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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, A. M. Desempenho de escolares do segundo ano do ensino fundamental em 

provas de compreensão de leitura: elaboração de procedimento avaliativo. 2011. 176f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós Graduação em Educação – 

Faculdade de Filosofia em Ciências, Universidade Estadual Paulista – FFC/UNESP, Marília 

(SP), 2011. 

 

 

A leitura na vida escolar e social do sujeito apresenta-se como um dos maiores e mais 

importantes desafios da escola. O bom desempenho de leitura é o mais valorizado e exigido 

pela sociedade. A leitura implica um processo de decodificação e de compreensão; a 

decodificação se refere ao reconhecimento da palavra escrita, enquanto que a compreensão é 

definida como o processo pelo qual as palavras, sentenças ou textos são interpretados. A 

hipótese deste estudo foi elaborada com base na identificação de desempenho similar dos 

escolares do 2º ano, independente do tipo de escola, particular ou pública. Teve por objetivo 

geral elaborar provas para avaliação da compreensão da leitura de palavras e frases para 

escolares do 2º ano do ensino fundamental. Os objetivos específicos incluem a caracterização 

e a comparação do desempenho dos escolares de escola pública e particular nas provas de 

avaliação da compreensão da palavra, de frase e frases a partir de figuras. Este estudo foi 

dividido em duas fases, sendo a fase 1 dedicada à Elaboração das Provas para Avaliação da 

Compreensão de Palavras e Frases, com o intuito de criar um instrumento que possa ser 

aplicado tanto pelo professor como pelo fonoaudiólogo escolar de forma rápida, avaliando as 

habilidades iniciais da compreensão de leitura, como extração do significado de palavras e 

frases. A fase 2 é dedicada à aplicação das provas elaboradas em escolares do 2º ano do 

ensino fundamental. Participaram deste estudo 120 escolares do 2º ano do ensino fundamental 

distribuídos nos seguintes grupos: GI composto por 60 escolares de escola pública municipal 

e GII formado por 60 escolares de escola particular. Foram elaboradas e aplicadas as 

seguintes provas de compreensão de leitura: compreensão da palavra (CPE), frases (CFE) e 

frases a partir de figuras (CFF). Os resultados mostraram que houve diferença no desempenho 

dos escolares do GI e do GII, evidenciando um perfil de acertos mediante o número de 

estímulos apresentados nas provas elaboradas. Os escolares do GI apresentaram uma maior 

variabilidade nas respostas, ou seja, as respostas dos escolares do ensino municipal variaram 



 

mais do que as respostas dos escolares do ensino particular que foram mais precisas. Foi 

evidenciado assim um desempenho superior do GII em relação aos escolares do GI. A prova 

CPE foi a que obteve maior média de acertos, seguida da CFF e CFE para ambos os grupos. 

Deste modo, foi demonstrado que os escolares do GI e GII, avaliados, apresentaram maior 

dificuldade na execução da prova CFE em relação às demais provas. Desta forma, pode-se 

considerar que as provas elaboradas para este estudo se mostraram eficazes na caracterização 

e na comparação da compreensão de leitura em escolares do 2º ano do ensino fundamental, 

embora os achados não confirmem a hipótese inicial, pois foi constatada diferença no 

processo de ensino aprendizagem entre os dois grupos estudados. Assim, espera-se que este 

procedimento se torne um instrumento empregado na avaliação da compreensão da leitura de 

escolares que frequentam o 2º ano do ensino fundamental por profissionais e estudantes da 

área da fonoaudiologia e da educação. 

Palavras chaves: Avaliação. Leitura. Compreensão. Aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, A. M. Desempenho de escolares do segundo ano do ensino fundamental em 

provas de compreensão de leitura: elaboração de procedimento avaliativo. 2011. 176f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós Graduação em Educação – 

Faculdade de Filosofia em Ciências, Universidade Estadual Paulista – FFC/UNESP, Marília 

(SP), 2011. 

 

 

The importance of reading in school and social life is one of the school’s greatest challenges 

and the most valuable and demanded skill for society.  Reading implies a component of 

decoding and comprehension; decoding is related to the process of recognizing a written 

word, while the comprehension is defined as the process of interpretation of words, sentences 

or texts. The hypothesis of this study was based on the identification of similar second grade 

students’ performances, regardless of the kind of school, private or public. It had as its general 

purpose developing tests which evaluated the reading comprehension of words and sentences 

for elementary 2nd grade students. The specific goals include the characterization and the 

performance comparison between students from private and public schools in the evaluation 

tests of comprehension of words, sentences and sentences through pictures. This study was 

divided into two phases, the first was dedicated to Developing the Evaluation Tests of 

Comprehension of Words and Sentences, aiming to create an instrument that can be applied 

quickly by the teacher as well as by the speech therapist, evaluating the initial reading 

comprehension abilities, such as eliciting the meaning of the words and sentences. The second 

phase was dedicated to the application of the tests. There were 120 2nd graders organized in 

the following groups: GI composed of 60 students from a public (municipal) school and GII 

composed of 60 students from a private school. The applied tests of reading comprehension 

were: Comprehension of Written Word (CWW), Sentences (CWS), and Comprehension of 

Sentences through Pictures (CSP). The results showed that there was a difference between the 

performances of the groups, evidencing a score profile in relation to the stimulus on the tests. 

The students from GI presented a greater variability in the answers, which means that those 

students’ answers varied more than the private school students’, which were more specific. 

Thus, there was a superior performance in GII in relation to GI. The CWW test was the one 

that obtained the highest average of score, followed by CSP and CWS for both groups. Thus, 



 

it was evidenced that GI and GII students presented higher difficulty on CWS in relation to 

the other tests. Therefore, the tests can be considered effective at the characterization and at 

the reading comprehension comparison in elementary students on the 2nd grade, even though 

the findings do not confirm the initial hypothesis, because it was verified a difference in the 

teaching and learning process between both studied groups. Thereby, this procedure is 

expected to become an instrument of reading comprehension evaluation for elementary 2nd 

grade students used by professionals and students of speech therapy and education.  

Key words: Evaluation. Reading. Comprehension. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A leitura vem sendo apresentada como um dos maiores e mais importantes desafios da 

escola. O bom desempenho de leitura é o mais valorizado e exigido pela sociedade, pois ela é 

a principal ferramenta dos escolares para aprender novos conceitos. Praticamente todas as 

informações necessárias para o estabelecimento do convívio em sociedade é fornecida por 

meio da escrita, tendo ela o objetivo de transmitir mensagens, sendo, portanto seu domínio 

essencial para a vida em sociedade. Problemas na leitura impedem que o escolar desenvolva 

outras habilidades, como o domínio satisfatório da linguagem, crescimento do vocabulário, a 

escrita e o conhecimento das palavras, o que irá repercutir no desenvolvimento de 

aprendizagens posteriores. 

No dia-a-dia, observa - se que a leitura valorizada não é a leitura propriamente dita, ou 

seja, a que revela a aquisição de conhecimento. Os escolares vêm sendo pressionados a 

realizar a decodificação das palavras, porém sem necessariamente compreender o material 

lido. Exemplo disso é a “tomada de leitura” a qual eles são submetidos ainda hoje e 

individualmente, frente a seu professor ou coordenador da escola em voz alta. Nesse processo, 

é comum encontrar crianças que apenas realizam a decodificação da palavra, ou seja, que 

apenas se utilizam da rota fonológica, conseguindo identificar as letras e associá-las aos seus 

respectivos sons, o que dá uma falsa impressão de leitura.  

Claro está que ler não significa apenas pronunciar as letras, cada uma com seu devido 

som. A leitura requer a compreensão do que está sendo lido, de modo que o leitor associe a 

palavra ao seu significado.  É cada vez mais frequente nos depararmos com alunos ansiosos, 

que realizam a leitura rapidamente e procuram decorar o maior número de informações 

possíveis para responder às perguntas que lhes são feitas. 

De acordo com o INEP (BRASIL, 2009), a avaliação tornou-se um tema em destaque 

no cenário da educação brasileira, revelando-se um importante instrumento para a melhoria da 

qualidade da educação. Porém, segundo Cain e Oakhill (2006), não há um consenso quanto ao 

melhor método para avaliar a compreensão de leitura, pois cada procedimento salienta um 

aspecto envolvido como a extração de significado, integração da informação do texto, geração 

de inferências, entre outros. 

A maior parte das estratégias que se propõem a diferenciar os bons dos maus leitores é 

a mesma, independente da idade considerada, o que revela as limitações desses procedimentos 

(SÁNCHES et al., 2008). Avaliar a compreensão e a produção de textos sem saber se o aluno 
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domina as competências que as precedem resulta em testes que não medem fielmente se o 

aluno está alfabetizado ou se é capaz de compreender e produzir textos (OLIVEIRA, 2005).  

Há, portanto, muitas avaliações que acabam por não oferecer os parâmetros adequados para 

que o profissional possa se basear e pensar em estratégias a serem desenvolvidas em sala de 

aula e/ou individualmente com cada escolar. 

No Brasil, infelizmente, apesar do avanço que se vem notando nos últimos anos, ainda 

são escassos os procedimentos de avaliação de processos relacionados à compreensão de 

leitura padronizados para os escolares do segundo ano escolar (anterior 1ª série), os que não 

tiveram ainda muito contato com material escrito. Atualmente cresce o número de escolares 

que apresentam dificuldades de aprendizagem no início da alfabetização, tornando-se 

relevante, dentro de uma perspectiva educacional, a investigação dos possíveis fracassos 

durante a fase inicial de aquisição do sistema de escrita do português.  

Inicialmente, este estudo teve por objetivo elaborar um procedimento que avaliasse as 

habilidades iniciais de compreensão da leitura para escolares do 1º ano do ensino 

fundamental, porém, ao ser realizado o estudo piloto, foi constatado que os escolares, 

principalmente do ensino municipal, não estavam alfabetizados, encontrando-se ainda no 

aprendizado das letras e sílabas, havendo somente alguns em fase de aprendizado de formação 

de palavras, ou seja, estavam iniciando o processo de alfabetização. Enquanto isso, no ensino 

particular, as crianças do 1º ano já estavam sendo submetidas ao ensino formal da anterior 1ª 

série, atual 2º ano. 

Diante do exposto, o estudo passa a ter por objetivo elaborar provas para avaliação da 

compreensão de leitura de palavras e frases para escolares do 2º ano do ensino fundamental, 

caracterizar e comparar o desempenho dos escolares de escola pública e particular a partir de 

seus resultados. A hipótese deste estudo está centrada, portanto, na identificação de um 

desempenho similar dos escolares do 2º ano, independente do tipo de escola, particular ou 

pública, frequentada por estes escolares.    

Para melhor compreensão da pesquisa, metodologicamente, este estudo foi dividido 

em duas fases, sendo a fase 1 dedicada à elaboração das Provas para Avaliação da 

Compreensão de Palavras e Frases, com o intuito de desenvolver um instrumento que possa 

ser aplicado tanto pelo professor como pelo fonoaudiólogo escolar, de forma rápida, 

avaliando as habilidades iniciais da compreensão de leitura, como extração do significado de 

palavras e frases e o estudo piloto. A fase 2 compreende a formação dos grupos de escolares 
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participantes e a aplicação das provas elaboradas para escolares do 2º ano do ensino 

fundamental. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LEITURA 

 

 

O domínio da linguagem escrita é essencial para a vida em sociedade, pois grande 

parte das informações necessárias para o estabelecimento deste convívio é fornecida por meio 

da escrita.  O objetivo da escrita é transmitir mensagens por meio de um sistema convencional 

que representa conteúdos linguísticos e que pressupõe uma análise da linguagem (SANTOS; 

NAVAS, 2004).  

A leitura, diferente do que parece, é um processo muito complexo. Para que a leitura 

seja adquirida é necessário que a criança tenha atenção dirigida às marcas impressas e 

controle dos movimentos de olho pela página, reconheça os sons associados com as letras, 

entenda as palavras e a gramática, construa ideas e imagens e compare ideas novas com as 

que possuem armazenadas em sua memória (CIASCA; CAPELLINI; TONELLOTO, 2003). 

A leitura constitui uma ferramenta para a formação social e cognitiva do sujeito, o 

que o qualifica para sua inserção na cultura. O acesso ao aprendizado da leitura apresenta-se 

como um dos múltiplos desafios da escola e, talvez, como o mais exigido e valorizado pela 

sociedade, pois a habilidade de leitura ocupa papel importante na vida social, em especial no 

sistema escolar, que tem como um de seus principais objetivos ensinar conceitos por meio de 

práticas que requerem habilidades de leitura, ou seja, a leitura se afirma como a principal 

ferramenta dos escolares para aprender. Portanto, o domínio da leitura é essencial para se 

obter sucesso na escola e na sociedade (BRANDÃO; SPINILLO, 1998; FERREIRA; DIAS, 

2002; SANTOS; NAVAS, 2002; PURANIK et al., 2008; LONIGAN et al., 2009; SEN, 2009; 

JOHNSON; ARCHIBALD; TENENBAUM; 2010).  Conforme Barros e Bichaf (2008, p.47), 

“por meio da leitura e da escrita é possível ampliar repertórios pessoais, ajuizar valores e 

eventos, participar da vida política e civil, organizar-se como cidadão”. 

Os problemas de leitura atrapalham e impedem que o escolar desenvolva outras 

habilidades como o domínio da linguagem, o crescimento do vocabulário, a escrita e o 

conhecimento das palavras, fato que irá repercutir no desenvolvimento de aprendizagens 

posteriores (CAPELLINI, 2006; CUBUKCU, 2008; LUKASOVA et al., 2008; AKSAN; 

KISAC, 2009; BRANUM-MARTIN et al., 2009; MARCOTTE; HINTZE, 2009; 
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SNELLINGS et al., 2009; CUNHA; OLIVEIRA, 2010; KORAT, 2010; O’CONNOR; 

SWANSON; GERAGHTY, 2010; SILVA; FUSCO; CUNHA, 2010). 

O ingresso no processo de escolarização requer uma série de habilidades e 

competências que se constituem como pré-requisitos para as aprendizagens que se 

processarão. Para ler, a criança deve adquirir certo número de habilidades cognitivas e 

perceptivo-linguísticas, como focalizar a atenção, concentrar-se e seguir instruções; 

habilidade para entender e interpretar a língua falada no cotidiano; memória auditiva e 

ordenação; memória visual e ordenação; habilidade no processamento das palavras; análise 

estrutural e contextual da língua; síntese lógica e interpretação da língua; desenvolvimento e 

expansão do vocabulário e fluência na leitura (PAÍN, 1985; VALLET, 1990; WEISS, 1992; 

TONELOTTO; GONÇALVES, 2002; FLANAGAN et al., 2002; SPEECE; RITCHEY, 2005; 

GUIDETTI; MARTINELLI, 2007; AARON; JOSHI; QUATROCHE, 2008). Conhecer as 

estratégias de leitura e escrita utilizadas por crianças nos anos iniciais de escolarização é um 

requisito essencial para a prevenção, identificação e tratamento das dificuldades de leitura e 

escrita (SALLES; PARENTE, 2007). 

A aprendizagem da leitura, processo complexo, exige dos escolares o uso de 

componentes fonológicos, sintáticos e semânticos da linguagem. A habilidade metalinguística 

de reflexão da linguagem oral sobre a escrita é muito utilizada, principalmente no início da 

alfabetização, fase em que o escolar passa a refletir sobre sua linguagem, adquirindo a 

habilidade de pensar sua própria língua. A compreensão de que existe uma relação entre as 

letras e os sons da fala é o modelo ideal do sistema alfabético. Em outras palavras, é 

necessário entender que as letras correspondem a segmentos sonoros menores, os fonemas, 

compreendendo, assim, o princípio alfabético da correspondência grafofonêmica 

(HOLOPAINEN; AHONEN; LYYTINEN, 2001; SWANSON; HOWARD; SÁEZ, 2006; 

VUKOVIC; SIEGEL, 2006; ZUANETTI; CORRÊA-SCHNEK; MANFREDI, 2008; 

CUNHA; CAPELLINI, 2009a; DEUSCHELE; CECHELLA, 2009; NUNES; FROTA; 

MOUSINHO, 2009; LONIGAN et al., 2009; GERMANO; PINHEIRO; CUNHA, 2010). 

Entretanto, na língua portuguesa existem várias situações em que nem sempre existe uma 

correspondência única, acarretando confusões quanto à escolha do grafema a ser decodificado 

ou simbolizado no ato da leitura (SANTOS; NAVAS, 2002, CAPELLINI; CIASCA, 2007).  

Para a realização eficaz da leitura exige-se alta qualidade das representações lexicais 

que integram informações sobre a forma (fonologia, ortografia e classe gramatical) e 

significado (PERFETTI; HART, 2002; PERFETTI, 2007; NATIONS; COCKSEY, 2009), ou 

seja, envolve uma variedade de processos que se iniciam na identificação visual das letras e 
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vão até a compreensão do conteúdo e do contexto da palavra escrita (KATZIR; MISRA; 

POLDRACK, 2005). 

 O reconhecimento da palavra em um sistema de escrita alfabético pode ser explicado 

pelo processo da dupla rota, isto é, a leitura pode ocorrer por meio de um processo que 

envolva mediação fonológica (rota fonológica) ou pelo processo visual direto (rota lexical). A 

leitura pela rota fonológica depende da utilização do conhecimento das regras de conversão 

entre grafema e fonema para que a construção da pronúncia da palavra possa ser efetuada. É 

criado, então, um código fonológico com o objetivo de este ser identificado pelo sistema de 

reconhecimento auditivo de palavras, liberando o seu significado. A leitura pela rota lexical 

depende do conhecimento prévio de uma palavra e da memorização no sistema de 

reconhecimento visual de palavras e da recuperação do significado e da pronúncia destas por 

meio de endereçamento direto ao léxico, sendo esta pronúncia obtida como um todo. Assim, 

palavras de diferentes níveis de regularidade alfabética podem ser lidas sem problemas. 

Ambas as vias são complementares e usadas em diferentes medidas durante a leitura 

(PINHEIRO; LÚCIO; SILVA, 2008; CUNHA; CAPELLINI, 2009a, 2009b; NATION; 

COCKSEY, 2009; PINHEIRO; CAPELLINI, 2009; CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 

2010; CUNHA; CAPELLINI, 2010; KIM et al., 2010; GERMANO; PINHEIRO; CUNHA 

2010; PINHEIRO; CAPELLINI, 2010). 

A correlação entre a habilidade fonológica e a aprendizagem da leitura é de alta 

significância para o escolar iniciante, pois se a representação fonológica não se encontra 

assimilada, podem ocorrer dificuldades na aprendizagem da leitura (SNOWLING, 1995; 

KENDEOU et al., 2009). 

Existe o consenso entre os pesquisadores (WOLF et al., 2002; BOWERS; NEWBY-

CLARK, 2002; VUKOVIC; WILSON; NASH, 2004; SAVAGE et al., 2005; SWANSON; 

HOWARD; SAEZ, 2006; TRESSOLDI; VIO; IOZZINO, 2007; CUTTING et al., 2009) de 

que a habilidade fonológica é importante para a aquisição da leitura e que, para a maioria dos 

indivíduos com atraso em leitura ou dislexia, alterações nessa habilidade são geralmente 

identificadas. A hipótese do déficit fonológico tem sido sustentada por inúmeros trabalhos 

que tem identificado atrasos quanto à sensibilidade para rima, aliteração e segmentação 

fonêmica durante o desenvolvimento da leitura.  

As habilidades fonológicas são necessárias para leitura e escrita, na medida em que a 

consciência fonológica será um aspecto a ser integrado no reconhecimento de palavras. A 

percepção dos sons durante a produção da linguagem oral influencia diretamente o 
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desenvolvimento da escrita (CAPELLINI; OLIVEIRA, 2003; GERMANO; PINHEIRO; 

CUNHA, 2010; PIASTA; WAGNER, 2010; PINHEIRO; GERMANO; CAPELLINI, 2010).  

A consciência fonológica se refere à capacidade de análise das palavras faladas e das 

unidades sonoras que as formam, ou seja, à capacidade de detectar, apreender e manipular a 

estrutura sonora da linguagem oral, independente do sentido (BARRERA; MALUF, 2003; 

LONIGAN et al., 2009).  A consciência fonológica contribui para o entendimento da 

correspondência entre letra e som, fundamental para aprender a ler e produzir a escrita 

alfabética e para o melhor desempenho futuro em leitura (BADDELEY, 2003; ORTIZ et al., 

2007; LONIGAN et al., 2009). 

Para Cárnio et al (2006), a criança que aprende a ler necessita resolver o problema de 

segmentação, isto é, descobrir que os elementos da fala contínua correspondem aos elementos 

discretos da escrita alfabética. Estes elementos discretos, os fonemas, existem na fala, mas em 

nível abstrato, e estão aglutinados e integrados em uma corrente contínua de som, existindo 

como unidades separadas somente na mente do falante.  

O aprendizado da correspondência grafema-fonema na aquisição da leitura é baseado 

na habilidade fonológica mais básica, ou seja, está baseada na análise dos sons dentro das 

palavras. Para que haja a compreensão do princípio alfabético da correspondência 

grafofonêmica a criança necessita entender que as letras correspondem a segmentos sonoros 

sem significados.  A linguagem escrita tem, assim, uma estreita relação com a oral. Apesar de, 

para a maioria das crianças, ser relativamente fácil aprender a ler e a escrever, as habilidades 

linguisticas e cognitivas básicas, necessárias para que a aprendizagem possa ocorrer, são 

numerosas e complexas (WOLF et al., 2002; GINDRI, KESKE-SOARES; MOTA, 2007). 

  Com a alfabetização o aparecimento e o desenvolvimento da consciência fonológica 

se tornam mais evidentes (ANDREAZZA-BALESTRIN; CIELO; LAZZAROTTO, 2008). A 

consciência fonológica e a aquisição da leitura são processos que se fortalecem mutuamente, 

por serem processos altamente complexos, que envolvem uma série de habilidades. Os 

estágios iniciais da consciência fonológica (consciência de rimas e sílabas) contribuem para o 

estágio de desenvolvimento inicial do processo de leitura (GRÉGOIRE; PIÉRART, 1997; 

SNOWLING; GALLAGHER; FRITH, 2003; CAPELLINI, 2006; CUTTING et al., 2009; 

LONIGAN et al., 2009; KIM et al., 2010).  

Tanenhaus e Hare (2007) referem que a habilidade fonológica se correlaciona com o 

processamento da sentença durante a leitura, pois interfere de forma direta na estruturação 

gramatical e semântica da palavra na frase e no texto.  
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Mota e Santos (2009) investigaram o papel da consciência fonológica na leitura em 

escolares de 1ª e 2ª série do ensino privado. Seus resultados revelaram que o desempenho dos 

escolares nas tarefas de consciência fonológica está fortemente correlacionado com o seu 

desempenho na prova de compreensão de leitura. Os escolares que reconhecem as palavras 

automaticamente e com maior rapidez podem dispensar mais atenção para a compreensão do 

que para a decodificação da palavra (O’CONNOR; SWANSON; GERAGHTY, 2010). 

Snowling e Stackhouse (2004) e Swanson, Howard e Saez (2006) referiram que, à 

medida que o sistema fonológico da criança se desenvolve, o aperfeiçoamento da linguagem 

oral faz com que algumas habilidades cognitivas fundamentais ao desenvolvimento da leitura, 

como é o caso da consciência fonológica e o aumento na capacidade de memória verbal de 

curto prazo, melhorem o acesso às palavras faladas e lidas. Essa capacidade de representar as 

palavras faladas em sons é exatamente à habilidade que promove a leitura bem sucedida na 

primeira série do ensino fundamental (ANDREAZZA-BALESTRIN; CIELO; 

LAZZAROTTO, 2008). Qualquer alteração nessa habilidade irá afetar significativamente o 

aprendizado escolar (NICOLIELO et al, 2008). 

A leitura por decodificação grafofonêmica é feita a partir da aplicação de regras de 

correspondência grafema-fonema, que permite ler em voz alta pseudopalavras e palavras, 

desde que sejam regulares grafofonemicamente. Se a palavra apresentar irregularidades, o uso 

da decodificação irá produzir erros de regularização grafofonêmica, dificultando sua 

compreensão (CAPOVILLA, F; CAPOVILLA, A; MACEDO, 2000). 

A decodificação é, portanto, a habilidade relacionada ao reconhecimento de símbolos 

gráficos, que são representados por meio de letras e palavras e têm grande interferência e 

influência no processo de compreensão de leitura, pois, a partir da análise do que foi 

decodificado, é possível ao escolar atribuir-lhe significado.  É essencial que o escolar tenha 

uma boa decodificação para ter uma leitura fluente, o que não garante que ele tenha uma 

compreensão de todas as informações contidas no texto (SÁNCHEZ; GARCÍA; 

GONZALES, 2007; GERMANO; CAPELLINI, 2008; GIANGIACOMO; NAVAS, 2008; 

MANYAK; BAUER, 2008; McQUISTON; O´SHEA; McCOLLIN, 2008; SALGADO; 

CAPELLINI, 2008; CUNHA; CAPELLINI, 2009a, 2009b, CUTTING et al., 2009; 

FLETCHER et al., 2009; MONTIEL et al., 2009; CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010; 

KORAT, 2010; PIASTA; WAGNER, 2010).  

 O processo de decodificação fonológica contribui para que a criança forme a 

representação ortográfica da nova palavra, permitindo, assim, a leitura de qualquer palavra 

regular que envolva a correspondência grafofonêmica. Portanto, é o processo fonológico que 
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permitirá ao escolar, posteriormente, realizar leitura pela rota lexical, ou seja, leitura com 

significado (SALGADO; CAPELLINI, 2004; VUCOVIC; SIEGEL, 2006; CAPELLINI et al., 

2007; CUNHA; CAPELLINI, 2009a, 2009b; PINHEIRO; CAPELLINI, 2009; CUNHA; 

CAPELLINI, 2010; GERMANO; PINHEIRO; CUNHA 2010; PINHEIRO; CAPELLINI, 

2010). Essa decodificação fonológica também é indispensável à manutenção da velocidade e à 

precisão do reconhecimento da palavra necessária para a leitura produtiva. Traduz-se ainda 

em um meio de expandir a memória durante a leitura para as palavras individualmente, o que 

é essencial para a compreensão do texto (ADAMS, 1991). 

De acordo com Salles, Parente e Machado (2004), no leitor hábil, as duas rotas estão 

disponíveis e podem ser utilizadas na leitura, porém a rota lexical tem papel central na 

obtenção da competência em leitura.  Para Wolf et al. (2002), a leitura pela rota lexical 

beneficia-se da frequência de ocorrência das palavras na língua, uma vez que quanto maior tal 

frequência, tanto mais estabelecida fica sua representação lexical e mais fácil o seu resgate a 

partir do léxico. Na leitura, o processo de reconhecimento das palavras exige rapidez e 

velocidade de processamento. 

Segundo Capellini, Oliveira e Cuetos (2010), o único requisito necessário para se ler 

pela rota visual é ter visto a palavra suficientemente a fim de se formar uma representação 

interna dela. Essa forma seria similar ao que ocorre quando identificamos um desenho, um 

número ou uma assinatura. Na rota fonológica, o principal requisito é aprender a utilizar as 

regras de conversão grafema-fonema. 

Há diferenças no uso das rotas de reconhecimento das palavras em função da idade, 

visto que, em geral, as crianças que se encontram nos primeiros estágios da leitura utilizam 

principalmente a rota fonológica, enquanto que as crianças de idade mais avançada possuem 

um bom número de representações internas das palavras e utilizam mais a rota visual 

(SCARBOROUGH, 2005; CASTLES; NATION, 2006, NATION; COCKSEY, 2009, 

CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010; CAPELLINI; OLIVEIRA, 2010, 2011).  

Também há diferenças entre os bons e maus leitores. Os bons terão um maior número 

de representações ortográficas das palavras (simplesmente porque leem mais) e poderão, por 

ela, fazer maior uso da rota lexical, enquanto que os maus leitores, pela carência de 

representações, terão que utilizar mais a rota fonológica (SANCHÉS et al., 2008; 

CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010). 

Outro fator que influencia o uso de uma rota ou outra é o método de ensino da leitura. 

As crianças que são ensinadas pelo método global utilizam mais a rota direta (rota lexical) e 

as que aprendem com o método fonético, pelo menos durante os primeiros anos, tendem a 
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utilizar mais a rota fonológica. Em qualquer caso, com o tempo, as diferenças produzidas 

pelos métodos acabam desaparecendo (CUETOS, 1988; CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 

2010). 

E, por fim, o tipo de leitura a ser realizada. Quando é necessário ler em voz alta, a 

tendência é utilizar mais a rota fonológica; já a leitura que necessita de compreensão, feita 

silenciosamente, utiliza mais a rota visual, pois somente é preciso chegar ao significado, sem 

a necessidade de recuperar as formas fonológicas (CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 

2010). 

Segundo Chéreau, Gaskell e Dumay (2007), pode existir uma simetria entre os 

sistemas ortográficos e fonológicos durante a percepção da fala, demonstrando o 

envolvimento significativo da ortografia no reconhecimento da leitura em voz alta. Não 

obstante, é possível, para esses autores, que existam razões distintas para pensar que a 

interação entre os dois territórios é assimétrica. Em termos desenvolvimentais a assimetria 

está clara: a fonologia é adquirida antes e independente da ortografia. 

De acordo com Nation e Cocksey (2009), a leitura em voz alta envolve ambas as 

rotas e todos os tipos de representações, independente da lexicalidade, familiaridade ou a 

frequência dos itens a serem lidos. No entanto, como a via fonológica é mais direta, seu 

acesso é mais rápido e, portanto, contribui mais para a leitura em voz alta do que a via 

semântica. Embora a via semântica esteja sempre ativa, contribuindo com algumas 

informações para a leitura, a sua contribuição se torna mais importante quando a via 

fonológica está comprometida, como, por exemplo, ao ler as pseudopalavras. 

Para uma leitura competente deve haver o reconhecimento da palavra de forma rápida 

e acurada. A rapidez na identificação ocorre devido à formação do léxico mental, em que as 

palavras familiares e de alta frequência são reconhecidas visualmente, enquanto que a 

identificação de palavras novas e de baixa frequência depende de estratégias fonológicas, em 

que o leitor faz associações das letras aos sons (PAULA; MOTA; KESKE-SOARES, 2005; 

LEPPANEN et al, 2008; McQUISTON; O’SHEA; McCOLLIN, 2008; SMYTHE et al, 2008; 

ROMAN et al, 2009; GÂNDARA; BEFI-LOPES, 2010).  

A identificação das letras é um processo necessário para poder ler, mas não é o 

suficiente. De fato, podemos identificar as letras de um escrito feito em qualquer idioma 

alfabético sem que por ele entendamos o que ali se expressa. Reconhecer uma palavra 

significa decifrar o significado que esse grupo de letras representa. Entretanto, não é possível 

apenas considerar a decodificação fonológica como fator importante para a realização da 

leitura, o reconhecimento e a compreensão também devem ser considerados (CAPELLINI; 
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OLIVEIRA; CUETOS, 2010). Para que uma criança aprenda uma palavra, os traços 

semânticos devem ser codificados e associados a uma forma fonológica. Dessa forma, as 

palavras também podem ser armazenadas e organizadas de acordo com as suas características 

fonológicas (GÂNDARA; BEFI-LOPES, 2010). 

Ávila (2004) afirma que o desenvolvimento metacognitivo e o linguistico ocorrem de 

forma conjunta e interrelacionada, porém não se pode esquecer de que outros mecanismos 

componentes do processamento da linguagem estão presentes de forma subjacente ao 

desenvolvimento da consciência fonológica, que se completa quando a escrita é aprendida. 

Esses componentes, compreendidos até o momento, são a memória fonológica de trabalho e o 

acesso fonológico ao léxico mental, que permitem o processamento e a organização da 

linguagem e fazem parte do suporte e de seu desenvolvimento. Giangiacomo e Navas (2008) e 

Korat (2010) acreditam que seja necessário ao escolar iniciante na leitura desenvolver, entre 

outras habilidades, um vasto vocabulário. 

Pesquisas ao longo dos anos sugeriram que o desenvolvimento da linguagem oral 

influencia a aquisição da leitura, proporcionando representação para habilidades e 

informações que contribuem para a via semântica (VELLUTINO; SCANLON; TANZMAN, 

1994; OLOFSSON; NIEDERSOE, 1999; COOPER et al., 2002; NATION; SNOWLING, 

2004; ANDREAZA-BALESTRIN; CIELO; LAZZAROTTO, 2008; TARCHI, 2010). As 

diferentes habilidades da linguagem (fonologia, sintaxe, semântica e gramática) podem 

influenciar o desenvolvimento leitura. Em favor dessa afirmação, algumas pesquisas 

(LINDSEY; MANIS; BAILEY, 2003, CHIAPPE; CHIAPPE; GOTTARDO, 2004; NATION; 

SNOWLING, 2004; KORAT, 2010; NATION; COCKSEY, 2010) sugerem que o 

conhecimento do vocabulário é fortemente relacionado à habilidade para identificação de 

palavras, leitura e compreensão. 

A aquisição do vocabulário está relacionada ao referencial das palavras aprendidas. 

Assim, os escolares apresentam maior facilidade em adquirir substantivos, verbos, adjetivos e 

palavras que são facilmente aprendidas pelo contexto e mais, a influência da frequência com 

que uma palavra é utilizada na língua faz com que as de alta frequência tendam a ser 

reconhecidas mais rapidamente e identificadas com maior precisão do que as palavras de 

baixa frequência. Da mesma forma, as palavras de alta frequência são produzidas mais 

rapidamente e são menos sujeitas a erros (BLOOM, 2001; GERMAN; NEWMAN, 2004; 

D’ODORO; FASOLO, 2007; GÂNDARA; BEFI-LOPES, 2010). 

A aquisição do vocabulário é, como se percebe, extremamente complexa, passível de 

influências e interferências do ambiente no qual a criança está inserida, das relações sociais 
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estabelecidas e de características particulares de cada indivíduo no que se refere às 

habilidades cognitivas, de funções executivas e de memória, bem como à própria relação com 

a linguagem (GASKELL; ELLIS, 2009). 

Levelt, Roelofs e Meyer (1999) e Wise et al (2007) referem que o conhecimento do 

vocabulário, além de ser importante para o desenvolvimento de habilidades da leitura, é 

importante para a identificação da palavra, pois o conhecimento de vocabulário é composto 

por representações fonológicas e semânticas, podendo ajudar na identificação de palavras 

tanto pela rota fonológica como pela lexical. A rota fonológica pode refletir um elo entre 

representações fonológicas armazenadas e padrões específicos da ortografia. Assim, os alunos 

com menor vocabulário podem ter dificuldade para identificar palavras porque não têm bem 

estabelecidas e internalizadas as representações fonológicas das palavras para mapear em 

palavras escritas. A rota lexical pode envolver a profundidade do conhecimento do 

vocabulário. O significado das palavras, que são conceitualmente representados com maiores 

detalhes, são de melhor acesso ao léxico, porque a maior profundidade do conhecimento do 

vocabulário pode refletir maior velocidade na codificação, organização e recuperação das 

representações fonológicas das palavras. Desta forma, o vocabulário receptivo e expressivo 

pode influenciar as medidas de realização da leitura de duas maneiras: o conhecimento 

expressivo do vocabulário inclui o acesso à representação fonológica e semântica da palavra, 

enquanto que o vocabulário receptivo inclui a identificação da palavra. 

Embora as informações linguisticas sejam frequentemente apresentadas dentro de 

uma modalidade, as formas de representação alcançam múltiplas modalidades frequentemente 

implicadas no processamento do estímulo. Em particular, há um claro envolvimento da 

fonologia no reconhecimento visual da palavra. Na leitura em voz alta, as decisões lexicais 

parecem ser sensíveis às propriedades ortográficas (CHÉREAU; GASKELL; DUMAYM, 

2007). 

As representações fonológicas são representações mentais abstraídas dos sons da fala, 

ativados quando ouvimos e quando letras, algarismos e palavras são encontrados durante a 

leitura. Essas representações são usadas para acessar o léxico durante a fala e a leitura 

(MAJERES, 2007). 

Estudos realizados por LaBerge e Samuels (1974), Perfetti (1985), Rawson e 

Middleton (2009),  O’Connor; Swanson e Geraghty (2010) indicam que as crianças que 

reconhecem palavras facilmente, dedicam mais atenção à compreensão da leitura.  O´Connor, 

White e Swanson (2007) relatam que indivíduos habilidosos na compreensão de leitura leem 

palavras mais rapidamente que indivíduos com pobre compreensão de leitura. 
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Segundo Marcotte e Hintze (2009), a leitura fluente é uma combinação complexa de 

atividades cognitivas, exigindo um nível de automatismo que permite essa execução 

coordenada à leitura. A leitura fluente requer a habilidade de reconhecer as palavras impressas 

de forma eficiente, acessando, quase de imediato, o significado da palavra e, eventualmente, o 

significado de todo o texto.  Inicialmente o leitor deve realizar a conversão letra-som e, a 

partir daí, reconhece toda a estrutura lexical, pois uma vez que a palavra é lida como uma 

unidade inteira, ela é imediatamente processada para o significado. Portanto, à medida que os 

alunos decodificam as palavras e identificam os seus significados com maior facilidade, isso 

facilita os complexos processos cognitivos relacionados à compreensão do texto. A fluência, 

portanto, é um dos fatores essenciais para permitir a compreensão. 

A compreensão de leitura é uma tarefa relativamente complexa que envolve 

processos cognitivos coordenados como um sistema que interpreta diversos tipos de 

informação. Como muitas dessas unidades de informação processadas na compreensão são 

encontradas repetidamente na língua materna (sons, letras, palavras, proposições, frases), isso 

se torna uma condição necessária para a memória operar. Assim, a memória, trabalhando 

adequadamente, permite o automatismo na leitura, o que fornece mais tempo dedicado à sua 

compreensão (RAWSON; MIDDLETON, 2009). 

A memória de trabalho fonológica é designada como um sistema capaz de reter e 

manipular temporariamente a informação, enquanto participa de tarefas cognitivas como 

raciocínio, compreensão e aprendizagem (ADAMS; GATHERCOLE, 1995; ALLOWAY et 

al., 2004). Morra e Camba (2009) afirmam que a memória de trabalho influi no 

desenvolvimento do vocabulário. Portanto, a memória de trabalho é indispensável para a 

compreensão efetiva do texto (ALPTEKIN; ERÇETIN, 2009; CARRETI et al., 2009). 

A memória fonológica refere-se à codificação da informação, para armazenamento 

temporário, baseada no som em um sistema de representação (BADDELEY, 1986). Essa 

memória permite que o escolar mantenha uma representação precisa dos fonemas associados 

às letras de uma palavra para realizar sua decodificação, oportunizando assim que se dedique 

mais aos recursos cognitivos para a decodificação das palavras e aos processos de 

compreensão (LONIGAN et al., 2009). A memória fonológica possui clara relação com 

muitas habilidades de linguagem, como a aquisição vocabular, a compreensão da linguagem, 

o processamento sintático e a compreensão de leitura (RODRIGUES, 2007; MOTA et al., 

2009). 

 A memória possui um papel importante; por ela evoca-se todo o conhecimento 

adquirido e armazenado (memória de longo prazo) para que possa ser usado na compreensão 
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da leitura. Além disso, é na memória operacional que as palavras lidas são armazenadas até 

haver o processamento do significado (GIANGIACOMO; NAVAS, 2008; ALPTEKIN; 

ERÇETIN, 2009). É por meio dessa memória que ocorre o armazenamento e a manipulação 

de informações durante um período curto de tempo, sendo necessária para o funcionamento 

cognitivo e efetivo das atividades do dia-a-dia, como seguir instruções, anotar recados, 

escrever, bem como para o rendimento escolar e profissional (GATHERCOLE, 1999). 

Para Montgomery (2003), esse tipo de memória cumpre um papel ativo no 

processamento da informação, visto que, processando e armazenando as informações de curto 

prazo, estabelecem-se o pensamento, a aprendizagem e a comunicação. 

 

 

2.2 COMPREENSÃO DA LEITURA 

 

 

A leitura implica um componente de decodificação e de compreensão. A 

decodificação se refere aos processos de reconhecimento da palavra escrita, enquanto que a 

compreensão é definida como o processo pelo qual as palavras, sentenças ou textos são 

interpretados. Quando aprende a ler, o leitor principiante pode decodificar palavras em um 

texto, mas não significa que esteja ocorrendo compreensão do que está sendo lido. Em muitos 

casos, mesmo quando a leitura é eficiente, não há compreensão, pois apenas está sendo 

realizada a decodificação do material escrito (GOUGH; TUNMER, 1986; CAPOVILLA, 

2005; GIANGIACOMO; NAVAS, 2008). 

É comum encontrar crianças boas decodificadoras, ou seja, que se utilizam somente da 

rota fonológica, conseguindo identificar e codificar as letras e juntá–las, dando uma falsa 

impressão de leitura. Mas ler não significa apenas pronunciar as letras, cada uma com seu 

devido som. A leitura real requer também a compreensão do que está sendo lido, ou seja, o 

leitor precisa associar a palavra que está lendo com o seu significado. Um bom leitor, 

obrigatoriamente, usa a rota fonológica (processo de conversão fonema-som) e a rota lexical 

acessando o sistema semântico, em que ocorrerá a compreensão da palavra e sua utilização. 

Isso começa a acontecer a partir da primeira série do ensino fundamental (WISE et al, 2007; 

KIRMIZI, 2010). Para que a compreensão seja efetiva, a criança precisa trazer experiências 

pessoais para o texto, o que a auxilia na compreensão (O´CONNOR; WHITE; SWANSON, 

2007; KIRMIZI, 2009).  
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O aprendizado da leitura envolve o aumento da automaticidade no processamento da 

associação fonema-grafema, transformando essas unidades em palavras reconhecidas e 

relacionando-as. Enquanto a leitura é realizada a melhora em seu processamento faz com que 

o leitor reflita sobre o significado das letras e do texto (LABERG; SAMUELS, 1974; 

O’CONNOR; SWANSON; GERAGHTY, 2010). Para Sánches, García e Gonzáles (2007) e 

Sánches et al. (2008), o reconhecimento das palavras requer uma prática continuada de anos 

antes de se consolidar. E, também, a fluência de leitura segue sendo determinante por pelo 

menos seis anos depois de ser iniciada a alfabetização. E o mesmo ocorre com as outras 

competências envolvidas na leitura, ou seja, o domínio das competências requisitadas para a 

compreensão requer muito tempo de uso. 

Já que o desenvolvimento da compreensão advém da apropriação ou domínio do 

código escrito, bem como da riqueza lexical e da capacidade de certos mecanismos cognitivos 

e metacognitivos, ele é capaz de promover a aquisição de conhecimento, auto-aprendizado e o 

sucesso acadêmico (SÁNCHES, 2002; MENEGHETTI; CARRETI; DE BENI, 2006; 

TANNENBAUN; TORGESEN; WAGNER, 2006; PROTOPAPAS et al., 2007). As medidas 

mais importantes do desempenho de leitura relacionam-se com o quanto e o como a criança 

compreende um texto (PROTOPAPAS et al., 2007) e permitem identificar processos e 

processamentos subjacentes à compreensão (CAIN; OAKHILL, 2006a, b) 

Para realizar a leitura, é necessário que a criança obtenha algumas habilidades 

perceptivo-linguísticas, habilidades que incluem a capacidade de focalizar a atenção para o 

seguimento de instruções, para entender e interpretar a língua escrita, memória auditiva, 

visual e ordenação, habilidade no processamento das palavras, análise estrutural e contextual 

da língua, síntese lógica e interpretação da língua e um bom desenvolvimento e expansão do 

vocabulário, bem como fluência na leitura (CAPELLINI, 2006). O desenvolvimento do 

vocabulário está fortemente relacionado com a compreensão de leitura (LE VELT; 

ROELOFS; MEYER, 1999; LINDSEY; MANIS; BAILEY, 2003, CHIAPPE; CHIAPPE; 

GOTTARDO, 2004; NATION; SNOWLING, 2004; WISE et al., 2007; CUBUKCU, 2008; 

AKSAN; KISAC, 2009; KORAT, 2010; NATION; COCKSEY, 2010). 

Alguns estudos afirmam que há relação entre fluência de leitura, decodificação e 

compreensão, de forma que a fluência da leitura e o bom desenvolvimento da consciência 

fonológica têm sido fatores fundamentais para o sucesso na compreensão, pois o 

processamento lento da palavra interfere na automaticidade da leitura e, consequentemente, na 

compreensão, ou seja, a leitura lentificada das palavras consome a memória de trabalho e, 

portanto, impede que o escolar se dedique à compreensão do texto. Portanto, o leitor que 
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possui fluência tem maior probabilidade de obter melhor habilidade de compreensão 

(PERFETTI, 1985; ECKERT et al., 2002; BREZNITZ, 2006; RAWSON; MIDDELETON, 

2009; SNELLINGS et al., 2009; O’CONNOR; SWANSON; GERAGHTY, 2010). 

Alves et al (2006) gravaram a leitura de um texto por 30 escolares, entre oito e onze 

anos de idade, da 2ª à 4ª série do ensino fundamental, seguida de reconto e interpretação do 

texto. As autoras concluíram que os escolares com melhor entonação na leitura apresentaram 

maior facilidade em interpretar o texto, concluindo que existe um estreito relacionamento 

entre os aspectos prosódicos e a compreensão de textos. 

Giangiacomo e Navas (2008) realizaram um estudo com 15 crianças entre nove e onze 

anos de idade para investigar o papel da memória verbal e não-verbal na compreensão de 

leitura. As autoras concluem que o desempenho em vocabulário e a boa capacidade da 

memória operacional verbal foram fatores relevantes para garantir a compreensão de leitura 

nessa população. E, para Branum- Martin et al. (2009), o desempenho do vocabulário é uma 

das habilidades essenciais para compreender a linguagem falada e escrita. 

Wolf e Katzir-Cohen (2001) afirmar que uma decodificação efetiva é um pré- 

requisito para a compreensão na leitura. Segundo Cunha e Oliveira (2010) e O’Connor; 

Swanson; Geraghty (2010) ao final dos primeiros anos do processo de educação, a velocidade 

com que os alunos leem as palavras prediz seu nível de compreensão. 

De acordo com Oliveira (2005), algumas competências são necessárias ao processo do 

aprendizado da leitura. Para o autor, são estas as competências que antecedem a alfabetização: 

a capacidade de lidar com livros e textos impressos, a consciência fonológica e a compreensão 

de ordens e comandos. Já durante o processo do aprendizado da leitura, as competências 

necessárias são diferentes: consciência fonológica, princípio alfabético, decodificação e 

fluência. Entre todas as competências que precedem e acompanham o aprendizado da leitura e 

sucedem a ela, avultam o desenvolvimento do léxico (quanto maior o léxico, maior a 

compreensão) e o desenvolvimento da compreensão do texto, que inclui a compreensão da 

estrutura, lógica e usos sociais dos diferentes tipos de textos.  

Segundo Sanchés et al. (2008), durante o processo de aquisição da compreensão da 

leitura, alguns processos são necessários e se tornam decisivos, especialmente quando os 

leitores não têm, adquiridas plenamente, as habilidades mais básicas e não contam com 

estruturas de conhecimento consolidadas.  

A aquisição e a compreensão da ideia do texto requerem o uso de várias estratégias de 

aprendizagem e habilidades metacognitivas para sua regulação bem como o desejo de usá-las 

(JOHNSON; ARCHIBALD; TENENBAUM, 2010). 



33 

A compreensão do texto escrito é uma das atividades mentais mais complicadas. 

Entender o que lemos envolve uma série de processos complexos de pensamento, incluindo o 

raciocínio, síntese, resolução de problemas e interpretação (CATTS, 2009). Inclui vários 

processos cognitivos interrelacionados, entre eles, os processos básicos de leitura como o 

reconhecimento e a extração do significado das palavras impressas, que são requisitos 

necessários, mas não suficientes. A compreensão da leitura depende da ativação de relevantes 

conhecimentos que estão fortemente relacionados com o desenvolvimento do vocabulário, da 

linguagem oral, habilidades linguísticas, habilidades de memória, capacidade de realizar 

inferências e da experiência de mundo de cada indivíduo, além do desenvolvimento da 

expressão clara e organizada de ideas, tanto na forma oral como na escrita (BRAIBANT, 

1997; SALLES; PARENTE, 2004; ANDRADE; DIAS, 2006; SANTOS, 2009; KIRMIZI, 

2009; 2010; CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010; SILVA; FUSCO; CUNHA, 2010; 

KORAT, 2010; TARCHI, 2010). 

A extração do significado se realiza a partir das estruturas sintáticas e consiste em 

determinar os papéis do agente da ação, do objeto da ação, do lugar em que ocorre a ação, 

etc., ou seja, extrair o significado do que está explícito no texto. Os processos inferenciais são 

necessários para a extração do significado, porque muitas vezes as partes de um texto não 

estão conectadas, sendo somente possível extrair o significado depois que forem realizadas as 

inferências necessárias para sua conexão. As inferências também são necessárias no processo 

de integração da informação na memória, porque é necessário identificar com que a 

informação prévia deve-se conectar (CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010). 

