
1. Aplicar um procedimento de avaliação da leitura oral, incidindo em aspectos como velocidade, correcção e

compreensão da leitura oral.

2. Verificar a dispersão da velocidade, da correcção e da compreensão da leitura oral de uma turma do quarto

ano do ensino básico.

3. Analisar a relação entre gostar de ler e a velocidade de leitura oral.

4. Analisar a relação entre os resultados da velocidade, correcção e compreensão da leitura oral.

5. Analisar a relação entre os resultados da velocidade e correcção na leitura obtidos nos três textos.

6. Analisar as diferenças entre a velocidade e a correcção, na primeira e na segunda leitura, de um mesmo texto.

A leitura é uma competência imprescindível à vida de qualquer ser humano inserido numa sociedade onde os

conhecimentos e aprendizagens se realizam em grande parte através da utilização desta competência. E ao

contrário do que ocorre na aquisição da linguagem, a aquisição da competência de leitura não acontece

naturalmente, apenas por se estar inserido num meio ambiente estimulante.

O presente estudo enquadra-se na temática da leitura e foi inspirado por questões que se prendem com a

avaliação da leitura oral, mais propriamente com a avaliação da fluência, conceito tão em voga em investigações

e publicações internacionais dos últimos tempos, mas pouco reconhecido em Portugal.

Segundo Rasinski (2006) um investigador bastante dedicado ao estudo da fluência, esta é a “capacidade de com

precisão e sem esforço, descodificar as palavras escritas, dando-lhes sentido através da formulação e expressão

oral adequadas”. Assim, na perspectiva deste investigador a fluência de leitura é um conceito multidimensional,

constituído por três componentes: precisão, automaticidade e prosódia. A precisão diz respeito à descodificação

correcta das palavras do texto (correcção na leitura); a automaticidade corresponde à descodificação das

palavras utilizando o mínimo de recursos de atenção (velocidade de leitura) e a prosódia equivale à entoação e

expressividade dada quando se lê um texto e se está a extrair o seu significado. Assim, e ao contrário do que por

vezes tem sido considerada, uma leitura fluente não deve ser entendida como uma leitura rápida, mas antes como

uma interacção de qualidade das três componentes da fluência de leitura oral.

Segundo Hudson, Lane & Pullen (2005) os estudos sobre fluência na leitura mostraram que as diferenças

encontradas ao nível da fluência na leitura permitem distinguir bons de maus leitores e consiste num preditor fiável

de problemas da compreensão da leitura (Fuchs, Fuchs, Hosp & Jenkins, 2001).

Para avaliar a fluência da leitura, nas suas diferentes dimensões, existem procedimentos tão simples como escolher

um texto de um manual escolar do mesmo nível que os alunos, ouvi-los a ler durante pelo menos um minuto e,

simultaneamente, registar as palavras lidas incorrectamente (erros na leitura). Estes procedimentos inserem-se no

que podemos designar por avaliação com base no currículo, que recorre a materiais utilizados habitualmente pelo

professor em sala de aula (Deno, 2003).

Introdução

Participantes

Na presente investigação participaram dezanove alunos pertencentes a uma turma de 4º ano do ensino básico de

um estabelecimento de ensino privado, localizado no centro de Lisboa (Luís, 2010). Os participantes tinham entre 9

e 10 anos de idade e eram maioritariamente do sexo masculino, mais precisamente 68,4% da amostra.

Relativamente ao gosto pela leitura, 10 dos participantes referiram que gostavam de ler, o que representa 52,6%

da amostra. Por outro lado, 6 alunos referiram gostar de ler apenas mais ou menos, o que se traduz em 31,6% da

amostra e os restantes referiram gostar muito de ler.

Medidas

O procedimento de avaliação de leitura oral “Ler Melhor” (Gonçalves & Gomes, 2010; Luís, 2010) consiste na

utilização de três textos de autores portugueses, escolhidos de manuais escolares de Língua Portuguesa do mesmo

ano escolar que os alunos, não contemplando o manual escolar utilizado por estes.

Este procedimento é inovador na medida em que se baseia na utilização de uma sequência de textos, adequados

ao nível escolar dos avaliados, onde o diálogo com a criança é introduzido intercaladamente, tornando-o dinâmico

e específico com cada aluno. A aplicação é realizada individualmente e demora cerca 15 a 20 minutos com cada

criança. Durante a sua aplicação e à medida que a criança vai lendo o texto, o aplicador deve seguir atentamente

cada leitura numa cópia do texto, onde vai registando os erros cometidos ao longo da leitura, bem como os

minutos de leitura percorridos (por ex. com uma barra /). É aconselhável a gravação, pelo menos de áudio, das

leituras e recontos, sobretudo para aplicadores menos experientes, uma vez que na aplicação é tudo muito rápido.

As diferentes etapas do procedimento “Ler Melhor”

encontram-se esquematizadas na figura ao lado

representada. Relativamente ao diálogo estabelecido

com a criança de forma intercalar com os textos, refere-

se a questões colocadas pelo aplicador sobre vários

aspectos da leitura.

