mala” 

Escreva 
igual 



 
Procedimento  
 
• Critério para passagem para o treino silábico: 

Aponte 
“mala” 

 
 100%  

< 100%  

Aponte 
“mala” 

 

Aponte 
“mala” 

 



 
Procedimento  
 
• Tarefas de ensino envolvendo sílabas das palavras 

ensinadas.  Acertos eram sinalizados e erros nas 

tarefas cópia eram corrigidos em nova tentativa : 
100%  

<100%  

Escreva 
igual 

Escreva 
“bico” 

Escreva o nome 
desta figura 



 
Procedimento  
 
• Tarefas de ensino envolvendo sílabas das palavras 

ensinadas.  Acertos eram sinalizados e erros nas 

tarefas de seleção eram corrigidos em nova tentativa: 
100%  

<100%  

Aponte  “bi”.  



 
Procedimento  
 • Tarefas de teste para passagem para treino silábico 

de nova palavra do passo ou para novo passo: 

100%  

<100%  

Escreva “bico”. 



 
Método  

 • Procedimento Geral 

 
 

 

 

Unidade 1 -  
05 Passos 

Pós teste 
Unidade 1 

Pré teste 
Inicial 

Unidade 2 – 
 04 passos 

Pós teste 
Unidade 2 

 

Unidade 3 –  
04 passos 

Pós teste 
Unidade 3 

Unidade 4 – 
04 passos 

Pós teste  
Unidade 4  



 
Procedimento  
 • Pós teste das unidades 

– Tarefas de leitura de palavras ENSINADAS E PALAVRAS DE 
GENERALIZAÇÃO . 

– Tarefas de escrita manuscrita. 

100%  

<100%  

Escreva “cavalo” Que palavra é 
essa? 

 
 



 
 

 

 

Resultados 
100%  

<100%  
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Resultados e Discussão 
• As crianças aprenderam as tarefas ensinadas 

melhorando o desempenho em leitura e em 
escrita. 

• Contudo, o número de repetições de passos nas 
unidades de ensino foi superior a média apontada 
na literatura . 

• As crianças procuravam constantemente o 
experimentador para apoio da leitura orofacial. 

• Os resultados nos testes de leitura foram maiores 
que nos testes de escrita, conforme mostra a 
literatura. 
 
 
 

 
 



Trabalhos posteriores 
• Melhorar o programa de leitura, permitindo que a 

criança possa acessar vídeos para apoio da leitura 
orofacial. 

 

• Desenvolver programa de leitura para surdos não 
oralizados, com instruções em LIBRAS (sujeitos 
bilingues usuários de LIBRAS). 

 

 

 

 

 

 
 



Implicações para a Atuação do analista 
do comportamento 

• A parceria com outras áreas aprofunda o conhecimento 

e melhora os resultados do trabalho do Analista do 

Comportamento. Enquanto o Fonoaudiólogo conhece a 

fisiologia da audição e o universo do surdo 

(dificuldades do paciente), o Analista do 

Comportamento conhece o comportamento e pode, de 

forma sistemática, intervir e planejar condições de 

ensino-aprendizagem. 

 

 
 



 
Referências  

 • de Rose, J. C. C. (2005). Análise comportamental da 

aprendizagem de leitura e escrita. Revista Brasileira de Análise 

do Comportamento, (1), 1, 29-50. 

• Sidman, M. (1971).  Reading and auditory-visual equivalences.  

Journal of Speech and Hearing Research, 14, 5-13. 

• Skinner, B. F.  (1972). Tecnologia do Ensino. São Paulo: EDUSP.  

(Original publicado em 1968). 

 

 

 

 
 



Contatos 

 

csmbandini@gmail.com  

 


		Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas�	Núcleo Informatizado de Estudos da Linguagem���Intervenção profissional e pesquisa na interface com a Fonoaudiologia
	 Objetivo
	Slide Number 3
	 Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL)
	 Núcleo Informatizado de Estudos da Linguagem (NIEL)
	 Núcleo Informatizado de Estudos da Linguagem (NIEL)
	 Núcleo Informatizado de Estudos da Linguagem (NIEL)
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Perfil do Profissional Fonoaudiólogo
	Integração NIEL-Fonoaudiologia
	Ambulatório de AASI
	Slide Number 14
	Ensinar é planejar contingências
	Para pensar
	Para pensar
	Planejamento do ensino
	Planejamento do ensino
	Slide Number 20
	Planejamento do ensino
	Planejamento do ensino
	Skinner e as Críticas ao Ensino Tradicional
	Skinner e as Críticas ao Ensino Tradicional
	O Ensino Programado na Análise do Comportamento
	Planejamento do ensino
	O Ensino Programado na Análise do Comportamento
	Estudos Posteriores
	Conseqüências do erro na aprendizagem:
	Procedimentos de Ensino de Leitura Fundamentado nos Pressupostos da Análise do Comportamento
	Pressupostos: Programa de Leitura
	Pressupostos: Programa de Leitura �
	Programa na Atualidade
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Tipos de Perda Auditiva e Aprendizagem
	Slide Number 38
	Tipos de Perda Auditiva e Aprendizagem
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Tipos de Perda Auditiva e Aprendizagem
	Tipos de Perda Auditiva e Aprendizagem
	Grau da Perda Auditiva
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Variabilidade da População Surda
	�Habilidades de consciência fonológica
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	�Objetivo �
	Slide Number 53
	�Método �
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	�Sistema FM �
	�Método �
	�Procedimento �
	�Método �
	�Procedimento �
	�Procedimento �
	�Procedimento �
	�Procedimento �
	�Procedimento �
	�Método �
	�Procedimento �
	�
	�
	Resultados e Discussão
	Trabalhos posteriores
	Implicações para a Atuação do analista do comportamento
	�Referências �
	Contatos��csmbandini@gmail.com �

