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Introdução 
 

 A aprendizagem e o domínio da leitura e da escrita são tarefas fundamentais 

a serem consideradas pelas crianças no início da escolaridade. Mas nem sempre 

tais tarefas são bem sucedidas. Não é de se admirar, então, que a leitura e a 
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escrita tornem-se temas centrais na discussão em várias áreas, entre elas, a 

educação. 

Segundo Berberian (2003), estudos, relatos de pesquisa, artigos científicos e 

opiniões de senso comum apontam dificuldades, por parte da população 

brasileira, com relação ao aprendizado e ao domínio da língua escrita, revelando 

que indivíduos dos mais variados grupos sociais e, portanto, com experiências 

pessoais, culturais e educacionais distintas, estabelecem uma relação negativa e 

inadequada com essa modalidade de linguagem. Soma-se aí o alto índice de 

analfabetismo, que, segundo dados do IBGE, correspondem a 15 milhões de 

brasileiros, encontram-se, ainda 45 milhões considerados analfabetos funcionais 

ou alfabetizados tecnicamente. Considera-se que esse último grupo é composto 

por indivíduos que sabem codificar e decodificar a escrita, porém não 

compreendem o que lêem nem o que escrevem, ou seja, apresentam dificuldades 

em interpretar o texto e significar por meio da linguagem escrita. 

Além disso, tem-se verificado, nos últimos anos, um aumento crescente de 

encaminhamentos de crianças com problemas de leitura e escrita para 

atendimento fonoaudiológico, realizados principalmente por educadores, os quais 

costumam identificar as dificuldades apresentadas na linguagem escrita como a 

grande causa do fracasso escolar. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a leitura é o 

processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível êxito. É o uso desses procedimentos que 

possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de 

dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no 

texto suposições feitas. 
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      Do ponto de vista cognitivo, Poersch & Amaral (1989, pg. 78) definem a leitura 

como um “processo ativo de comunicação que leva o leitor a construir, 

intencionalmente, em sua própria mente, a partir da percepção de signos gráficos 

e da ajuda de dados não visuais, uma substância de conteúdo equivalente àquela 

que o autor quis expressar, através de uma mensagem verbal escrita”. 

Grégoire & Piérart (1997) afirmam que a leitura é uma habilidade mental 

complexa. Não é uma competência única, mas a resultante de vários 

componentes diferentes, embora complementares, empregando tanto habilidades 

específicas no domínio particular do tratamento da informação escrita, quanto 

competências cognitivas bem mais gerais (atenção, memorização, aptidão 

intelectual, conhecimentos gerais) que intervêm em outras numerosas atividades. 

É essencial, de acordo com os autores, distinguir as operações que precedem e 

conduzem à identificação das palavras escritas, daquelas que a seguem.  

Ainda de acordo com os autores acima, o papel específico que se atribui ao 

processo de identificação das palavras escritas deve-se ao fato de que é 

logicamente inconcebível compreender um texto sem identificar, ao menos, uma 

parte das palavras que ele contém. A relação entre leitura e identificação das 

palavras escritas é específica, na medida em que a segunda dessas habilidades 

serve a primeira e que esta não pode abster-se da segunda. O que Grégoire & 

Piérart (1997) defendem é que a identificação de palavras é uma condição 

necessária à leitura. Segundo eles, não existe um bom leitor que seja deficiente 

no nível dos processos de identificação das palavras. A asserção inversa é mais 

delicada, pois, embora seja verdadeiro que a identificação das palavras é 

necessária para compreender um texto, ela pode não ser suficiente. 

Os autores concluem que a competência em leitura é, portanto, definida como 

a combinação de dois componentes necessários, nenhum deles, isoladamente, 

sendo suficiente. Por um lado, a precisão e a rapidez do reconhecimento das 

palavras condicionam toda a atividade de leitura, pois um bom nível de 

automatização desses processos é indispensável para permitir que o leitor 
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dedique o máximo de recursos cognitivos aos processos de compreensão, porém, 

por outro lado, a habilidade em leitura não se reduz à simples decodificação das 

palavras. É preciso ainda dispor das capacidades cognitivas e linguísticas 

necessárias para compreender uma mensagem escrita (eventualmente, 

perfeitamente decodificada). 