O aprendizado da leitura é, pois, um processo contínuo e a capacidade de estabelecer 

inferências durante a leitura de um texto se desenvolve com a idade e varia em função da 

natureza da informação inferencial solicitada (SPINILLO; MAHON, 2007; CARVALHO; 

ÁVILA; CHIARI, 2009). 

Segundo Carvalho, Ávila e Chiari (2009), a habilidade de construir inferências é 

determinante na diferenciação de indivíduos quanto à compreensão de leitura. 

Os processos inferências são explicitados por Santos e Navas (2002, p. 207) da 

seguinte forma: 

 

durante a leitura, a informação extraída da página impressa – tanto no que se 
refere à decodificação e ao reconhecimento da palavra como à compreensão 
do texto – é analisada e comparada com informações previamente 
armazenadas. Assim, para um entendimento aprofundado do texto, o leitor 
formula dois tipos de inferências: inferências literais, relacionando ideas 
dentro ou entre sentenças e inferências implícitas, conectando ideas para 
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completar informações que não estão explícitas, incorporando 
conhecimentos e experiências anteriores. Esse processo é necessário para 
que um modelo de representação mental do texto seja construído. A 
compreensão exige, portanto, que o leitor vá além daquilo que está declarado 
explicitamente, a fim de que possa derivar uma representação abstrata da 
significação pretendida naquela passagem lida. 
 
  

A compreensão literal do texto envolve as operações linguísticas de decodificação, o 

léxico, a compreensão da estrutura sintática, semântica e a integração da micro e macro 

estrutura do texto. Sendo assim, oferece uma compreensão superficial do texto, uma vez que 

não vai além da representação do sentido textual, expressa claramente pelo autor. Uma 

compreensão mais profunda do texto, isto é, aquela que dá origem à sua interpretação 

coerente vem com a integração de todas as habilidades mais os conhecimentos do leitor (ou 

seja, conhecimento do mundo, do gênero textual, do modelo de discurso construído durante o 

processamento do texto) de tal forma que um modelo mental da situação é formado em 

relação ao que o autor quer dizer (ALPTEKIN; ERÇETIN, 2009; TARCHI, 2010). 

Para Tarchi (2010), a compreensão da leitura desempenha um papel fundamental nos 

processos de aquisição, construção e partilha do conhecimento. A compreensão da leitura é 

uma atividade complexa, visto serem muitos os processos que devem ser levados em 

consideração. A realização da compreensão como um todo é um feito não necessariamente 

comum, é uma experiência significativa (OTERO; CAMPANÁRIO, 1990; SANCHÉS et al., 

2008). Portanto, quanto mais a criança tiver acesso ao material escrito e mais essas 

habilidades forem trabalhadas, melhor vai se tornando seu processo de compreensão da 

leitura.  

A leitura não consiste numa simples “tradução de símbolos visuais para símbolos 

verbais”. Além desses símbolos, existe uma mensagem que alguém teve a intenção de 

transmitir por meio da escrita e será o leitor quem se encarregará de descobri-la. O sentido 

que cada sujeito cria para um texto vai depender da sua experiência prévia, da sua informação 

não-visual, dos seus esquemas de assimilação e dos conteúdos afetivos que é capaz de 

mobilizar em si mesmo (PIZANI; PIMENTEL; ZUNINO, 1998). 

A compreensão depende da capacidade do indivíduo de decodificar rapidamente e 

reconhecer palavras isoladas de maneira automática e fluente, sendo muito prejudicada 

quando o escolar tem muita dificuldade para reconhecer as palavras (FLETCHER et al., 

2009). Porém, podem existir dificuldades na compreensão da leitura na ausência de problemas 

com a habilidade de decodificação, ou seja, pode haver crianças com comprometimento 

específico na compreensão da leitura, mas não na decodificação, pois a compreensão da 
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leitura não pode ser mais forte que a compreensão da linguagem. Uma criança pode saber 

decodificar uma palavra, mas, se não souber o significado, a compreensão do texto será 

prejudicada (BISHOP; SNOWLING, 2004; FLETCHER et al., 2009; TARCHI, 2010; 

KORAT, 2010). 

Carvalho, Ávila e Chiari (2009) e Tarchi (2010) acreditam que a compreensão do 

texto é sustentada por diferentes habilidades de linguagem, como a eficiência no 

reconhecimento das palavras, o conhecimento do vocabulário e estrutura gramatical. 

Entendimento de conceitos, ideas vinculadas ao texto e geração de inferências se 

desenvolvem e alcançam diferentes níveis de competência com a idade, a escolaridade, a 

prática de leitura e a estimulação que o escolar recebe. 

Andrade e Dias (2006) procuraram definir o que distinguiria um leitor habilidoso de 

um não habilidoso ou de compreensão pobre. O primeiro deve ter um controle sobre quais as 

inferências que pode fazer, além de precisar entender a estrutura do texto (por exemplo, 

identificar o personagem principal, seus motivos, seguir o foco e extrair o tema principal). O 

segundo pode não se dar conta de que não entendeu o texto ou uma parte específica desse e 

pode também não saber o que fazer quanto à sua pobre compreensão quando consegue atinar 

com ela.   

Assim sendo, pode haver crianças com dificuldade em compreensão, que não 

conseguem responder às perguntas feitas no final de um texto lido, mas que não apresentam 

dificuldade no nível das palavras - leem com fluência e facilidade. Por outro lado, pode haver 

crianças que mostram uma decodificação lenta e laboriosa, mas que são boas na compreensão.  

Isso se deve ao fato de que a integração das informações vindas de diferentes partes do texto é 

muito difícil para os não-habilidosos, apresentando, então, dificuldades em fazer inferências o 

que pode estar relacionado à memória de trabalho. Os leitores mais habilidosos são melhores 

em fazer inferências, monitorar suas compreensões e, também, interpretar e derivar estruturas 

das histórias. As dificuldades em fazer inferências podem estar relacionadas (1) à falta de 

conhecimento geral para fazê-las; (2) aos leitores acharem que a inferência é legitima, mas 

terem dificuldade em acessar o conhecimento relevante e integrá-lo ao texto por limitação de 

capacidade ou (3) não se darem conta de que é necessário inferir ou mesmo de que é 

permitido fazê-lo (OAKHILL; YUILL, 1996). 

Conforme alguns estudiosos (CAIN et al., 2001; CAIN, 2003; SÁNCHES et al., 

2008), processos envolvidos na compreensão, como a integração textual e a realização de 

inferências, não são dominadas por leitores menos experientes, ou seja, em início de 

alfabetização. 
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Para SÁNCHES et al. (2008), não há, ainda, uma imagem clara do processo que nos 

leva a sermos competentes como a que já temos de quem o é. Cabe a nós fazer inferências 

sobre quais são os elementos chaves nas diferentes etapas do desenvolvimento. 

 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DA LEITURA 

 

 

De acordo com Sánches et al. (2008), contamos com modelos relativamente precisos 

sobre como operamos durante a leitura de um texto e sobre que tipo de processos estão em 

andamento. Contamos, igualmente, com uma descrição do tipo de estratégias que distingue os 

leitores competentes dos que não o são, porém faz-nos falta maior clareza na descrição do 

processo de aquisição dessa competência. 

A maior parte das estratégias que são propostas para diferenciar os bons e maus 

leitores são iguais, independente da idade considerada, o que revela as limitações desses 

procedimentos (SÁNCHES et al., 2008). Portanto, avaliar o rendimento ou desempenho 

escolar é tarefa árdua tanto para professores quanto para profissionais que enfrentam a falta de 

instrumentos de medida desenvolvidos e apropriados à cultura brasileira (CUNHA, 2000), 

para diferenciar bons e maus leitores. 

Segundo Cain e Oakhill (2006), não há um consenso quanto ao melhor método para 

avaliar a compreensão de leitura, pois cada procedimento salienta um aspecto envolvido como 

extração de significado, integração da informação do texto, geração de inferências e outros. 

Alguns estudos internacionais vêm abordando a avaliação da compreensão de leitura, 

porém muitos procedimentos são específicos para intervenção, utilizando-se alguns 

instrumentos para medir a compreensão de leitura dos escolares apenas como forma de pré e 

pós testagem. Percebe-se forte tendência, a partir dos estudos encontrados, de uma 

preocupação com a compreensão de leitura ao longo da vida escolar e acadêmica do leitor. 

Também se encontram estudos referentes à investigação da compreensão em universitários e 

escolares do ensino primário e secundário, como se pode ver a seguir. 

Swanson e Berninger (1995) avaliam a compreensão de leitura em escolares entre 8 e 

12 anos, por meio da leitura silenciosa de uma palavra e a seleção de uma figura 

correspondente, bem como a leitura de um texto e a técnica de cloze que consiste em eliminar 

palavras de um texto escrito, de aproximadamente 200 vocábulos, substituindo-as por um 

espaço vazio sublinhado. Esse espaço pode ser de tamanho sempre igual, como recomendado 
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pelo autor, ou por um traço de tamanho proporcional ao da palavra retirada, como proposto 

por outros autores (BORMUTH, 1968; HENK, 1981; RUSH; KLARE, 1978). 

Alptekin e Erçetin (2009) avaliam a compreensão de universitários estrangeiros, que 

obtiveram bom desempenho em um teste de Proficiência de Inglês por meio da leitura de um 

texto, seguida por 20 questões de múltipla escolha com quatro alternativas cada uma, sendo 

10 questões literais e as outras 10, inferenciais. Libben e Titone (2009) também avaliam a 

compreensão de leitura de universitários bilíngues por meio da técnica de cloze e questões 

para responder sim e não. 

Cerdan et al (2009) avaliam a compreensão de leitura em 37 universitários, utilizando 

um programa no computador de perguntas e respostas. Metade da amostra leu o texto antes de 

responder às perguntas e a outra metade não. Ambos os grupos, porém, podiam consultar o 

texto. As respostas eram digitadas no espaço dado pelo programa. Outro estudo também 

realizado para medir a compreensão dos universitários é o de Ozuru, Dempsey e McNamara 

(2009) onde foram avaliados 108 universitários, utilizando a leitura de dois textos sobre 

biologia, cada um com doze questões dissertativas.  De Beni et al. (1998), Palladino et al. 

(2001), Carretti et al (2004) também avaliam a compreensão de leitura em universitários, 

entre 18 e 30 anos, por meio da leitura silenciosa de textos, seguida de questões de múltipla 

escolha. 

Guthrie et al. (2009) avaliam a compreensão de leitura de 94 escolares com 

dificuldade de leitura do 5º ano escolar. Para tanto pediram aos professores que classificassem 

três textos sobre ecologia em três níveis diferentes: grau abaixo do esperado, esperado e acima 

do esperado. Cada texto continha 16 questões de múltipla escolha para serem respondidas 

entre questões literais e inferenciais. Van der Schoot et al. (2009) também utilizam a leitura de 

textos, sendo classificados como narrativos e expositivos seguidos de 25 questões de múltipla 

escolha, para avaliar 69 escolares do 5º e 6º anos do ensino fundamental. Outros estudos 

também avaliam a compreensão de escolares entre sete e quinze anos por meio da leitura 

silenciosa, seguida de questões de múltipla escolha, como as de Cornoldi, De Beni e Pazzaglia 

(1996), De Beni e Palladino (2000), Carreti et al. (2005) e Leseaux, Pearson e Siegel (2006). 

Marcotte e Hintze (2009) avaliam a compreensão de leitura de 111 escolares do 4º ano 

do ensino fundamental. Foi dado um texto para os escolares lerem silenciosamente, texto esse 

indicado para sua série. Após a leitura do texto, foi pedido a eles que escrevessem tudo o que 

se lembravam da história. Depois, deram mais três textos, sendo um por vez, também 

indicado para a seriação pesquisada, em que a cada sete palavras era feita a substituição por 

três palavras de múltipla escolha, sendo que uma palavra era a correta, a outra uma palavra 
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que não fazia sentido com o texto e uma palavra que não combinava nem sintática nem 

semanticamente com a frase. E por fim, deram seis textos, sendo um texto classificado como 

pequeno, dois médios e três grandes, cada texto seguido de cinco questões de múltipla 

escolha. 

Sporer, Brunstein e Kieschke (2009) investigaram a eficácia de três diferentes 

programas de intervenção para a compreensão da leitura em 210 escolares do 3º ao 6º ano do 

ensino fundamental, na Alemanha. Para medir a compreensão de leitura no pré e pós teste os 

pesquisadores deram aos escolares, um texto para ser lido silenciosamente, após o escolar 

indicar o término da leitura, eram dadas nove questões para serem respondidas 

dissertativamente, sendo três literais e seis inferenciais. Outros pesquisadores também fizeram 

uso da leitura individual seguida de questões dissertativas, ou seja, questões abertas a que os 

escolares podiam responder livremente, como Yuill, Oakhill e Parkin (1989), Stothard; Hulme 

(1992), Nation et al. (1999), Cain, Oakhill e Lemmon (2004), Oakhill, Hartt e Samols (2005) 

e Cain (2006). 

Em estudo realizado por Willians et al. (2009) procura-se avaliar a eficácia de um 

programa de remediação da compreensão de leitura em 215 escolares do 2º ano do ensino 

fundamental num conteúdo de ciências. Para avaliar a compreensão de leitura no pré e pós-

teste foram utilizadas provas de identificação de palavras e leitura de texto seguida de 

questões de múltipla escolha e a proposta de comparação entre um parágrafo e outro do texto. 

Cohen et al (2010) avaliam 66 escolares entre oito e dez anos, procurando a relação 

entre o movimento dos olhos durante a leitura e a compreensão. Para medir a compreensão de 

leitura, solicitaram aos escolares para ler um texto e responder a perguntas feitas pelos 

pesquisadores a cada parágrafo lido.  

Korat (2010) avalia 90 escolares do último ano do jardim de infância e do primeiro 

ano escolar, com idade entre 5 anos e 2 meses e 7 anos e 4 meses, com o objetivo de 

investigar se a leitura de livros eletrônicos (e-books) auxilia no aumento do vocabulário, 

compreensão e produção de textos. Para avaliar a compreensão eram feitas oito perguntas 

oralmente, para o escolar responder SIM ou NÃO, sendo quatro perguntas literais e as outras 

quatro inferenciais. Para os escolares do último ano do jardim de infância, o texto utilizado 

para a compreensão era lido pelo pesquisador e, para os escolares do primeiro ano do ensino 

fundamental, era pedido que lessem. 

O’Connor; Swanson; Geraghty (2010) investigam se a decodificação, vocabulário, 

fluência e compreensão trazem impacto no aumento da taxa de leitura, propondo assim um 

instrumento de intervenção. Como medidas de pré e pós testagem foram avaliados 123 
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escolares do 2º e 4º anos considerados pobres leitores. Para medir a compreensão de leitura 

solicitaram aos escolares que lessem uma ou duas frases, faltando uma palavra, para que 

completassem por uma palavra que fizesse sentido à frase 

Tarchi (2010) avalia a compreensão de leitura 131 escolares do 7º ano, na Itália, por 

meio da leitura de um texto seguido de um questionário com 10 questões de múltipla escolha, 

com perguntas inferenciais e literais. Outros dois textos sobre temas específicos, abordando 

ciências e história, seguidos de 14 questões para cada texto, sendo cinco de múltipla escolha e 

as outras nove, respostas dissertativas. 

Estudos vêm sendo realizados no Brasil para a avaliação da compreensão da leitura, 

utilizando a reprodução oral da história lida, questionário de múltipla escolha com perguntas 

referentes ao texto lido, técnica de Cloze e questões a que se deve responder, sim ou não, 

como se pode observar nos estudos seguintes.  

Dias (2000) utiliza 12 textos, sendo que quatro continham fatos conhecidos, coerentes 

com as experiências das crianças; quatro continham fatos desconhecidos e quatro, fatos 

contrários às experiências das crianças. Seis textos apresentavam conclusões coerentes e os 

outros seis, conclusões incoerentes. Nesse procedimento, os textos eram lidos às crianças e 

elas precisavam recontar a história e responder se concordavam ou não com ela. Esse 

procedimento foi aplicado com escolares de cinco a seis anos de idade, que estavam no último 

ano do ensino infantil e reaplicado no início da primeira série (ensino fundamental). 

Brandão e Spinillo (2001) avaliam sessenta crianças de quatro, seis e oito anos, a 

quem era solicitado que elaborassem oralmente uma história a partir de um tema definido 

pelas pesquisadoras bem como reproduzissem uma história ouvida em gravador sobre o 

mesmo tema da história. 

Ferreira e Dias (2002) avaliam escolares da quarta série do ensino fundamental. Para 

isso utilizaram três histórias com seis questões cada uma, sendo três literais e três inferenciais. 

