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Quais os perfis de leitor dos anos finais do ensino fundamental a escola 
pública está formando?

A automaticidade na leitura em voz alta é o reconhecimento das palavras 
escritas imediatamente ao vê-las, sem se dedicar atenção cognitiva ou 
esforço para decodificá-las (LABERGE, SAMUELS, 1974).

A proficiência em leitura está relacionada à habilidade de estudantes na 
resolução de um teste de Língua Portuguesa, sendo a compreensão a 
concepção de leitura norteadora desse tipo de avaliação.

Objetivo
Identificar o perfil de leitor baseado no modelo de leitura que consiste na 
automaticidade, compreensão e monitoramento da leitura.

O modelo de análise 

Coltheart et al (2001); Perfetti e Stafura (2014); Efklides (2008)

Introdução
Participantes: 146 estudantes do 6º e 9º ano do ensino fundamental de duas 
escolas públicas de Sergipe, CEMPP e Codap/UFS.

Teste de fluência em leitura oral: leitura em voz alta de dois textos adequados 
ao nível de escolaridade, Curriculum-Based Measurement (DENO, 2003), 
análise de 1 minuto de leitura em voz alta, individual, em ambiente controlado.

Teste de proficiência em leitura: aplicação de teste padronizado aos moldes 
da Prova Brasil, com itens da Plataforma Devolutivas Pedagógicas, coletivo, em 
sala de aula.

Procedimento: atribuímos peso para cada processo controlado, conforme a 
importância para a identificação da automaticidade, da compreensão e do 
monitoramento da leitura. 

Os processos realizados foram identificados pelo número de ocorrência na 
leitura em voz alta por texto e por estudante e pelo nível de compreensão leitora 
no teste padronizado de proficiência em leitura. Realizamos Teste-t de Student
para verificar a relação entre automaticidade e proficiência em leitura na 
resolução de teste padronizado.

Parâmetros de análise:

Método

Resultados

Fluência em leitura oral Proficiência em leitura
Precisão Expressão prosódica Compreensão leitora

• Fenômenos 
variáveis da fala: 
traços graduais e 
descontínuos

• Hipercorreção
• Erro de 

decodificação 

• Desconhecimento 
do sistema 
ortográfico 

• Ressilabação
• Predições 
• Autocorreções 
• Repetições 

• Pausas silenciosas 
e preenchidas 

• Mudança de 
fronteira sintática

• Itens que atendiam 
ao descritor de 
“localizar 
informação explícita 
no texto”.

Perfil de leitura

Perfil 1
automaticidade -3,30 
compreensão -7,05 
monitoramento -1,11 
velocidade 74,74
FLO 0,84
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Perfil 1 – Leitor Fracassado1

Perfil 2
automaticidade -0,43 
compreensão -2,05 
monitoramento -1,09 
velocidade 113,99
FLO 0,97
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Perfil 2 – Leitor Fracassado2

Perfil 3
automaticidade 0,36
compreensão -0,24 
monitoramento -0,30 
velocidade 130,56
FLO 1,00
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Perfil 3 – Leitor Hábil

Perfil de leitura 1 – Leitor Fracassado1

- Processos de leitura não estão automatizados, atenção 
voltada para a decodificação da palavra escrita; 

- Processos de predição de leitura para a compreensão 
do texto não são exitosos;

- Processos de monitoramento sem reparos das 
predições não exitosas. 

Perfil de leitura 2 – Leitor Fracassado2

- Processos de decodificação ainda não estão 
automatizados;

- Menos predições malsucedidas que o anterior;
- Mais reparos adequados das predições para alcançar o 

significado do texto. 

Perfil de leitura 3 – Leitor hábil
- Processos de decodificação estão automatizados, a 

atenção volta-se para a compreensão e o monitoramento 
da leitura;

- Processos de predição de leitura para a construção do 
sentido do texto mais exitosa;

- Processos de monitoramento das predições com reparos 
adequados ao texto lido. 
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Perfil por série/ano e escola

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3

Item 9 – 6º ano – Descritor 1 - Localizar informações explícitas 
em um texto

Leia o trecho.

Desde que o astrônomo Galileu Galilei apontou, em 1.610, sua 
luneta em direção a Júpiter e descobriu quatro de seus 16 satélites, 
este planeta tem sido a maior fonte de fascínios para os cientistas.

Fonte: ISTOÉ, nº. 1.403, p.43, ago.1.996.

O texto afirma que:
(A) em 1.610 Galileu Galilei descobriu quatro satélites de Júpiter.
(B) Galileu Galilei descobriu os 1 6 satélites de Júpiter.
(C) Júpiter tem sido motivo de preocupação de Galileu Galilei.
(D) os 16 satélites de Júpiter foram descobertos em 1.610.

Item 1 – 9º ano – Descritor 4 – Inferir uma informação implícita 
em um texto

Viva!!! Férias!!!
Que tal juntar a galera e preparar uma viagem divertida sem gastar 
muito dinheiro? Arrume as mochilas e corra para um camping. Além 
do descanso e da bagunça, você curte cachoeiras, praias e trilhas. O 
site Acampar dá o telefone e endereço de campings em todo o país e 
manda sugestões de roteiros com fotos e previsão de tempo. Para os 
marujos de primeira viagem, há uma seção que ensina a preparar a 
bagagem. Divirta-se!

www.acampar.net/(português) (Revista da Web, dez. 1999. p. 1 40.)

O texto se destina a um grupo de:
(A) viajantes marinheiros.
(B) biólogos marinheiros.
(C) agentes de viagens.
(D) estudantes jovens.

Referências
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula. Parábola, 2004.
COLTHEART, Max et al. DRC: a dual route cascaded model of visual word recognition and reading aloud. Psychological review, 
v. 108, n. 1, p. 204, 2001. 
DENO, Stanley L., et al. Using curriculum-based measurements to establish growth standards for students with learning 
disabilities. School Psychology Review 30.4. 2001. p. 507-524.
EFKLIDES, Anastasia. Metacognition: Defining its facets and levels of functioning in relation to self-regulation and co-

regulation. European Psychologist, v. 13, n. 4, p. 277, 2008.
LABERGE, David; SAMUELS, S. Jay. Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive psychology, v. 
6, n. 2, p. 293-323, 1974.
MORAIS, José. A arte de ler. São Paulo: Ed. da UNESP, 1996. 
PERFETTI, Charles; STAFURA, Joseph. Word knowledge in a theory of reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 
v. 18, n. 1, p. 22-37, 2014.

Os resultados da avaliação da fluência em leitura oral se agrupam em três 
perfis de leitura, atendendo ao padrão de comportamento dos leitores nos 
processos de automaticidade, compreensão e monitoramento. 

Os perfis de leitura distinguem tipos de leitores pelos processos de 
automaticidade na decodificação. Os perfis 1 e 2 se adéquam ao leitor 
fracassado que não desenvolveu as condições necessárias da aprendizagem 
inicial da leitura.

O perfil 3 atende ao leitor hábil, que atingiu a maturidade plena de quem passou da 
aprendizagem inicial da leitura para ser leitor fluente.

Para se ter um bom desempenho em testes de proficiência em leitura, é necessário 
ter os processos de decodificação automatizados, mesmo nos itens de habilidade 
básica, como localizar informação explícita no texto.

Proposta para o professor realizar avaliação diagnóstica da fluência em leitura oral 
para adequação do planejamento pedagógico.

CONCLUSÃO
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