De acordo com Solé (1998), a leitura é um processo de interação entre o leitor 

e o texto no qual se tenta satisfazer os objetivos que guiam a leitura.  Então, em 

primeiro lugar, envolve a presença de um leitor ativo que processa e examina o 

texto. Também implica que sempre deve existir um objetivo para guiar a leitura. 

Em resumo, a leitura sempre envolve a compreensão do texto escrito. 

Poersch (1991) apresenta uma classificação para o modo como o leitor realiza 

a construção do sentido textual, baseada em dois critérios: o da abrangência 

textual e o da profundidade de compreensão. 

O critério da abrangência textual está relacionado com a compreensão lexical, 

frasal e textual. A compreensão lexical se refere ao significado das palavras. É 

importante observar, contudo, que o significado de uma determinada palavra 

deriva também do co-texto, ou seja, das demais palavras que contextualizam a 

palavra focalizada. O nível seguinte, o da frase, tem seu significado dependente 

da forma como estão dispostos os elementos que a compõem e do modo como 

os mesmos se relacionam entre si. Por fim, a compreensão textual corresponde 

ao sentido do texto como um todo. Ao compreender a totalidade textual, o leitor 

terá construído, em sua memória, uma estrutura que representa o conteúdo global 

do texto lido (macroestrutura). 

O segundo critério proposto por Poersch (1991) – o da profundidade de 

compreensão – explora os três níveis de profundidade que o leitor precisa 

percorrer para compreender o texto: o explícito, o implícito e o metaplícito. O 

primeiro nível estabelecido pelo autor - o explícito - corresponde àquelas 

informações que estão expressas na superfície textual. A compreensão desse 

nível depende meramente de uma atividade de decodificação.  
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Já as informações do segundo nível - o implícito - não estão escritas no texto, 

devendo a recuperação ocorrer a partir daquilo que é apresentado pelo autor. 

Embora faça parte do texto, as informações implícitas não são expressas porque 

o emissor julgou desnecessário, ou seja, considerou que, a partir daquilo que 

escreveu, o leitor terá condições de inferir as informações não-ditas.  

O terceiro nível - o metaplícito - está relacionado às circunstâncias de produção 

e veiculação do texto. Assim, para construir esse nível, o leitor precisa possuir 

informações que estão fora do texto: dados relativos ao autor, ao destinatário, à 

relação entre autor e destinatário, ao contexto histórico, geográfico, social e 

cultural. É importante salientar que o sentido metaplícito constitui o modo como o 

texto deve ser lido, o que exige do leitor a consideração dos elementos 

situacionais da comunicação.  

Os estudiosos das áreas da ciência da cognição e da inteligência artificial 

referem-se a dois tipos básicos de processamento de informação: o que chamam 

de top-down (literalmente = descendente) e o que chamam de bottom-up 

(literalmente = ascendente). Esses dois tipos de processamento podem servir de 

base para descrever diferentes tipos de leitores. 

Solé (1998) afirma que no modelo descendente, o leitor não procede a uma 

leitura de letra por letra, mas usa seu conhecimento prévio e seus recursos 

cognitivos para estabelecer antecipações sobre o conteúdo do texto, fixando-se 

neste para verificá-las. Assim, quanto mais informação possuir um leitor sobre o 

texto que vai ler, menos precisará se “fixar” nele para construir uma interpretação. 

Já no processamento ascendente, o leitor, perante o texto, processa seus 

elementos componentes, começando pelas letras, continuando com as palavras, 

as frases e seguindo em um processo ascendente, sequencial e hierárquico que 

leva à compreensão do texto. E, quando o leitor faz uso do modelo interativo é 

considerado um leitor maduro. Aquele que usa, de forma adequada e no 

momento apropriado, os dois processos complementarmente. É o leitor para 
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quem a escolha desses processos já é uma estratégia metacognitiva, isto é, o 

leitor que tem um controle consciente e ativo de seu comportamento. 

 

1. A importância da consciência fonológica no processo de alfabetização  
 

Zorzi (2003) afirma que aprender a ler e a escrever tem uma dependência 

muito grande de um conjunto de condições sociais, algumas delas especialmente 

preparadas para tanto. Em nossa cultura, as escolas foram criadas para assumir 

o papel do ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. E, para muitas crianças, 

as oportunidades de aprender a ler e a escrever encontram-se principalmente na 

escola, visto que em seu ambiente social a língua escrita não é comumente 

utilizada como recurso ou meio de informação e comunicação. 