Ao escolar era pedido para ler a história e os pesquisadores realizavam as perguntas a que o 

escolar deveria responder oralmente. 

Salles e Parente (2002) avaliam escolares de terceira e quarta séries do ensino 

fundamental. Foi avaliada a leitura de palavras regulares, irregulares e pseudopalavras, 

compreensão e tempo de leitura textual. Para avaliar a compreensão, solicitava-se aos 

escolares que lessem silenciosamente uma história e a reproduzissem oralmente e, num 

segundo momento, respondessem a questões de múltipla escolha sobre a história. Eram dez 

perguntas, cada uma delas acompanhada de cinco itens-resposta, sendo metade das perguntas 

literais e a outra metade, inferenciais. Em 2004, as autoras avaliam escolares de segunda e 
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terceira séries, utilizando o reconto da história lida e, posteriormente, resposta a questões de 

múltipla escolha sobre a mesma história, seguindo o mesmo padrão da pesquisa anterior. 

Procedimento semelhante é realizado por Carvalho, Ávila e Chiari (2009). Foram 

avaliados 160 escolares de 3ª a 6ª séries do ensino fundamental também por meio da leitura 

do texto, reconto e questões de múltipla escolha sobre a história lida. 

Silva e Santos (2004), Martins, Santos e Bariani (2005) e Oliveira e Santos (2005), 

aplicam o Teste de Cloze em universitários para avaliar a compreensão de leitura. Foi 

utilizado um texto com 200 palavras, omitindo sempre o quinto vocábulo. Oliveira, 

Boruchovitch e Santos (2007) aplicam a técnica de Cloze para avaliar a compreensão de 

leitura em escolares de sétima e oitava séries do ensino fundamental, utilizando um texto com 

250 palavras, omitindo 40 vocábulos. Gomes e Boruchovitch (2005) avaliam 29 escolares de 

quarta série do ensino fundamental e, para medir a compreensão de leitura, também utilizaram 

a técnica de Cloze. 

Alves et al (2006) avaliam escolares com transtornos de aprendizagem de 2ª a 4ª séries 

do ensino fundamental por meio de leitura de um texto, seu reconto e interpretação.  

Spinillo e Mahon (2007) avaliam a compreensão de textos em crianças de sete e nove 

anos em relação a diferentes tipos de inferências estabelecidas durante a leitura de uma 

história. A avaliação consistiu na leitura interrompida do texto, sendo feitas perguntas 

inferenciais sobre cada passagem lida e sobre o que o escolar achava que viria a seguir 

(previsão). 

Giangiacomo e Navas (2008) realizam um estudo com quinze crianças entre nove e 

onze anos para investigar o papel da memória verbal e não-verbal na compreensão de leitura.  

A avaliação da compreensão de leitura foi realizada a partir da leitura de dois textos, sendo 

que para cada texto havia 11 questões a que deveriam responder sim ou não. E também, foi 

utilizada a técnica de Cloze, pela qual eram apresentadas 13 lacunas para serem preenchidas. 

Mota et al. (2009) e Mota e Santos (2009) avaliam 42 escolares de 1ª e 2ª séries de 

ensino privado. No primeiro estudo, o objetivo era investigar a relação entre a consciência 

morfológica e a compreensão de texto; no segundo estudo, investigar o papel da consciência 

fonológica e a compreensão da leitura. Em ambos os estudos a compreensão da leitura foi 

avaliada pela técnica de Cloze. Santos e Oliveira (2010) também utilizam a técnica de Cloze 

como procedimento de avaliação e intervenção da compreensão da leitura em 314 escolares 

de 2ª a 4ª séries do ensino fundamental. 

Capellini, Oliveira e Cuetos (2010) desenvolveram um procedimento para avaliar os 

processos que interferem na leitura. Um dos processos é o semântico, que procura avaliar a 
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capacidade de extração do significado (o escolar deve extrair o significado de simples 

orações, contendo exigências que são apresentadas e que ele deve executar), integração na 

memória e os processos inferenciais (o escolar deve responder a questões dos textos 

apresentados, sendo elas inferenciais e literais). O procedimento pode ser utilizado com 

crianças de 1ª a 4ª série. 

Como o domínio das habilidades requisitadas para a leitura compreensiva requer 

muito tempo e experiência e os alunos que estão iniciando o processo de alfabetização não 

possuem domínio sobre algumas habilidades necessárias para a compreensão de leitura, como 

a integração textual e o processo de inferências (CAIN et al., 2001; CAIN, 2003; SÁNCHES 

et al., 2008), avaliar a compreensão e a produção de textos sem saber se o aluno domina as 

competências que lhe precedem resulta em testes que não medem se o aluno está alfabetizado 

nem se é capaz de compreender e produzir textos (OLIVEIRA, 2005) 

 Como pudemos observar, no Brasil, ainda são escassos os procedimentos de 

avaliação de processos relacionados à compreensão de leitura padronizados para os escolares 

do segundo ano escolar (antiga 1ª série) 1, que não tiveram ainda tanto contato com material 

escrito. Para o INEP (BRASIL, 2009, p. 6),  

 

nas duas últimas décadas, a avaliação tornou-se um tema em destaque no 
cenário da educação brasileira, revelando-se um importante instrumento para 
a melhoria da qualidade da educação. 
Os indicadores produzidos desde 1990, resultante das aplicações do Saeb2, 
vêm apontando déficits no ensino oferecido pelas escolas brasileiras. Tais 
indicadores refletem os baixos níveis de desempenho dos alunos em leitura, 
sendo que parcela significativa desses estudantes chega ao final do ensino 
fundamental com domínio insuficiente de competências essenciais que lhes 
possibilitem dar prosseguimento aos seus estudos e, consequentemente, à sua 
vida em uma sociedade altamente letrada e tecnológica como a nossa. 
 

Atualmente é crescente o número de escolares que apresentam dificuldades de 

aprendizagem no início da alfabetização, tornando-se relevante, dentro de uma perspectiva 

educacional, a investigação dos possíveis fracassos durante a fase inicial de aquisição do 

sistema de escrita do português, língua materna deste país. Por isso, se faz necessária a 

elaboração de um procedimento que procure explorar as habilidades de compreensão da 

leitura que, para nós, são esperadas para escolares do 2º ano. 
                                                 
1 1ª série, quando, na escola, este nível de ensino tiver duração de oito anos e possuir um ano anterior a esta 
série, como classes de alfabetização, ou ano inicial, ou ainda o último ano da educação infantil dedicado ao 
início do processo de alfabetização; 2º ano do ensino fundamental, quando, na escola, este nível de ensino tiver a 
duração de nove anos (BRASIL, 2009). 
2 O Saeb avalia apenas as habilidades referentes à conclusão de determinados ciclos do ensino, a saber: 4ª e 8ª 
séries (5º e 9º ano) do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio (BRASIL, 2009). 
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3  OBJETIVO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Elaborar provas para avaliação da compreensão de leitura de palavras e frases para 

escolares do 2º ano do ensino fundamental. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

      1. Caracterizar o desempenho dos escolares de escola pública e particular na prova 

de avaliação da compreensão da palavra, frase e frases a partir de figuras. 

     2. Comparar o desempenho dos escolares de escola pública e particular na prova de 

avaliação da compreensão da palavra, frase e frases a partir de figuras. 
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4  MATERIAL E MÉTODO  

 

 

Para melhor compreensão este estudo foi dividido em duas fases: 

Fase 1: Elaboração das Provas para Avaliação da Compreensão de Leitura de palavras 

e frases. 

Fase 2: Aplicação das Provas de Avaliação da Compreensão de Leitura de palavras e 

frases para escolares do 2º ano do ensino fundamental. 

 

 

4.1 FASE 1: ELABORAÇÃO DAS PROVAS PARA AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO 

DE LEITURA DE PALAVRAS E FRASES. 

 

 

O intuito da elaboração das “Provas para avaliação da compreensão de leitura de 

palavras e frases” (APÊNDICE A) é avaliar as habilidades iniciais da compreensão de leitura, 

como extração do significado de palavras e frases. Intenta-se ainda que seja uma prova de 

aplicação rápida e que possa ser aplicada tanto pelo professor como pelo fonoaudiólogo 

escolar, identificando as possíveis dificuldades de aprendizagem no início do período de 

alfabetização. 

Para a elaboração das referidas provas foi elaborado inicialmente um banco de 

palavras e frases retiradas de textos para leitura oral e silenciosa, do livro didático de Língua 

Portuguesa de 1ª série, do Projeto Pitanguá, intitulado “Português”, publicado pela Editora 

Moderna em 2005 e utilizado pelas escolas municipais da cidade de Marília/SP.  

As palavras foram classificadas segundo a complexidade silábica, de acordo com a 

estrutura da sílaba inicial, seguindo os padrões silábicos da língua portuguesa brasileira, 

apresentados a seguir com seus respectivos exemplos: vogal (V - OVELHA), vogal – vogal 

(VV- AULA), vogal - consoante (VC - ALFACE), consoante-vogal (CV - BOLACHA), 

consoante – consoante – vogal (CCV - CHICLETE), consoante – vogal – consoante (CVC - 

SORVETE), consoante – vogal - vogal (CVV - REI), vogal – consoante – consoante (VCC - 

INSTANTE), vogal – consoante – vogal (VCV – OVO), consoante – vogal – vogal – 

consoante (CVVC – QUARTO), consoante – consoante – vogal – consoante (CCVC – FLOR) 

e consoante – consoante – vogal – vogal (CCVV – CHÃO). As demais estruturas silábicas 

não foram encontradas no banco de palavras da 1ª série. 
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 Posteriormente, essas palavras foram classificadas de acordo com a sua extensão 

silábica: monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. As frases foram classificadas por 

períodos: simples (constituída de uma só oração) e composto (formado por mais de uma 

oração, havendo mais de um verbo ou locução verbal). As gravuras utilizadas no 

procedimento foram desenhadas primeiramente à mão3, depois escaneadas e pintadas no 

computador. O procedimento foi dividido em três provas, tendo o aplicador que seguir 

exatamente a ordem apresentada.  

 

 

4.1.1 Compreensão da palavra escrita  

 

 

Objetivo: avaliar a habilidade do escolar para compreender o significado da palavra 

escrita.   

Essa subprova foi baseada na prova de compreensão da palavra escrita do 

procedimento APAR – Avaliação da consciência fonológica e leitura de adultos (IACONO; 

CUPPLES, 2002, tradução nossa). O APAR é um software livre e gratuito, disponível para a 

avaliação de adultos com alguma deficiência física e/ou intelectual, planejado para que não se 

tenha resposta verbal, visto que sua população apresenta dificuldades de expressão da 

linguagem. 

A prova de compreensão da palavra escrita do APAR (IACONO; CUPPLES, 2002) 

apresenta uma palavra e três figuras, a partir das quais o sujeito deve selecionar a figura 

correspondente à palavra alvo. A ilustração escolhida para cada palavra alvo inclui a figura 

correta, uma sem relação semântica, cujo nome é visualmente similar à palavra-alvo 

(contendo pelo menos 50% das mesmas letras) e uma figura semanticamente relacionada, cujo 

nome é visualmente diferente da palavra alvo.  

A partir do procedimento supracitado, a subprova 1 deste estudo foi elaborada com o 

objetivo de avaliar a habilidade do escolar para compreender o significado da palavra escrita, 

sendo composta por uma palavra (alvo) e três figuras.  As palavras selecionadas foram 

monossílabos, dissílabos e trissílabos e as sílabas iniciais assim estruturadas: V, CV, VC, 

CVC, CCV e CVV devido à maior frequência com que essas extensões e estruturas silábicas 

são apresentadas no material didático utilizado pelas escolas e da mesma classe semântica 

                                                 
3 Desenhos elaborados por Pe. Mauricio Pereira Sevilha 
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para favorecer a compreensão, pois o nosso objetivo não é avaliar as habilidades fonológicas. 

O último critério usado para a seleção das palavras foi a escolha das que poderiam ser 

representadas por figuras. As palavras foram digitadas em fonte Times New Roman tamanho 

20. 

Essa subprova é composta por dois exemplos de treino e vinte estímulos, sendo que, 

em cada estímulo, são apresentadas uma palavra escrita e três figuras com a mesma extensão 

silábica e da mesma classe semântica. 

 

 

4.1.2 Compreensão de frase 

 

 

Objetivo: avaliar habilidade do escolar para compreender o significado da frase 

escrita.  

Baseado na prova de compreensão de sentenças escritas do APAR (IACONO; 

CUPPLES, 2002), esse teste verifica a habilidade de compreensão de sentenças escritas. As 

sentenças são escritas na voz passiva ou na voz ativa para descrever eventos que fazem e que 

não fazem sentido. O objetivo é o sujeito julgar se as sentenças fazem ou não sentido, 

indicadas por ‘sim” ou “não”.  

A partir do procedimento supracitado, a subprova 2 deste estudo foi elaborada com o 

objetivo de avaliar a habilidade do escolar para compreender o significado da frase escrita, 

sendo composta por dois exemplos de treino e vinte frases que podem ou não fazer sentido, 

sendo que dez fazem sentido e dez não fazem sentido. As frases estão no tempo presente, em 

ordem direta, em voz ativa e o período é simples. As frases foram retiradas do banco de 

palavras já mencionado acima, alterando o sujeito ou o predicado, podendo ser o predicado 

nominal ou verbal. As frases foram digitadas em fonte Times New Roman tamanho 20. 

De acordo com Cegalla (2008), o núcleo significativo do predicado nominal é um 

nome (substantivo, adjetivo ou pronome, ligados ao sujeito por um verbo de ligação) e o 

núcleo do predicado verbal é um verbo nocional, seguido ou não de complemento(s). 

A substituição do sujeito e/ou do predicado foi realizada, utilizando-se as palavras 

existentes no banco de palavras. 
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4.1.3 Compreensão de frases a partir de figura 

 

 

Objetivo: avaliar a habilidade de compreensão da frase escrita a partir de figura.  

Baseada em uma das questões da Provinha Brasil (BRASIL, 2009), aplicada no 

primeiro semestre de 2009, elaborada para ser aplicada em escolares da 1a série ou 2º ano do 

ensino fundamental com o objetivo de realizar um diagnóstico dos níveis de alfabetização dos 

escolares após um ano de estudo. A Provinha Brasil foi elaborada de maneira que as 

informações resultantes pudessem apoiar o trabalho do professor. Em uma das questões era 

apresentada a figura de um cartaz e, na outra, a capa de uma revista infantil, seguida de quatro 

frases para o escolar marcar com um “x”a frase que correspondia à figura apresentada.  

Buscando avaliar a compreensão de frases, fornecendo a figura como “texto base”, 

como proposto por Bartholomé e Bromme (2009), que afirmam que, no início da 

aprendizagem, a figura utilizada como “texto base” inicia o processo de identificação, de 

coerência e extração do significado do escolar, optamos por oferecer a figura como “texto 

base” e as frases para a identificação e extração do significado. 

Para facilitar o acesso dos escolares às provas elaboradas neste estudo, optamos por 

utilizar frases presentes no material didático dos escolares. Sendo assim, os desenhos foram 

elaborados a partir das frases extraídas do material didático. 

Essa subprova é composta por dois exemplos de treino e vinte figuras, cada figura 

acompanhada de três frases. As frases são compostas e estão todas no presente contínuo para 

representar as figuras em ação. As frases apresentam, em sua estrutura sintática, sujeito e 

predicado e, nessa subprova, em cada item, a frase tem alterado ou o sujeito (mantendo a 

mesma classe semântica) ou o predicado. As frases foram digitadas em fonte Times New 

Roman tamanho 20. 

A substituição do sujeito e/ou do predicado foi realizada utilizando-se as palavras 

existentes no banco de palavras. 
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4.1.4 Critérios de aplicação 

 

 

O procedimento tem duração de aproximadamente 30 minutos e é recomendado que 

seja aplicado em uma única sessão.  Em todas as provas pode-se repetir a etapa do treino se o 

escolar solicitar ou se o aplicador perceber que ele não compreendeu o que é para ser feito. 

Por ser uma avaliação, o aplicador não deve confirmar ao escolar se a sua resposta foi 

correta ou não, mas sim utilizar expressões de encorajamentos ou elogios para motivá-lo. 

Comentários: Como o procedimento permite uma avaliação rápida, não foram 

observados sinais de cansaço, estresse ou fadiga das crianças durante a realização do 

procedimento.  

