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Resumo 

A presente pesquisa verificou se o ensino de discriminações condicionais com estímulos 

auditivos e visuais de duas dimensões (altura e duração) utilizando matrizes em que há 

sobreposição de estímulos poderia permitir o desenvolvimento de leitura recombinativa com 

símbolos musicais e a formação de relações de equivalência. O estudo foi realizado com oito 

participantes, distribuidos em duas condições, nomeados de Condição 1 e Condição 2. Todos 

os participantes realizaram avaliações iniciais com as relações AB (som-figura musical), AC 

(som-palavra), A’B’ (recombinação som-figura) e A’C’ (recombinação som-palavra), 

ensino das relações AB e AC, testes de recombinação A’B’ e A’C’, teste de sequências AB 

e testes de relações de equivalência BC, CB, B’C’ e C’B’. Os participantes da Condição 2 

realizaram, além dessas avaliações iniciais, avaliação das relações AC e A’C’ antes e depois 

do ensino das relações AB, e pós-testes nas fases de ensino das relações AB e AC. O 

procedimento de ensino foi organizado em Ciclos e em cada um deles duas relações 

específicas foram ensinadas e todas as relações de ensino e recombinação foram testadas 

(sondas). Os resultados mostraram que o procedimento aplicado permitiu o desenvolvimento 

de leitura recombinativa com estímulos auditivos e visuais musicais, sendo que dos 16 

resultados nas sondas finais (Ciclos 4 e 8), 12 ficaram acima de 60% de acertos. O 

procedimento permitiu também para todos os participantes da Condição 1 e três da Condição 

2 a emergência de relações de equivalência com os estímulos empregados. Além disso, foi 

verificado que as respostas de seleção dos participantes ficaram sob controle das duas 

propriedades sonoras (“altura” e “duração”), com diferenças de acertos entre as duas de 

12,5% em geral. Foi identificado também que as respostas de seleção dos participantes em 

situações de testes apresentaram maiores porcentagens para a propriedade “duração”, ainda 

que a diferença entre as duas propriedades tenha sido pequena, e este fato pode ter ocorrido 

devido a características dos procedimentos de ensino aplicados na pesquisa. Sugere-se que 

em futuros estudos sejam realizados procedimentos de ensino nos quais em um mesmo ciclo 

possa haver a variação das duas propriedades dos estímulos sonoros, “altura” e “duração”, 

ao invés de apenas uma, para verificar se ambas poderiam exercer o mesmo tipo de controle 

sobre as respostas dos participantes, ou aumentar as porcentagens de tentativas corretas em 

geral. 
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