O autor também refere que, juntamente com os educadores, o profissional 

fonoaudiólogo possui fundamental importância, como especialista em aquisição 

da linguagem, para levar adiante propostas de ensino ajustadas às diferentes 

realidades da população, principalmente aquelas de ordem linguística. 

Em uma concepção fonoaudiológica, acredita-se que a realização de um 

trabalho com ênfase nas habilidades de consciência fonológica facilita a 

aprendizagem da escrita e o processo de compreensão da leitura, afinal sabe-se 

que há uma relação entre o desenvolvimento da capacidade de segmentar e 

analisar sons que compõem as palavras, ou seja, a consciência fonológica, e a 

constituição das estratégias de leitura e das diversas hipóteses de escrita 

formuladas pela criança. 

De acordo com Carvalho & Alvarez (2000), a aprendizagem da linguagem 

escrita requer, dentre outros fatores, a consciência de que o discurso é composto 

por unidades sonoras mínimas, os fonemas, e que esses podem ser 

representados graficamente. A capacidade de refletir sobre os sons da língua e 

operar com eles de maneira objetiva, autônoma e fluente determina as etapas de 

aprendizagem da língua escrita. 
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Além disso, como afirmam Lyon & Swank (1999), para aprender a escrever 

uma língua que tem como base um sistema alfabético, a criança necessita 

compreender que as letras, enquanto símbolos gráficos correspondem a 

segmentos sonoros que não possuem significados em si mesmos. Ou seja, a 

palavra passa a ser percebida pela criança como uma sequência de sons. 

A consciência ou conhecimento fonológico faz parte do que se considera 

conhecimento metalinguístico, mais precisamente uma forma de conhecimento 

ligado à capacidade do sujeito poder pensar sobre a linguagem e operar com ela 

em seus distintos níveis: textual, pragmático, semântico, sintático e fonológico. 

Um exemplo da eficácia da estimulação em consciência fonológica é o resultado 

do estudo realizado por Adams, Foorman, Lundberg & Beeler (2006), que mostra 

que a consciência fonológica de crianças em idade pré-escolar é responsável, 

estatisticamente, por até 50% da variância na proficiência da leitura ao final do 

segundo ano. 

Rego & Buarque (2000) relatam que em torno de seis a sete anos de idade, há 

um crescente desenvolvimento desta consciência, coincidindo com o início da 

escolarização. As mesmas autoras referem que outro fator que parece determinar 

as estratégias para a aprendizagem da leitura e da escrita, além do nível de 

consciência fonológica, é o método de alfabetização. 

Capellini & Ciasca (2000) complementam que um dos fatores responsáveis 

pela aprendizagem da língua escrita é ter a consciência que o discurso é 

composto por fonemas, onde esses podem ser representados graficamente. A 

tomada desta consciência permite à criança utilizar um sistema que gera a 

conversão da ortografia em fonologia possibilitando a leitura de qualquer palavra 

nova (podendo sim cometer erros em palavras irregulares). 

Outros autores como Tunmer, Herriman & Nesdale (1988), Lundberg, Frost & 

Peterson (1988) e Blachman (1991) também afirmam que a consciência 

fonológica tem se mostrado de extrema importância para a aprendizagem da 

leitura e da escrita. Carvalho & Alvarez (2000), afirmam que a dificuldade 
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apresentada pela criança nas habilidades fonológicas pode causar déficits 

consideráveis na aprendizagem e desenvolvimento da leitura.  

Segundo Carvalho & Alvarez (2000) e Navas & Santos (2002), a relação entre 

consciência fonológica e a aprendizagem da leitura é recíproca e bidirecional. À 

medida que a consciência fonológica se desenvolve, facilita o aprendizado da 

leitura e da escrita que, por sua vez, propicia o estabelecimento da consciência 

fonológica. 