 

 

4.1.5 Instruções e treino 

 

 

Como proposto por alguns autores (CIELO, 2002; MOOJEN et al., 2003; CUNHA; 

CAPELLINI, 2009c; CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010) em seus procedimentos, o 

uso de exemplos de treino antes de cada prova tem o intuito de verificar se os escolares a 

serem avaliados compreenderão o que deverão executar. Caso o escolar a ser avaliado não 

compreenda bem a tarefa com os exemplos de treino, que devem ser apresentados conforme a 

instrução do procedimento, o aplicador pode dar a resposta correta, bem como repetir e 

modificar a instrução de modo que o objetivo da prova fique claro para o escolar e sua 

resposta não seja prejudicada por questões de compreensão. 

Carvalho (2007) acredita que o uso de treinos seja importante para o examinador e 

para a criança a ser examinada,  

 

Para o examinador, os itens de demonstração servem com um “termômetro” 
onde ele poderá sentir se a criança realmente compreendeu a tarefa que irá 
desempenhar. Com a utilização destes itens, o examinador poderá ter certeza 
que o mau desempenho da criança no decorrer do teste não foi por falta de 
compreensão das tarefas. E, para a criança avaliada eles servem como um 
guia, mostrando como realizar as tarefas. (Carvalho, 2007; p. 62) 
 

A escolha de dois exemplos de treino neste procedimento foi baseada nos 

procedimentos propostos por Cielo (2002) e Moojem et al. (2003), que sugerem o uso de dois 
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exemplos de treino antes de cada prova. Seguindo os critérios propostos por Cielo (2002), as 

instruções devem ser as mais simples possíveis, não envolvendo muito a memória e a 

cognição para evitar dificuldades em sua compreensão prejudicando assim o desempenho dos 

escolares avaliados nas provas. 

De acordo com os critérios citados acima, todas as provas deste procedimento 

possuem instrução para que o aplicador se oriente e explique o procedimento para o escolar. 

Além da instrução, cada procedimento vem acompanhado de até dois exemplos. O aplicador 

tem de se assegurar de que o escolar compreendeu a instrução antes de iniciar a avaliação, 

podendo realizar junto com o escolar a etapa de treino, bem como repetir as instruções se 

necessário. Caso a instrução fornecida no procedimento não seja suficiente para o escolar 

compreender a prova, o aplicador pode mudar a instrução tentando tornar mais acessível a 

esse escolar sua compreensão. 

 

 

4.1.6 Folha de respostas 

 

 

As respostas são anotadas na folha de respostas (APÊNDICE B). Cada prova tem a 

opção “acertou” ou “errou”. No final, para cada resposta correta soma-se um ponto, podendo 

totalizar 20 pontos em cada prova. 

Há um espaço chamado “Observações”, em que o aplicador pode fazer anotações e/ou 

comentários a respeito do tipo de respostas das crianças, de ocorrências durante a aplicação ou 

eventuais anotações que se façam importantes. 

Comentários: Os escolares, geralmente, ficam atentos à anotação do aplicador na 

folha de respostas. Nesse caso, é necessário atenção para que eles não percebam que as 

anotações se referem ao número de acertos ou erros. 

 

 

4.1.7 Ficha de correção 

 

 Para não haver dúvidas quanto à correção do procedimento, o aplicador pode se basear 

na ficha de correção (APÊNDICE C) para a correção correta do procedimento.   
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4.1.8 Estudo Piloto 

 

 

A ideia inicial deste estudo foi elaborar provas de compreensão de palavras e 

frases para escolares do 1º ano do ensino fundamental. Inicialmente foi ele apresentado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências da 

Universidade Estadual Paulista – CEP/FFC/UNESP /Marília-SP, sob o protocolo número 

540/2009 (ANEXO A).  

 

Antes se realizou um estudo piloto, com a participação de 30 escolares do primeiro 

ano do ensino fundamental divididos em: 

Grupo I (GI): formado por 15 escolares do ensino municipal, entre 6 anos e 6 anos e 8 

meses; 

Grupo II (GII): formado por 15 escolares do ensino particular, entre 5 anos e 7 meses e 7 

anos. 

Os pais e/ou responsáveis pelos escolares participantes deste estudo piloto 

assinaram o termo de consentimento, permitindo sua realização. 

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos resultados obtido e esperado, de cada 

grupo para as provas de compreensão da palavra escrita, compreensão de frases e 

compreensão de frases a partir de figuras. 
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Tabela 1 - Distribuição dos resultados obtidos e esperados, de cada grupo, para as provas 

CPE, CFE e CFF 

 CPE CFE CFF 

Sujeitos 
GI GII GI GII GI GII 

O E O E O E O E O E O E 

1 0 20 2 20 0 20 0 20 0 20 0 20 

2 0 20 11 20 0 20 0 20 0 20 0 20 

3 10 20 16 20 0 20 0 20 0 20 0 20 

4 0 20 17 20 0 20 0 20 0 20 0 20 

5 4 20 16 20 0 20 5 20 0 20 0 20 

6 17 20 20 20 2 20 11 20 0 20 15 20 

7 19 20 20 20 11 20 20 20 9 20 20 20 

8 6 20 20 20 0 20 18 20 0 20 19 20 

9 0 20 20 20 0 20 18 20 0 20 19 20 

10 1 20 20 20 0 20 18 20 0 20 20 20 

11 2 20 19 20 0 20 8 20 0 20 6 20 

12 14 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 

13 0 20 20 20 0 20 17 20 0 20 14 20 

14 13 20 20 20 0 20 12 20 0 20 17 20 

15 14 20 20 20 4 20 17 20 7 20 20 20 

Legenda: O: resultado obtido pelo escolar na prova; E: pontuação máxima de cada prova. 
 
  

A partir dos dados da Tabela 1, foi utilizado o programa Microsoft Excel 2007 para a 

realização da média, desvio padrão, mínimo e máximo. Foi observada uma discrepância entre 

os resultados dos escolares do ensino público municipal e do ensino particular, evidenciado 

pela média elevada no GII em comparação ao GI e pelo desvio padrão elevado no GI, 

demonstrando maior número de erros. 

 

Tabela 2 - Distribuição da média, desvio padrão e valor mínimo e máximo nas provas CPE, 

CFE e CFF para os escolares do GI e GII 

Variável Grupo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

CPE  
I 6,67 7,08 0 19 

II 17,40 4,97 2 20 

CFE  
I 1,13 2,95 0 11 

II 10,93 8,07 0 20 

CFF  
I 1,07 2,84 0 9 

II 11,33 9,03 0 20 
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Embora o objetivo inicial tenha sido a elaboração de um procedimento de 

compreensão de leitura para escolares do primeiro ano do ensino fundamental, no estudo 

piloto foi constatado que eles não apresentavam desenvolvimento de leitura necessário para a 

aplicação das provas elaboradas para este estudo.  

De acordo com o INEP (BRASIL, 2009), os escolares do 1º ano ainda estão sendo 

inseridos no processo de alfabetização, sendo o 1º ano destinado à dedicação nesse processo.  

Já os escolares do 2º ano possuem um ano destinado à alfabetização, anterior a este ano, ou 

seja, o 1º ano, que é dedicado ao início do processo de alfabetização, assim, de fato, o 2º ano é 

destinado à alfabetização.  

Portanto, após a análise desses resultados, a população deste estudo foi alterada do 

1º ano para o 2º ano escolar (antiga primeira série). Devido à mudança da população a ser 

estudada e ao aumento do número de sujeitos a serem avaliados foi entregue ao CEP nova 

proposta de estudo para análise, apreciação e aprovação. 

A partir do estudo piloto também foi identificado que os escolares apresentavam 

queixas quanto à grafia das palavras do procedimento que estavam escritas com a letra inicial 

maiúscula, seguida por letras minúsculas. Após essa constatação, todas as letras das palavras e 

frases contidas no procedimento foram escritas em letras maiúsculas. 

 

 

4.2 FASE 2: APLICAÇÃO DAS PROVAS PARA AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DE 

LEITURA DE PALAVRAS E FRASES PARA ESCOLARES DO 2º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia 

e Ciências da Universidade Estadual Paulista – CEP/FFC/UNESP /Marília-SP, sob protocolo 

nº 0406/2010 (ANEXO B). 
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4.2.1 Participantes 

 

 

Os participantes desta fase 2 foram selecionados em uma escola de ensino público 

municipal e em uma de ensino particular. Participaram deste estudo 120 escolares do 2º ano 

do ensino fundamental distribuídos nos seguintes grupos: 

Grupo I (GI): 60 escolares do 2º ano de escola pública municipal, sendo 33 do sexo 

masculino e 27 do sexo feminino. A faixa etária variou entre 6 anos e 10 meses a 7 anos e 10 

meses (média etária 7 anos e 3 meses para o sexo masculino e 7 anos e 4 meses para o sexo 

feminino). 

Grupo II (GII): 60 escolares da 2º ano de escola particular, sendo 32 do sexo masculino 

e 28 do sexo feminino. A faixa etária variou entre 6 anos e 5 meses a 8 anos (média etária 7 

anos e 4 meses para o sexo masculino e 7 anos e 3 meses para o sexo feminino). 

 

A tabela 1 demonstra a distribuição dos escolares dos dois grupos de acordo com a 

média etária e o sexo. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos escolares pela média etária e sexo entre os dois grupos 

Grupos Escolares Avaliados Masculino Feminino Média etária 

GI 60 33 27 7 anos e 3 meses 

GII 60 32 28 7 anos e 4 meses 

 

O gráfico 1 demonstra a distribuição dos escolares dos dois grupos segundo a média 

etária e o sexo. 
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Gráfico 1 - Distribuição dos escolares dos grupos GI e GII pela média etária e sexo 

 

 

4.2.1.1 Critérios para seleção dos participantes 

 

 

Os critérios da seleção dos escolares deste estudo foram: 

Critérios de inclusão: 1) assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

2) escolares com acuidade visual, auditiva e desempenho cognitivo dentro dos padrões da 

normalidade e 3) ausência de histórico de repetência. 

Critérios de exclusão: 1) não apresentar assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido; 2) escolares com diagnóstico interdisciplinar de Distúrbio de Aprendizagem, 

Dislexia e Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade; 3) outras síndromes genéticas ou 

neurológicas; 4) escolares com acuidade visual e auditiva e desempenho cognitivo abaixo dos 

padrões de normalidade e 5) escolares com histórico de repetência. 

Essas informações foram observadas no prontuário escolar dos participantes, com 

exceção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi entregue à pesquisadora. 

 

 

4.2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Para a realização do presente estudo foram utilizados os seguintes procedimentos: 
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Autorização das escolas: Para a realização do procedimento em escola municipal não foram 

encontradas dificuldades, sendo que a primeira escola procurada permitiu a realização do 

procedimento, tendo em vista o bom relacionamento que o Grupo de Pesquisa do CNPq 

“Linguagem, Aprendizagem e Escolaridade” da FFC/UNESP, Campus de Marília – SP possui 

com a referida escola, em decorrência de trabalhos já realizados e em andamento. 

Para a realização do procedimento em escola particular, a pesquisadora procurou 

cinco escolas, sendo-lhe negado o pedido de realização do procedimento em quatro delas. 

Em cada escola, a pesquisadora conversou com a diretora responsável e com a 

coordenadora pedagógica para a apresentação do procedimento e objetivos da pesquisa, bem 

como o esclarecimento deles. Às escolas foram oferecidas cópias do projeto de pesquisa e do 

Termo de Consentimento, que seria entregue aos escolares. 

Após o aceite, foi permitido que todas as salas do 2º ano de cada escola fossem 

avaliadas, tanto as turmas do período da tarde como as turmas do período da manhã. 

Foi agendada uma reunião com os professores da escola pública e particular para que 

fossem esclarecidos e orientados quanto ao procedimento de coleta e objetivos da pesquisa e 

solicitadas as autorizações para a retirada do escolar da sala de aula durante as atividades.  Os 

dias e horários da coleta foram determinados pelos professores, a fim de que não 

comprometessem o andamento e suas atividades e as do escolar. 

 

Termo de consentimento Pós-Informado: Conforme resolução do Conselho Nacional 

de Saúde CNS 196/96, anteriormente ao início das avaliações, os pais ou responsáveis dos 

escolares selecionados assinaram duas vias do termo de Consentimento Pós-Informado para 

autorização da realização do estudo, sendo uma via para a pesquisadora e a outra para os pais 

ou responsáveis. 

 

 

4.2.3 Aplicação das Provas de Avaliação da Compreensão da Leitura:  

 

 

O procedimento foi realizado em uma sala fornecida pelas coordenações das escolas 

participantes. Foi aplicada a avaliação de forma individual, na mesma ordem de apresentação, 

com no máximo 30 minutos de duração. Este procedimento é composto por três provas 

apresentadas ao escolar em fichas impressas em papel A4, sendo elas:  
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Compreensão da palavra escrita: Foi apresentada ao escolar uma palavra escrita 

(palavra alvo) e três figuras da mesma classe semântica da palavra escrita alvo. Ao escolar era 

solicitado que indicasse (apontando com o dedo) a figura correspondente à palavra-alvo. Ao 

todo foram apresentadas vinte palavras escritas.  

Compreensão de frases: Foram apresentadas ao escolar vinte frases escritas, uma por 

vez. Destas frases, dez apresentavam sentido e dez não apresentavam sentido algum e ao 

escolar era solicitado responder se a frase fazia ou não sentido. 

Compreensão de frases a partir de figuras: foram apresentadas uma figura e três 

frases, devendo o escolar escolher qual frase correspondia à figura. Ao todo foram 

apresentadas vinte figuras. 

Ao término das avaliações foi apresentado o resultado dos escolares no procedimento 

à direção, à coordenação e aos professores das escolas. Em alguns casos, os pais foram 

chamados para a devolutiva, justificando o encaminhamento desses escolares à avaliação 

fonoaudiológica. Aos pais eram dadas opções de encaminhamento ou a serviço particular, 

quando era feita a indicação de pelo menos dois fonoaudiólogos, se isso fosse solicitado, ou 

encaminhamento para avaliação específica ao Centro de Estudos em Educação e Saúde – 

CEES/UNESP/Marília. 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para a obtenção dos resultados a análise estatística foi realizada pelo programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), em sua versão 17.0, baseando-se no número de 

acertos em cada prova apresentado pelos grupos GI e GII. Adotamos o nível de significância 

(�) de 5% (0.050) para a aplicação dos testes estatísticos, ou seja, quando o valor da 

significância calculada (p) for menor do que 5% (0.050), observamos uma diferença ou uma 

relação dita ‘estatisticamente significante’ (marcada por asterisco *); e, quando o valor da 

significância calculada (p) for igual ou maior do que 5% (0.050), observamos uma diferença 

ou relação dita ‘estatisticamente não significante’. 

A análise estatística dos resultados foi realizada pela aplicação do Teste de Mann- 

Whitney, com o intuito de verificar possíveis diferenças entre os grupos GI e GII.  O teste de 

Mann-Whitney é utilizado para provar se dois grupos independentes procedem da mesma 

população. É uma das principais provas para comparar grupos com dados independentes. 
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Foi aplicado, ainda, o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, com o intuito de 

verificar possíveis diferenças entre ‘O’ e ‘E’ em cada prova.  E, pela Análise de correlação de 

Spearman, que mede a intensidade da relação entre duas variáveis ordinais, houve o intuito de 

verificar o grau de associação entre duas variáveis quantitativas de interesse. O coeficiente 

varia entre -1 e +1. Quanto mais próximo desses dois extremos, maior será a associação linear 

entre as variáveis. 
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5 RESULTADOS  

 

 

Neste capítulo, serão descritos os resultados obtidos com os 120 escolares avaliados. 

Para facilitar a análise, os resultados foram divididos em duas partes, sendo elas: 

5.1. Caracterização do desempenho dos escolares de escola pública e particular nas 

provas para avaliação da compreensão da leitura. 

5.2. Comparação do desempenho dos escolares de escola pública e particular nas 

provas para avaliação da compreensão da leitura. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESCOLARES DE ESCOLA PÚBLICA 

E PARTICULAR NAS PROVAS PARA AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DA 

LEITURA. 

 

 

As tabelas 4 e 5 apresentam o desempenho dos escolares do GI e GII nas provas de 

avaliação da compreensão de leitura. Os dados apresentados são referentes ao desempenho 

esperado e obtido em cada prova. Para a realização da comparação do desempenho esperado e 

obtido, utilizamos o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon. 

Nessas tabelas ainda é possível verificar os valores mínimos e máximos de cada 

prova, sendo que o valor mínimo é considerado como o efeito base e o valor máximo, como 

efeito teto para cada prova realizada pelos escolares deste grupo. 