Na fase de acolhimento, por exemplo, é

perguntado à criança se gosta de ler e se está com

vontade de ler. Após o reconto do primeiro texto são

colocados questões sobre hábitos de leitura, a fim de

promover o auto-conhecimento do aluno enquanto leitor,

como por exemplo, questionando acerca da frequência

com que lê (Costumas ler? Quando é que costumas ler?); que tipo de leituras faz (O que costumas ler?), objectivo

das leituras (Para quê que costumas ler?), o que faz para melhorar a sua leitura, etc. No caso específico do texto

número dois, onde a temática era o baloiço, foram feitas perguntas sobre se gostava de andar de baloiço e se já

tinha sentido alguma das coisas de que falava o texto, ou seja, foi pedido uma auto-referenciação com a história

do texto. Apesar de mais subtil esta também é uma medida de compreensão do texto, mas que não foi tida em

conta neste estudo.

Por fim, após a leitura do último texto recapitula-se o sucedido e promove-se a tomada de consciência do aluno

relativamente aos textos e às suas leituras. Mais concretamente, pede-se ao aluno que faça uma avaliação dos

textos quanto à sua dificuldade, facilidade e preferência (texto que gostou mais) e uma auto-avaliação do seu

desempenho enquanto leitor, perguntando pela positiva qual foi o texto que considera ter lido melhor. Em seguida,

apela-se à auto-regulação do aluno e pergunta-se se quer melhor a leitura de um dos três textos. Em caso

afirmativo dá-se a oportunidade ao aluno de ler, novamente, um dos três textos à sua escolha.
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Considera-se que o procedimento “Ler Melhor” se revelou de aplicação simples e que se mostrou cumpridor do seu propósito de

proporcionar um ambiente convidativo a melhorar a leitura, uma vez que, mais de metade da amostra (78.9 %) aceitou o desafio

de voltar a ler, pela segunda vez, um dos três textos.

Os resultados encontrados evidenciam uma grande amplitude e dispersão ao nível do desempenho dos alunos pertencentes a uma

mesma turma, em todas as variáveis analisadas. Esta grande heterogeneidade trás uma preocupação acrescida à professora que

lida com esta turma, por exemplo, na altura de conceber um teste, deverá ter especial atenção à dimensão do mesmo e o texto

presente terá que ser muito bem pensado a fim de abranger todas estas diferenças individuais encontradas nesta turma.

Relativamente à relação entre as variáveis, verificou-se que do grupo dos alunos que admitem gostar menos de ler fazem parte os

leitores mais lentos e que a variável compreensão na leitura oral não se correlacionou com as duas variáveis da fluência de leitura

em estudo, o que indica que apesar do que Fuchs et al. (2001) referem em relação à fluência ser um preditor fiável da

compreensão da leitura, os dados obtidos neste estudo indicam que apenas medindo a velocidade e a correcção na leitura isso não

se verifica. Ainda assim, no que se refere ao pedido do reconto aos participantes considera-se que foi um método vantajoso de

estimar a compreensão da leitura oral, uma vez que os alunos se sentiram à vontade, gostaram de recontar a história e funcionou

como um bom momento de estabelecimento de relação com o aplicador.

A variável que mostrou deter um maior grau preditivo e uma maior percentagem de melhoria, numa segunda leitura de um mesmo

texto, foi a velocidade de leitura oral. Contudo, a ausência de correlação ao nível da correcção da leitura oral pode prender-se

com a falta de equivalência entre os textos, uma vez que ainda são escassas as estratégias para analisar a adequação de textos

para os diferentes níveis escolares, garantindo assim formas paralelas de igual dificuldade.

No que diz respeito à precisão das medidas foram encontrados bons resultados.

Em suma, o procedimento em estudo é capaz de gerar dados precisos e alerta para a importância e necessidade de se estimular

não só a fluência de leitura oral, mas também a compreensão da leitura, reforçando que a fluência é uma competência necessária,

mas não suficiente.

Estudos Complementares

 Estudo normativo da velocidade de leitura das crianças portuguesas.

 Desenvolver estratégias para determinar a adequação/dificuldade dos textos de Língua Portuguesa.

 Comparar os resultados obtidos através deste procedimento com testes de avaliação da leitura e compreensão da leitura

aferidos para a população portuguesa.

 Investigar quais dos textos oferece melhores qualidade psicométricas.

 Elaborar uma checklist a partir do sistema de categorias da análise de conteúdo do reconto.

 78.9% da amostra quis melhorar a leitura de um dos três textos.

Dispersão da turma quanto à velocidade, correcção e compreensão da leitura
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Resultados

Método

Oportunidade para melhorar a leitura

Auto-Referenciação 

Reconto do texto

Acolhimento

Leitura do 1º texto

Leitura do 2º texto

Leitura do 3º texto

Correlação entre velocidade, correcção e compreensão da leitura

No que se refere ao grau de associação entre as duas variáveis da

fluência (velocidade e correcção na leitura) e a variável compreensão

da leitura, não se obteve nenhuma correlação significativa. O que

significa que neste estudo a compreensão não foi predita por

nenhuma das variáveis da fluência da leitura oral.

Discussão

Objectivos