Estudos têm demonstrado que as habilidades de análise silábica e de outras 

unidades supra-segmentares são observadas com maior frequência entre pré-

escolares (e mesmo analfabetos), sugerindo que esta habilidade tende a se 

desenvolver de forma mais natural, provavelmente devido a fatores de ordem 

fono-articulatória. Já a habilidade de análise e manipulação dos fonemas 

apresenta maior dependência do contato com o código escrito, sendo em geral 

desenvolvida como resultado, ou pelo menos concomitantemente, ao processo de 

alfabetização (Morais & cols., 1986, 1989; Bertelson, Gelder, Tfouni & Morais, 

1989; Maluf & Barrera, 1997; Gombert & Cole 2000).  

Assim, o fato das sílabas serem as unidades linguísticas naturalmente 

isoláveis no contínuo da fala, parece ser o principal fator responsável pela 

elaboração de uma hipótese silábica anterior à hipótese alfabética no processo de 

aprendizagem da língua escrita, conforme descrito por Ferreiro & Teberosky 

(1986). Entretanto, a habilidade de análise segmental ao nível fonêmico continua 

sendo decisiva no domínio da escrita alfabética, uma vez que a aprendizagem 

desta supõe o domínio de regras de associação entre grafemas e fonemas, sendo 

necessário, portanto, isolar estes últimos para poder representá-los através das 

letras.  

A partir dessas reflexões, surgiu a ideia de pesquisar a relação existente entre 

as habilidades de consciência fonológica e o nível de compreensão leitora de 

alunos de sétimo ano, visto que as dificuldades de leitura e de escrita se 
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perpetuam para além do período de alfabetização, prejudicando o ensino dos 

anos seguintes, e formando analfabetos funcionais. 

Assim, o objetivo do trabalho foi verificar a relação existente entre as 

habilidades de consciência fonológica e o nível de compreensão leitora em alunos 

pertencentes à classe de sétimo ano do Ensino Fundamental, os quais 

apresentavam bom, médio e baixo desempenho em atividades de compreensão 

leitora. Também foi observado se havia maior déficit em determinadas habilidades 

de consciência fonológica, analisando quais eram elas, para que pudessem ser 

relacionadas adequadamente com os demais fatos observados durante a 

pesquisa.  

 

2. Metodologia do estudo 
 

A amostra da pesquisa foi selecionada a partir de uma conversa com a 

professora responsável pela disciplina de Língua Portuguesa de uma classe de 

sétimo ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Mário Quintana, 

localizada na cidade de Porto Alegre - RS, em que foram explicados os objetivos 

da pesquisa e os critérios de seleção da amostra. 

O critério principal explicitado foi a seleção de três alunos com diferentes 

níveis de compreensão textual (bom, médio e baixo desempenhos), seguido de: 

audição normal, ausência de qualquer alteração emocional significativa, ou 

dificuldade de fala (desvio fonológico e/ou fonético-fonológico), deficiência visual 

ou outro transtorno do desenvolvimento que pudesse ser causa da dificuldade de 

leitura. 

Assim, todos os alunos da turma realizaram, em período de aula, uma prova 

de compreensão de leitura, aplicada pela professora, para melhor selecionar os 

sujeitos que comporiam a amostra. O instrumento de avaliação foi elaborado pela 

professora e por uma das fonoaudiólogas responsável pela pesquisa.  
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A partir do desempenho na avaliação, foram selecionados três sujeitos com 

idade de 12 anos (dois do sexo masculino - A1 e A3 e um do sexo feminino - A2). 

Acrescenta-se que os alunos selecionados não eram repetentes. E receberam as 

seguintes avaliações: um de bom desempenho (A1); outro de médio desempenho 

(A2); e o terceiro de desempenho baixo (A3) em relação à compreensão de 

leitura. As notas quantitativas obtidas na avaliação, com valor total 10,0 (dez), 

foram respectivamente: 7,8; 6,7; e 3,9. 

A avaliação da compreensão de leitura foi composta de um texto com 

questões de interpretação e compreensão referentes ao mesmo. O texto 

abordado intitula-se “Dois Beijos - O Príncipe Desencantado”, de Flávio de Souza. 

As questões apresentadas foram diversificadas, sendo questões de Verdadeiro ou 

Falso, com correções das falsas, bem como questões discursivas. 

Além da avaliação supracitada, realizada para seleção da amostra, realizou-se 

o Exame Articulatório para descartar quaisquer alterações de fala nos indivíduos 

selecionados, pois, como se sabe, problemas de articulação podem interferir na 

percepção correta dos sons produzidos na fala. 