A tabela 4 apresenta o desempenho dos escolares do grupo GI. Nela podemos 

observar que houve diferença estatisticamente significante em todas as provas, evidenciando 

que os escolares do GI não atingiram a pontuação esperada em cada prova. O mesmo ocorreu 

com o GII, com exceção da prova de leitura de palavra (CPE), em que seu desempenho foi 

próximo ao esperado, como podemos observar na tabela 5. 
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Tabela 4 - Distribuição da média, desvio-padrão, valor mínimo, máximo, mediana, percentil e 

valor de p do desempenho obtido e esperado dos escolares do grupo I 

Par de 
Variáveis 

Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Significância 
(p) 

CPE O 19,51 0,98 16,00 20,00 19,00 20,00 20,00 
< 0,001* 

CPE E 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

CFE O 17,61 3,41 0,00 20,00 17,00 19,00 20,00 
< 0,001* 

CFE E 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

CFF O 18,07 3,66 0,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
< 0,001* 

CFF E 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

CFE FS O 8,70 1,84 0,00 10,00 8,00 9,00 10,00 
< 0,001* 

CFE FS E 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

CFE NFS O 8,87 1,79 0,00 10,00 9,00 9,00 10,00 
< 0,001* 

CFE NFS E 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Legenda. CPE: compreensão da palavra escrita; CFE: compreensão de frase escrita; CFF: compreensão de 
frase a partir de figura; FS: faz sentido; NFS: não faz sentido; O: obtido; E: esperado; * estatisticamente 
significante. 

 

Tabela 5 - Distribuição da média, desvio-padrão, valor mínimo, máximo, mediana, percentil e 

valor de p do desempenho obtido e esperado dos escolares do grupo II 

Par de 
Variáveis 

Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Significância 
(p) 

CPE O 19,97 0,18 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0,157 

CPE E 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

CFE O 18,89 1,34 12,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
< 0,001* 

CFE E 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

CFF O 19,36 1,00 14,00 20,00 19,00 20,00 20,00 
< 0,001* 

CFF E 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

CFE FS O 9,38 0,90 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 
< 0,001* 

CFE FS E 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

CFE NFS O 9,51 0,74 7,00 10,00 9,00 10,00 10,00 
< 0,001* 

CFE NFS E 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Legenda. CPE: compreensão da palavra escrita; CFE: compreensão de frase escrita; CFF: compreensão de 
frase a partir de figura; FS: faz sentido; NFS: não faz sentido; O: obtido; E: esperado; * estatisticamente 
significante. 
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Podemos observar ainda nas duas tabelas a média de acertos em cada prova, sendo a 

prova de compreensão da palavra escrita (CPE) a que obteve maior média, seguida da prova 

de compreensão de frases a partir de figura (CFF) e a prova de compreensão de frases escritas 

(CFE) para ambos os grupos.  Esses dados também podem ser observados no Gráfico 2, 

partindo da maior média à menor. 
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Gráfico 2 - Distribuição gráfica das médias, por grupo, em cada prova 

 

Com o intuito de verificar possíveis diferenças entre ambos os sexos, por grupo de 

estudo, aplicamos o Teste de Mann-Whitney, indicado para comparar grupos de uma mesma 

população. 

As Tabelas 6 e 7 apresentam o desempenho do sexo feminino e masculino em cada 

prova, por grupo, sendo que a tabela 6 apresenta os dados do GI e a tabela 7, do GII.  

Observa-se que não houve diferença estatisticamente significante entre os sexos em ambos os 

grupos, ou seja, não há evidencia de diferença na pontuação entre o sexo feminino e o sexo 

masculino.   
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Tabela 6 - Distribuição da média, desvio padrão, valor mínimo e máximo, mediana, percentil 

e valor de p quanto ao desempenho obtido nas provas de compreensão de leitura, por sexo, do 

Grupo I 

Variável Sexo Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Significância 
(p) 

CPE 

fem 19,70 0,54 18,00 20,00 19,00 20,00 20,00 
0,531 

mas 19,35 1,20 16,00 20,00 19,00 20,00 20,00 

Total 19,51 0,98 16,00 20,00 19,00 20,00 20,00  

CFE  

fem 17,96 2,65 10,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
0,513 

mas 17,32 3,93 0,00 20,00 17,00 18,00 20,00 

Total 17,61 3,41 0,00 20,00 17,00 19,00 20,00  

CFF  

fem 18,26 3,47 2,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
0,721 

mas 17,91 3,84 0,00 20,00 18,00 19,00 20,00 

Total 18,07 3,66 0,00 20,00 18,00 19,00 20,00  

CFE FS  

fem 8,93 1,30 5,00 10,00 8,00 9,00 10,00 
0,853 

mas 8,53 2,18 0,00 10,00 8,00 9,50 10,00 

Total 8,70 1,84 0,00 10,00 8,00 9,00 10,00  

CFE NFS  

fem 8,96 1,58 4,00 10,00 9,00 10,00 10,00 
0,662 

mas 8,79 1,97 0,00 10,00 8,75 9,00 10,00 

Total 8,87 1,79 0,00 10,00 9,00 9,00 10,00  

Legenda. CPE: compreensão da palavra escrita; CFE: compreensão da frase escrita; CFF: compreensão de 
frases a partir de figuras; FS: faz sentido; NFS: não faz sentido; masc: masculino; fem: feminino; O: obtido; * 
estatisticamente significante. 
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Tabela 7 - Distribuição da média, desvio padrão, valor mínimo e máximo, mediana, percentil 

e valor de p quanto ao desempenho obtido nas provas de compreensão de leitura, por sexo, do 

Grupo II 

Variável Sexo Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Significância 
(p) 

CPE O 

fem 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0,189 

mas 19,94 0,24 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Total 19,97 0,18 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

CFE O 

fem 18,71 1,74 12,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
0,921 

mas 19,03 0,88 17,00 20,00 18,50 19,00 20,00 

Total 18,89 1,34 12,00 20,00 18,00 19,00 20,00  

CFF O 

fem 19,18 1,31 14,00 20,00 19,00 20,00 20,00 
0,489 

mas 19,52 0,62 18,00 20,00 19,00 20,00 20,00 

Total 19,36 1,00 14,00 20,00 19,00 20,00 20,00  

CFE FS O 

fem 9,32 1,12 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 
0,783 

mas 9,42 0,66 8,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 9,38 0,90 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00  

CFE NFS 

O 

fem 9,39 0,96 7,00 10,00 9,00 10,00 10,00 
0,749 

mas 9,61 0,50 9,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 9,51 0,74 7,00 10,00 9,00 10,00 10,00 �

Legenda. CPE: compreensão da palavra escrita; CFE: compreensão da frase escrita; CFF: compreensão de 
frases a partir de figuras; FS: faz sentido; NFS: não faz sentido; masc: masculino; fem: feminino; O: obtido; * 
estatisticamente significante. 
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5.2 COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESCOLARES DE ESCOLA PÚBLICA E 

PARTICULAR NAS PROVAS PARA AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DA LEITURA. 

 

 

A tabela 8 apresenta os resultados da descrição e comparação dos dados obtidos entre 

os escolares do GI e GII nas provas para avaliação da compreensão da leitura. Com a 

aplicação do Teste de Mann-Whitney, com o intuito de verificar possíveis diferenças entre os 

grupos estudados, nota-se que houve diferença estatisticamente significante em todas as 

provas do procedimento, ou seja, as amostras fornecem evidência de que há uma diferença na 

pontuação mediana de cada prova para os dois grupos. 

Observando o desvio padrão, notamos que as respostas do grupo GI apresentam maior 

variabilidade do que as respostas do GII, o que demonstra que as respostas do GII foram mais 

precisas em relação às do GI, evidenciando que os escolares do GII apresentaram desempenho 

superior em relação aos do GI.  

Entretanto, quando dividimos a prova de compreensão de frases escritas em faz 

sentido (CFE FS) e não faz sentido (CFE NFS), observamos que o nível de significância (p) 

na prova CFE FS é muito próximo à significância de 5% estipulada. Assim, apesar de ser 

estatisticamente significante, clinicamente talvez não seja, pois o valor é muito próximo ao 

limite tolerável. 
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Tabela 8 - Distribuição e comparação da média, desvio padrão, valor mínimo e máximo, 

mediana, percentil e valor de p quanto ao desempenho dos escolares do GI e GII nas provas 

de avaliação da compreensão de leitura 

Variável Grupo Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Significância 
(p) 

CPE  

I 19,51 0,98 16,00 20,00 19,00 20,00 20,00 
< 0,001* 

II 19,97 0,18 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Total 19,74 0,74 16,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

CFE  

I 17,61 3,41 0,00 20,00 17,00 19,00 20,00 
0,032* 

II 18,89 1,34 12,00 20,00 18,00 19,00 20,00 

Total 18,25 2,66 0,00 20,00 18,00 19,00 20,00  

CFF  

I 18,07 3,66 0,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
0,003* 

II 19,36 1,00 14,00 20,00 19,00 20,00 20,00 

Total 18,71 2,75 0,00 20,00 19,00 19,00 20,00  

CFE FS  

I 8,70 1,84 0,00 10,00 8,00 9,00 10,00 
0,049* 

II 9,38 0,90 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 9,04 1,48 0,00 10,00 9,00 9,50 10,00  

CFE NFS  

I 8,87 1,79 0,00 10,00 9,00 9,00 10,00 
0,039* 

II 9,51 0,74 7,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 9,19 1,40 0,00 10,00 9,00 10,00 10,00  
Legenda: CPE: compreensão da palavra escrita; CFE: compreensão da frase escrita; CFF: compreensão de 
frases a partir de figuras; FS: faz sentido; NFS: não faz sentido; * estatisticamente significante. 

 
 

O Gráfico 3 apresenta a comparação da média dos grupos GI e GII nas provas de 

Compreensão da palavra escrita (CPE), compreensão de frases (CFE) e compreensão de frases 

a partir de figuras (CFF), ilustrando, assim, o desempenho superior dos escolares do GII em 

relação aos do GI. 
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Gráfico 3 - Distribuição gráfica da média do desempenho dos grupos GI e GII nas provas de 

compreensão de palavra (CPE), compreensão de frases (CFE) e compreensão de frases a 

partir de figura (CFF) 

 

As tabelas 9 e 10 apresentam os resultados da comparação entre os grupos GI e GII, 

por sexo, nas provas para avaliação da compreensão de leitura.  

 A tabela 9 apresenta a comparação entre os escolares do sexo feminino dos grupos GI 

e GII. Com a aplicação do Teste de Mann-Whitney, com o intuito de verificar possíveis 

diferenças entre os grupos estudados, percebe-se que houve diferença estatisticamente 

significante apenas na prova de compreensão de palavras ‘CPE’. Se observar a comparação 

das médias na análise descritiva, percebe-se que, em todas as provas, as diferenças foram 

semelhantes. A diferença na prova ‘CPE O’ pôde ser evidenciada devido à ausência de 

variabilidade (desvio padrão igual a 0) do GII, o que contribuiu para que a diferença fosse 

detectada. Deve-se considerar, porém, que essa variabilidade nula pode induzir a um resultado 

não-efetivo, não havendo, na realidade, evidência de diferença entre os grupos nesta prova, ao 

contrário do que é demonstrado por meio do nível de significância do teste. 
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Tabela 9 - Comparação do desempenho dos escolares do GI e GII, do sexo feminino, quanto 

ao desempenho nas provas de avaliação da compreensão da leitura 

Variável Grupo Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 

75 

Significância 

(p) 

CPE  

I 19,70 0,54 18,00 20,00 19,00 20,00 20,00 
0,004* 

II 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Total 19,85 0,41 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

CFE  

I 17,96 2,65 10,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
0,327 

II 18,71 1,74 12,00 20,00 18,00 19,00 20,00 

Total 18,35 2,25 10,00 20,00 18,00 19,00 20,00  

CFF  

I 18,26 3,47 2,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
0,169 

II 19,18 1,31 14,00 20,00 19,00 20,00 20,00 

Total 18,73 2,62 2,00 20,00 19,00 19,00 20,00  

CFE FS  

I 8,93 1,30 5,00 10,00 8,00 9,00 10,00 
0,156 

II 9,32 1,12 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 9,13 1,22 5,00 10,00 9,00 9,00 10,00  

CFE NFS  

I 8,96 1,58 4,00 10,00 9,00 10,00 10,00 
0,376 

II 9,39 0,96 7,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 9,18 1,31 4,00 10,00 9,00 10,00 10,00  

Legenda: CPE: compreensão da palavra escrita; CFE: compreensão da frase escrita; CFF: compreensão de 
frases a partir de figuras; FS: faz sentido; NFS: não faz sentido; * estatisticamente significante. 

 
 

Quanto ao sexo masculino, podemos observar na Tabela 10 que houve diferença 

estatisticamente significante em todas as provas, com exceção da prova de compreensão de 

frases na subdivisão faz sentido (CFE FS). Observando o desvio padrão, notamos que as 

respostas do grupo GI apresentaram uma maior variabilidade do que as respostas do GII, o 

que demonstra que as respostas do GII foram mais precisas em relação às do GI, evidenciando 

que os escolares do sexo masculino do GII apresentaram desempenho superior em relação aos 

escolares do GI.  
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Tabela 10 - Comparação do desempenho dos escolares do GI e GII, do sexo masculino, 

quanto ao desempenho nas provas de avaliação da compreensão da leitura 

Variável Grupo Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 

75 

Significânci

a (p) 

CPE  

I 19,35 1,20 16,00 20,00 19,00 20,00 20,00 
0,010* 

II 19,94 0,24 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Total 19,64 0,92 16,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

CFE  

I 17,32 3,93 0,00 20,00 17,00 18,00 20,00 
0,040* 

II 19,03 0,88 17,00 20,00 18,50 19,00 20,00 

Total 18,16 2,97 0,00 20,00 18,00 19,00 20,00  

CFF  

I 17,91 3,84 0,00 20,00 18,00 19,00 20,00 
0,007* 

II 19,52 0,62 18,00 20,00 19,00 20,00 20,00 

Total 18,70 2,87 0,00 20,00 19,00 19,00 20,00  

CFE FS  

I 8,53 2,18 0,00 10,00 8,00 9,50 10,00 
0,158 

II 9,42 0,66 8,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 8,97 1,67 0,00 10,00 8,00 10,00 10,00  

CFE NFS  

I 8,79 1,97 0,00 10,00 8,75 9,00 10,00 
0,044* 

II 9,61 0,50 9,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 9,19 1,49 0,00 10,00 9,00 10,00 10,00  

Legenda: CPE: compreensão da palavra escrita; CFE: compreensão da frase escrita; CFF: compreensão de 
frases a partir de figuras; FS: faz sentido; NFS: não faz sentido; * estatisticamente significante. 

 
 

O Gráfico 4 apresenta a comparação da média dos resultados de cada grupo por sexo 

nas provas de compreensão da palavra escrita (CPE), compreensão de frase escrita (CFE) e 

compreensão de frases a partir de figura (CFF). 
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Gráfico 4 - Distribuição gráfica da comparação da média nas provas de Compreensão da 

palavra escrita (CPE), compreensão de frase (CFE) e compreensão de frases a partir de figuras 

(CFF) de cada grupo, por sexo 

 

A Tabela 11 apresenta os dados do grau de associação entre as provas CPE e CFF, 

CFE e CFF e CFE e, CFE e CPE. Com base no coeficiente de correlação de Spearman, 

observou-se associação positiva significante entre as provas CPE e CFF, CFE e CFF e, CFE e 

CPE. Considerando os níveis de significância apresentados, conclui-se que há evidência de 

associação entre as variáveis já que a significância calculada (p) foi menor que 5% (0.050). 

Ou seja, à medida que o desempenho do escolar em leitura de palavras aumenta, seu 

desempenho na leitura de frases a partir de figuras também aumenta de forma linear, bem 

como, à medida que o desempenho do escolar na prova de compreensão da frase escrita 

aumenta, seu desempenho na prova de compreensão de frases a partir de figuras e na prova de 

compreensão de palavra também aumenta de forma linear e vice-versa.  

Embora a correlação tenha sido positiva, é de conhecimento que quanto mais próximo 

o coeficiente estiver de +1 (que é o grau de associação perfeita), maior é o grau da associação 

positiva entre as variáveis. Portanto, de acordo com Zou, Tuncall e Silverman (2003), o grau 

dessa associação entre CPE e CFF foi positivo fraco (0.261) e, entre as provas CFE e CFF 

(0.419) e, CFE e CPE (0.451), foi positivo moderado.  Isso significa que em cada prova houve 

um aumento significativo com as demais provas comparadas, porém nem todos os escolares 

apresentaram o mesmo desempenho, o que justifica o grau de correlação fraco e moderado. 
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Tabela 11 - Estudo do relacionamento entre CPE e CFF, CFE e CFF e, CFE e CPE 

Variável Estatística CFF  CPE  CFE  

CPE  

Coeficiente de Correlação (r) 0,261 — — 

Significância (p) 0,004* — — 

n 120 — — 

CFE  

Coeficiente de Correlação (r) 0,419 0,451 — 

Significância (p) < 0,001* < 0,001* — 

n 120 120 — 

Legenda: CPE compreensão da palavra escrita, CFF compreensão de frase a partir de figuras, CFE: 
compreensão de frase escrita; * estatisticamente significante. 