Por fim, foi utilizado o CONFIAS (Consciência Fonológica - Instrumento de 

Avaliação Sequencial) (Moojen et al., 2003) para se proceder a avaliação de 

consciência fonológica. Este teste tem como objetivo analisar de forma 

abrangente e sequencial as habilidades de consciência fonológica. 

De acordo com Moojen (2003), o CONFIAS é indicado para avaliação de 

crianças não alfabetizadas e em processo de alfabetização (a partir de quatro 

anos de idade), assim como no tratamento de dificuldades e/ou transtornos de 

aprendizagem. É composto por provas de síntese, segmentação, identificação, 

produção, exclusão e transposição silábica e fonêmica, fornecendo dados para 

análise quantitativa e qualitativa. 

O CONFIAS é considerado um ótimo instrumento de avaliação da consciência 

fonológica, pois os resultados proporcionam subsídios para a intervenção 

fonoaudiológica e compreensão das habilidades mais defasadas. O teste contém 
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uma variedade de tarefas que buscam garantir o acesso aos diferentes níveis de 

consciência fonológica. E é importante ainda salientar que esta ferramenta não só 

é apropriada para uma análise quantitativa, mas fornece dados para análises 

qualitativas, a serem feitas a partir da experiência do profissional que está frente a 

frente com a criança. 

O instrumento é dividido em duas partes. A primeira corresponde à 

consciência da sílaba e é composto pelos itens: S1 – Síntese; S2 – Segmentação; 

S3 – Identificação de sílaba inicial; S4 – Identificação de rima; S5 – Produção de 

palavra com a sílaba dada; S6 – Identificação de sílaba medial; S7 – Produção de 

rima; S8 – Exclusão; S9 – Transposição. E a segunda parte que se refere ao 

fonema é composta por: F1 – Produção de palavra que inicia com o som dado; F2 

– Identificação de fonema inicial; F3 – Identificação de fonema final; F4 – 

Exclusão; F5 – Síntese; F6 – Segmentação; F7 – Transposição. 

Foram utilizados, para fidedignidade dos dados coletados, os Critérios para a 

Pontuação das Respostas, de acordo com as diferentes tarefas propostas no 

CONFIAS. As respostas corretas receberam um ponto e as incorretas, zero ponto. 

No nível da sílaba, o máximo de possibilidades de acertos é de 40 pontos e, no 

nível do fonema, o máximo de possibilidades de acertos é de 30 pontos, 

totalizando 70 pontos, o que corresponde a 100% de acertos. 

Assim sendo, os dados foram analisados a partir da prova de compreensão 

leitora, baseada no texto “Dois Beijos - O Príncipe Desencantado” e do CONFIAS 

- Consciência Fonológica: Instrumento de Avaliação Sequencial.  

O texto utilizado na avaliação da compreensão leitora é de fácil compreensão 

para uma classe de sétimo ano do Ensino Fundamental, pois é composto por 

grande número de diálogos e sequência lógica dos fatos da história que são 

claramente expostos no decorrer do texto. 

A avaliação da compreensão de leitura baseou-se em dez questões - cinco 

consideradas verdadeiras (V) e as outras cinco falsas (F) -, com justificativas para 

as mesmas, onde apenas alguns detalhes foram modificados, exigindo atenção 
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por parte do aluno. Também foram apresentadas dez questões discursivas, sendo 

algumas perguntas mais diretas explorando as informações presentes no próprio 

texto, precisando o aluno apenas buscar as informações no texto para respondê-

las.  
Assim, a partir das questões propostas, procurou-se avaliar a capacidade de 

interpretação e apreensão das informações referentes aos três níveis de 

profundidade textual (explícito, implícito e metaplícito) considerados por Poersch 

(1991). Além disso, pretendeu-se observar como o leitor procedia frente às 

dificuldades de compreensão, se o mesmo avançava na busca de esclarecimento 

e encontrava no texto as suposições feitas e as informações solicitadas nas 

questões.  

Como já referido, neste trabalho a leitura é vista como construtiva e sendo 

essencialmente uma busca de significado pelo leitor, o qual realiza um trabalho 

ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos.  

 

3. Análise dos Resultados 
 

A1: 12a7m; nota 7,8; bom nível de desempenho durante a tarefa de 

compreensão leitora 

Na avaliação de leitura, pode-se dizer que este aluno captou bem os detalhes 

modificados nas questões de Verdadeiro (V) ou Falso (F), e apresentou erro 

apenas na última questão. Na verdade, o dado necessário para a resposta correta 

estava implícito no texto. 

Apesar de julgar a questão como falsa, nas questões discursivas, onde a 

mesma pergunta foi realizada de outra maneira, S1 acertou a questão e a 

justificou adequadamente. Assim, esse erro na atividade de V ou F pode ter 

ocorrido por desatenção, visto que apresentou resposta mais coerente para a 

questão discursiva referente ao mesmo assunto.   
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No CONFIAS, assim como na avaliação de leitura, A1 obteve bom 

desempenho, a aplicação do instrumento teve duração de 20 minutos, pois o 

aluno respondia rapidamente ao que lhe era solicitado. Apresentou boa 

compreensão dos enunciados e grande reflexão sobre as respostas e o uso da 

linguagem, pois questionava bastante sobre as questões e percebia os seus 

erros, corrigindo-os rapidamente. 

A pontuação resultou em 69 pontos, de um total de 70, não havendo nenhum 

erro nas tarefas de consciência silábica, obtendo o total de acertos (40), e nas 

tarefas de consciência fonêmica, apenas um erro, obtendo 29 acertos. O erro 

ocorreu porque o aluno emitiu duas vezes o fonema /s/ na palavra “osso”, na 

tarefa F6. 

Como se pode observar, o desempenho obtido na avaliação da compreensão 

leitora possui relação com o desempenho da avaliação da consciência fonológica, 

pois o aluno possui fluência na leitura, boa compreensão do que lhe é solicitado e 

domínio adequado da língua escrita. Ao mesmo tempo, observou-se bom 

desempenho nas tarefas de consciência fonológica, visto que obteve apenas um 

erro fonêmico, o qual pode ter ocorrido por desatenção. E, nas demais questões 

solicitadas, demonstrou bons comportamentos metalinguísticos, o que facilitou 

também seu desempenho satisfatório. 

A1 apresentou poucos erros ortográficos e um bom domínio da língua escrita, 

demonstrando ter um vocabulário extenso, bem como respostas concisas e 

coerentes às perguntas solicitadas. Neste caso, a boa compreensão da leitura 

também está relacionada ao objetivo e ao conhecimento prévio que o leitor 

demonstrou durante a leitura. Os aspectos citados acima, acrescidos do fato de 

A1 apresentar bom desempenho nas habilidades de consciência fonológica, 

proporcionam uma leitura fluente. 
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A2: 12a10m; nota 6,7; médio desempenho nas tarefas de compreensão 

leitora 

Nas questões de V ou F da avaliação de leitura, A2 não conseguiu perceber 

os detalhes que foram modificados para a elaboração das perguntas, fazendo 

com que as julgasse de maneira incorreta.  

Já nas questões discursivas, as respostas apresentadas foram mais 

coerentes e bem elaboradas, podendo-se observar um bom domínio da língua 

escrita, com poucos erros ortográficos, bem como grafia adequada e legível. 

Porém, notou-se que A2 não apreendeu adequadamente os conteúdos implícitos 

do texto, dificultando a compreensão do mesmo, visto que esta depende de vários 

níveis: implícito, explícito e metaplícito, conforme Poersch (1991).  

A2 compreendeu bem as informações explícitas do texto, pois estas 

dependem simplesmente da decodificação de palavras e frases. Quanto ao nível 

metaplícito, a aluna não apresentou muitas dificuldades, pois conseguiu construir 

o sentido do texto a partir do contexto situacional da história.  

Assim, é possível afirmar que a interação leitor-texto interfere diretamente na 

interpretação e construção do sentido textual durante a leitura. Neste caso, A2 

teve maiores dificuldades com o nível implícito, prejudicando, em parte, seu 

desempenho na compreensão da leitura. 

No caso de A2, a compreensão dos significados das palavras, frases e do 

texto como um todo foi adequada quando as informações estavam expressas na 

superfície textual, havendo um pequeno déficit de compreensão na presença de 

informações implícitas, as quais não foram captadas pela aluna. 