 
 

Para melhor visualizar a correlação linear apresentada entre as duas variáveis, o que 

permitiu a realização da análise de correlação de Spearman, são apresentados os seguintes 

gráficos: Gráfico 6, em que é demonstrada a distribuição gráfica da correlação entre CPE e 

CFF; o Gráfico 7, que demonstra a correlação entre CFE e CFF e o Gráfico 8, que mostra a 

correlação entre CFE e CPE. Desse modo, pode-se visualizar a correlação linear entre as duas 

variáveis. 

 
 

 

 
                                      Gráfico 5 - Distribuição gráfica da correlação entre CPE e CFF 

 

 
                            Gráfico 6 - Distribuição gráfica da correlação entre CFE e CFF 
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                                Gráfico 7 - Distribuição gráfica da correlação entre CFE e CPE 
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6 DISCUSSÃO   

 

 

De acordo com os resultados apresentados neste estudo, observa-se que houve 

diferença no desempenho dos escolares do GI e do GII, evidenciando um perfil de acertos, 

mediante o número de estímulos apresentados nas provas elaboradas. Os escolares do ensino 

municipal apresentaram maior variabilidade nas respostas, ou seja, suas respostas foram mais 

heterogêneas do que as respostas dos escolares do ensino particular, que foram mais precisas. 

Ficou evidente, assim, um desempenho superior dos escolares do ensino particular em relação 

ao dos escolares do ensino municipal. 

Quando comparado o desempenho entre o sexo feminino e masculino nas provas 

elaboradas, não foram encontradas diferenças nas pontuações. Apesar de alguns estudos 

(CIELO, 2001; ANDREAZZA-BALESTRIN, 2007; MOURA, 2008; LYNN; MIKK, 2009; 

LASCH; MOTA; CIELO, 2010; ROIVANEN, 2011) apontarem que as meninas possuem 

maior habilidade com a consciência fonêmica e fonológica, que são diretamente relacionadas 

ao domínio do código alfabético, fornecendo evidências de que o sexo feminino domina o 

código alfabético mais rapidamente, isso favorece a fluência da leitura e escrita, enquanto que 

os meninos desempenham melhor tarefas de análises com palavras. Lynn e Mikk (2009) 

sugerem que tal desempenho pode ser decorrente, do maior envolvimento do sexo feminino 

em atividades linguisticas tanto na escola como em casa. 

Quando comparado o desempenho entre o sexo feminino e masculino por escolas, foi 

observado que o sexo masculino do GII obteve desempenho superior ao do GI, evidenciando 

o desempenho superior dos escolares do ensino particular em relação aos escolares do ensino 

público. 

 O desempenho superior de escolares do ensino particular em relação ao público já foi 

encontrado em outros estudos (CAPELLINI; OLIVEIRA, 2010, 2011; CAPELLINI; 

OLIVEIRA; CUETOS, 2010; OLIVEIRA; CAPELLINI, 2010) que avaliaram a compreensão 

de escolares de 1ª a 4ª série, em provas de compreensão de orações, com o objetivo de extrair 

o significado da frase. Para os autores, o desempenho superior pode decorrer do melhor uso 

da rota lexical durante a leitura, realizado pelos escolares do ensino particular, bem como pela 

falta de instrução direta para o ensino da relação letra-som no ensino público, prejudicando a 

compreensão desses escolares sobre o princípio alfabético do português, necessário para 

proporcionar automaticidade no reconhecimento da palavra, leitura e compreensão da leitura 

(BARRERA; MALUF, 2003; SALGADO; CAPELLINI, 2004; GINDRI; KESKE-SOARES; 
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MOTA, 2007; LEPPANEN et al., 2008; ZUANETTI; SCHECK; MANFREDI, 2008; 

CUNHA; CAPELLINI, 2009; CUNHA; CAPELLINI, 2010; GERMANO; PINHEIRO; 

CAPELLINI, 2010; GERMANO, 2011; UKRAINETZ et al., 2011). As habilidades 

fonológicas e ortográficas correlacionam-se com o processamento da sentença durante a 

leitura, uma vez que interferem de forma direta na estruturação gramatical e semântica da 

palavra inserida na frase e no texto (TANENHAUS; HARE, 2007; SALGADO; CAPELLINI, 

2004; 2008; McQUISTON; O’SHEA; McCOLLIN, 2008; CUNHA; CAPELLINI, 2009; 

2010; PINHEIRO; GERMANO; CAPELLINI, 2010).  

 Outra hipótese é o tempo de instrução de cada escolar. Enquanto os escolares do 

ensino público estão no segundo ano dedicado à alfabetização, conforme dados do INEP 

(BRASIL, 2009), os escolares do ensino particular estão no terceiro ano dedicado à 

alfabetização, que foi iniciada no último ano da educação infantil. 

A prova de compreensão da palavra escrita avalia a habilidade para compreender o 

significado dessa palavra. Os grupos GI e GII obtiveram maior média de acertos nesta 

subprova em comparação às demais, demonstrando que os escolares avaliados apresentaram 

maior facilidade em sua execução, apesar do GII ter apresentado desempenho superior em 

relação ao GI. 

Reconhecer uma palavra significa decifrar o significado que esse grupo de letras 

representa. Entretanto, não é possível apenas considerar a decodificação como fator 

importante para a realização da leitura, também devem ser considerados o reconhecimento e a 

compreensão (CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010; OLIVEIRA; CAPELLINI; 2010; 

SILVA; FUSCO; CUNHA, 2010).   

Para a realização eficaz da leitura, exige-se alta qualidade das representações que 

integram informações sobre a forma (fonologia, ortografia e classe gramatical) e significado, 

ou seja, a leitura envolve uma variedade de processos que se inicia na identificação visual das 

letras e vai até a compreensão do conteúdo e do contexto da palavra escrita (PERFETTI; 

HART, 2002; KATZIR; MISRA; POLDRACK, 2005; PERFETTI, 2007; NATION; 

COCKSEY, 2009). 

 No leitor hábil, as duas rotas de leitura (fonológica e lexical) estão disponíveis e 

podem ser utilizadas na leitura, ainda que a rota lexical tenha papel central na obtenção da 

competência em leitura (SALLES; PARENTE; MACHADO, 2004). Há diferenças no uso das 

rotas de reconhecimento das palavras em função da idade; em geral, os escolares que se 

encontram nos primeiros estágios de leitura utilizam principalmente a rota fonológica, 

evidenciando que no início da alfabetização, o uso da rota fonológica se sobrepõe ao da 
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lexical (SCARBOROUGH, 2005; CASTLES; NATION, 2006; NATION; COCKSEY, 2009; 

CAPELLINI; OLIVEIRA, 2010, 2011; CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010). 

 A habilidade para compreender o significado da frase escrita foi avaliada pela 

subprova de avaliação da compreensão da frase escrita, em que se observou a menor média de 

acertos nos dois grupos, demonstrando que os escolares avaliados apresentaram maior 

dificuldade na execução dessa prova em relação às demais.  

  A habilidade de compreensão da frase escrita a partir de figuras foi avaliada pela 

subprova CFF, em que é possível observar um perfil de acertos para esta prova, porém o GII 

foi o que obteve maior média e a mais aproximada do esperado. Observa - se ainda que os 

escolares de ambos os grupos apresentaram maior facilidade em responder a essa subprova do 

que à CFE. 

A prova CPE foi a que obteve maior média de acertos, seguida da CFF e CFE para 

ambos os grupos, pois, de acordo com Bartholomé e Bromme (2009), no início da 

aprendizagem, a figura utilizada como “texto base” inicia o processo de identificação, de 

coerência e extração do significado do escolar. Textos e figuras é a mais comum combinação 

das representações externas na aprendizagem, podendo ser concebidos como componentes 

essenciais de praticamente todos os ambientes de aprendizagem. A combinação de texto e 

figura não só atiça diferentes funções cognitivas como também complementa a informação, 

oferecendo diferentes perspectivas sobre o assunto. Assim, também aumenta a motivação para 

o estudo do texto que o acompanha (BARTHOLOMÉ; BROMME, 2009). 

A leitura não envolve apenas o reconhecimento de palavras isoladas. Seu objetivo 

principal é a compreensão do material lido. Para isso, a identificação de palavras é uma 

condição necessária, embora não seja suficiente (SALLES; PARENTE, 2004). As palavras 

isoladas permitem ativar o significado que temos armazenado em nossa memória, ou seja, 

ativam conceitos correspondentes, porém não transmitem mensagens. Para poder 

proporcionar alguma informação nova, é necessário que essas palavras se agrupem em uma 

estrutura superior como a oração. Então, quando lemos, além de reconhecer as palavras, 

temos que descobrir como são organizadas na oração e qual papel cada uma possui naquela 

estrutura sintática (CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010).  

  A habilidade de compreensão da frase escrita a partir de figuras foi avaliada pela 

subprova CFF. É possível observar que ambos os grupos avaliados não atingiram a pontuação 

máxima esperada, porém o GII foi o que obteve maior média e a mais aproximada do 

esperado. Observa - se ainda que os escolares de ambos os grupos apresentaram maior 

facilidade em responder a essa prova do que à CFE. 
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O desempenho superior de ambos os grupos na subprova CFF em relação à CFE deve-

se ao fato de que a CFF envolve figuras que, de acordo com a literatura científica, têm um 

efeito importante na construção de significado e no processo de inferência na compreensão. 

Isso auxilia principalmente os leitores iniciantes na habilidade de resgatar as informações 

concretas e específicas do texto, ou seja, acessa principalmente o efeito das figuras nos 

escolares para a compreensão literal (BROOKSHIRE; SCHARFF; MOSES, 2002; PIKE; 

BARNES; BARRON, 2010).  

Quando se utiliza a imagem acompanhada pelo texto, os alunos são obrigados a ativar 

e selecionar a informação verbal e pictórica do material apresentado e adicioná-los à memória 

de trabalho. Na memória verbal, essa informação transforma-se em um modelo mental. Esta 

etapa envolve a ativação e a integração de conhecimento prévio, que são limitadas pela 

capacidade da memória de trabalho. Essa integração mental constitui uma das principais 

etapas do aprendizado, utilizando imagens e textos (MAYERS, 2001; BARTHOLOMÉ; 

BROMME, 2009). A construção da representação coerente do texto na memória é a peça 

fundamental para o sucesso da compreensão. A coerência reflete o grau de conexões de 

significados estabelecidos entre os elementos e o conhecimento prévio do leitor (RAPP et al., 

2007). 

Como foi observado na análise de correlação das variáveis, à medida que o 

desempenho na subprova CPE aumenta, o desempenho na CFF e na CFE também aumenta. 

Isso se deve ao fato de que há uma relação entre a leitura de palavras isoladas e compreensão 

de leitura porque quanto maior a rapidez na identificação de palavras, maior é a capacidade 

que a memória de trabalho tem para se dedicar às operações de análise sintática, de integração 

semântica dos constituintes da frase e de integração das frases na organização textual, levando 

à compreensão da leitura (MORAIS, 1996; SALLES; PARENTE, 2002, 2004; SANCHES; 

GARCIA; GONZALES, 2007). 

Como o domínio das habilidades requisitadas para a leitura compreensiva requer 

muito tempo e experiência, os alunos que estão iniciando o processo de alfabetização, 

obviamente, não possuem domínio sobre algumas habilidades necessárias e específicas para a 

compreensão da leitura (CAIN et al., 2001; CAIN, 2003; SÁNCHES et al., 2008). Muitos 

escolares realizam, então, o que podemos chamar de falsa leitura, pois nos dão a impressão 

que estão lendo, porém estão apenas decodificando o material escrito e não acessando 

realmente o seu significado. Provavelmente, se essas mesmas palavras decodificadas 

corretamente forem apresentadas em uma frase ou fora de contexto, eles serão incapazes de 

reconhecê-las visualmente e semanticamente (SILVA; FUSCO; CUNHA, 2010, OLIVEIRA; 
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CAPELLINI, 2010), visto que a habilidade para refletir e manipular mentalmente a estrutura 

gramatical das sentenças está diretamente relacionada ao caráter articulatório da linguagem 

humana. Pelo fato de esta ser articulada, isto é, constituída por um número limitado de 

unidades que permitem construir, a partir de diferentes combinações, um número infinito de 

mensagens, é necessário o conhecimento e a aplicação de regras convencionais de 

combinação entre as palavras que organizem a linguagem de modo a produzir enunciados que 

façam sentido (BARRERA; MALUF, 2003). 

 Por isso, a elaboração de procedimentos que avaliam as habilidades mais básicas da 

compreensão, como a extração do significado, torna-se importante nas séries iniciais de 

alfabetização, pois muitos escolares decodificam facilmente as palavras, porém, não acessam 

seu significado. 

A habilidade de construir inferências determinante na diferenciação de indivíduos 

quanto à compreensão de leitura, não é dominada por leitores menos experientes, ou seja, em 

início de alfabetização (CAIN et al., 2001; CAIN, 2003; SÁNCHES et al., 2008; 

CARVALHO, ÁVILA; CHIARI, 2009). Em vista do exposto, esse procedimento não é 

indicado para avaliar a compreensão de leitura em escolares com maior nível de escolaridade, 

pois não contempla esse processo, apenas os processos básicos de reconhecimento da palavra, 

vocabulário, extração do significado e coerência. 

  Desta forma, pode-se considerar que as provas elaboradas para este estudo se 

mostraram eficazes na caracterização e comparação da compreensão de leitura em escolares 

do 2º ano do ensino fundamental, embora seus achados não confirmem a hipótese inicial que 

estava centrada na identificação de um desempenho similar dos escolares do 2º ano, 

independente do tipo de escola, particular ou pública, frequentada por eles.   

Isso pode ser justificado pelo fato de que os escolares do ensino particular iniciam o 

processo de alfabetização no último ano da educação infantil e são submetidos ao ensino 

formal da anterior 1ª série (2º ano) no primeiro ano escolar, enquanto os escolares do ensino 

público têm o processo de alfabetização iniciado somente a partir do primeiro ano escolar, 

conforme evidenciado no estudo piloto. Portanto, entre os grupos escolares do ensino 

particular e público existe diferença de um ano no processo de aprendizagem 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos achados, pode-se concluir que houve diferença no desempenho dos 

escolares do GI e do GII, evidenciando um perfil de acertos mediante o número de estímulos 

apresentados nas provas elaboradas. 

A prova CPE foi a que obteve maior média de acertos, seguida da CFF e CFE para 

ambos os grupos. Deste modo, fica demonstrado que os escolares avaliados apresentaram 

maior dificuldade na execução da prova CFE em relação às demais provas. 

Os escolares do GI apresentaram uma maior variabilidade nas respostas, ou seja, as 

respostas dos escolares do ensino municipal foram mais heterogêneas do que as respostas dos 

escolares do ensino particular, que foram mais precisas. Foi evidenciado assim um 

desempenho superior do GII em relação ao dos escolares do GI. 

Esses achados não confirmam a hipótese inicial, pois o tempo de instrução de cada 

escolar, segundo o tipo de ensino, é distinto. Enquanto os escolares do ensino público estão no 

segundo ano dedicado à alfabetização, os escolares do ensino particular estão no seu terceiro 

ano, que foi iniciado no último ano da educação infantil, havendo diferença de um ano no 

processo de aprendizagem. 

Desta forma, pode-se considerar que as provas elaboradas para este estudo se 

mostraram eficazes na caracterização e na comparação da compreensão de leitura em 

escolares do 2º ano do ensino fundamental.  Não sendo indicado para avaliar a compreensão 

de leitura em escolares com menor nível de escolaridade, que estão iniciando o processo de 

alfabetização e nem escolares com maior nível de escolaridade, pois contempla apenas os 

processos básicos de reconhecimento da palavra e do vocabulário, extração do significado e 

coerência. 

Assim, espera-se que esse procedimento se torne um instrumento a ser empregado na 

avaliação da compreensão da leitura de escolares que frequentam o 2º ano do ensino 

fundamental por profissionais e estudantes da área da fonoaudiologia e da educação para 

detectar possíveis atrasos ou avanços nesse processo de leitura tão importante para 

aprendizagens futuras do indivíduo. 
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA – 1º ano 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA – 2º ano 
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