Suspeita-se que essa dificuldade possa estar relacionada também ao tipo de 

processo cognitivo de leitura utilizado por A2. Visto que a aluna encontrava-se no 

sétimo ano do Ensino Fundamental, provavelmente fez uso do modelo interativo 

(Kleiman, 1983; Kato, 1986; Solé, 1998), em que há uso dos dois tipos de 

estratégias: descendente - top down e ascendente - bottom-up (Kato, 1995; Solé, 

1998), porém com predomínio de um deles: o descendente, em que houve uso 
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intensivo e dedutivo de informações e no qual o leitor usou seu conhecimento 

prévio e seus recursos cognitivos para estabelecer antecipações sobre o 

conteúdo do texto.  

Portanto, A2 apreendeu as ideias centrais do texto, porém utilizou recursos 

como as adivinhações, sem confirmá-las com as ideias contidas no mesmo. Outra 

observação a ser realizada é que a aluna pouco refletiu sobre as questões que 

lhe eram apresentadas, principalmente na avaliação de consciência fonológica, 

pois, ao não compreender o que lhe era solicitado, não questionava e/ou parava 

para pensar em como poderia responder adequadamente às questões, 

cometendo erros. Tal atitude pode ser indicativa de que a aluna não conseguiu 

avaliar sua compreensão, identificar os focos que a impossibilitavam e, 

consequentemente, lançar mão de recursos que poderiam lhe auxiliar a alcançar 

o entendimento do material linguístico. As pesquisas atuais têm demonstrado que 

os bons leitores compreendem melhor e utilizam maior número de estratégias de 

leitura do que os maus leitores. 

No CONFIAS, seu desempenho foi bom, com aplicação de 25 minutos e 

pontuação total de 68 pontos, sendo 40 referentes às tarefas de consciência 

silábica e 28 às de consciência fonêmica. Portanto, apresentou maior dificuldade 

no nível dos fonemas, necessitando de maiores explicações nos exemplos de 

cada atividade. Geralmente, ao produzir os fonemas solicitados, A2 costumava 

unir tais fonemas a uma vogal. Além disso, não refletia sobre as suas respostas e 

respectivas elaborações. Os dois erros apresentados foram na tarefa F5, 

referente à síntese fonêmica. 

Como no caso anteriormente analisado, pôde-se observar outra vez a relação 

entre a compreensão de leitura e as tarefas de consciência fonológica. Neste 

caso, A2 apresentou um médio desempenho de compreensão da leitura e, 

também, dificuldade na realização das tarefas de consciência fonêmica e de 

compreensão das tarefas de consciência silábica.  
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A3: 12a10m; nota 3,9; baixo desempenho nas tarefas de compreensão 

leitora 

Este aluno apresentou muitas dificuldades ao realizar a avaliação de leitura, 

verificando-se que nas questões de V ou F não percebeu os pequenos detalhes 

modificados nas questões consideradas falsas. Observou-se, também, pouco 

domínio da língua escrita, apresentando além de erros ortográficos, como 

junção/separação indevida de palavras, pouco uso de pontuação, influência da 

oralidade na escrita, bem como outras dificuldades como: letra com o traçado 

menos definido que os demais alunos avaliados, pouco uso do plural e da 

concordância verbal adequada. 

As respostas apresentadas tanto para as questões discursivas como para as 

de V ou F foram simples, e em maior número incorretas (e sem coerência). Neste 

caso, até mesmo as informações explícitas contidas no texto não foram 

apreendidas. O aluno, além de não captar as informações implícitas e explícitas 

do texto, parecia não fazer uso da metacognição, prejudicando ainda mais seu 

desempenho na leitura, pois não percebia e/ou corrigia os erros produzidos nas 

respostas das questões solicitadas.  

Observou-se dificuldade por parte deste aluno nos três níveis de profundidade 

que o leitor precisa percorrer para compreender o texto, conforme Poersch 

(1991), prejudicando a interação leitor-texto e, consequentemente, a construção 

adequada do sentido.  

Sendo assim, a dificuldade de compreensão da leitura de A3 pôde ser 

interpretada a partir de vários fatores observados, dentre eles: falta de objetivos 

prévios à leitura, de reflexão e monitoramento do uso de estratégias para as 

respostas dadas às avaliações; uso do modelo de processamento interativo, 

porém com ênfase no processamento ascendente - bottom-up, utilizado por 

leitores iniciantes e no qual a decifração da letra ou da palavra escrita precede a 

ativação do conhecimento semântico, ou pragmático ou enciclopédico (Kato, 

1995; Solé, 1998), fazendo com que o leitor construa o significado com base nos 
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dados do texto, sem leitura nas entrelinhas. Geralmente os leitores que utilizam 

preferencialmente o processamento ascendente apreendem detalhes do texto, 

porém não costumam tirar conclusões apressadas sobre o que leram e nem 

resumir e/ou identificar as ideias centrais do texto.  

A dificuldade de compreensão na leitura de A3 também pode estar associada 

às habilidades de processamento fonológico, como a memória fonológica de 

trabalho, acesso ao léxico mental e desempenho nas habilidades de consciência 

fonológica, pois todos os fatores citados influenciam na aprendizagem da leitura e 

da escrita. 

No CONFIAS, A3 obteve um total de 62 pontos, sendo 36 referentes às 

tarefas de consciência silábica e 26 às de consciência fonêmica. Neste caso, 

houve até mesmo dificuldades de compreensão dos próprios enunciados da 

avaliação, além de dificuldades nas habilidades de consciência fonológica mais 

básicas, como por exemplo, a rima, a qual já deve estar bem estabelecida nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, por ser mais fácil e natural para a criança 

aprender. Além da rima, as atividades de consciência silábica também já devem 

estar bem estabelecidas em indivíduos de sétimo ano.  

Na tarefa de transposição fonêmica (F7), A3 necessitou de apoio das fichas 

para facilitar a realização da atividade e, mesmo assim, apresentou dificuldade 

em compreender o que lhe era solicitado. 

A3 obteve um erro em S7; três em S8; um em S9; um em F4; um em F6 e 

dois em F7. Este aluno demonstrou mais dificuldades quando comparado aos 

demais colegas, tanto nas tarefas de compreensão de leitura como nas de 

consciência fonológica. E, novamente, visualizou-se relação entre a consciência 

fonológica e o nível de compreensão da leitura. Neste caso, A3 ainda não havia 

superado algumas dificuldades de língua escrita consideradas básicas e, da 

mesma forma, ainda apresentava dificuldades em habilidades elementares 

referentes à consciência fonológica, como rima e sílaba (Morais & cols., 1986, 
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1989; Bertelson, Gelder, Tfouni & Morais, 1989; Maluf & Barrera, 1997; Gombert 

& Cole, 2000).  

As habilidades de consciência fonêmica são mais difíceis de serem 

compreendidas e realizadas, porém, em indivíduos de sétimo ano, as mesmas 

deveriam estar mais bem estabelecidas. Assim, A3 pode apresentar, como 

também foi observado em outras pesquisas, dificuldade de ajustar as estratégias 

de acordo com as dificuldades encontradas no decorrer de suas leituras. 

 

4. Conclusões 
 

Sabe-se, de acordo com autores citados anteriormente, que a leitura, para ser 

realizada com êxito, requer o uso de estratégias de seleção, antecipação, 

inferência e verificação. Além disso, ela é considerada construtiva, um processo 

de interação entre o leitor e o texto, bem como uma constante busca de 

significado por esse leitor, que deve agir como sujeito ativo ao realizar a 

interpretação do texto a partir de seus objetivos. 

A análise dos desempenhos dos três alunos participantes da amostra apontou 

que o aluno que apresentou um bom desempenho na leitura, com adequada 

captação dos detalhes solicitados nas questões, apreensão de dados implícitos 

no texto, uso de inferências, fluência e bom domínio da língua escrita, 

demonstrou, durante a avaliação da consciência fonológica, melhor desempenho 

nas tarefas de consciência fonêmica, além de refletir sobre o seu conhecimento, 

monitorando os erros das respostas. 

Já os alunos de médio e baixo desempenho não conseguiram perceber os 

detalhes durante a leitura em função da dificuldade em apreender 

adequadamente os conteúdos implícitos do texto. Ambos apreendem as ideias 

centrais, porém não confirmam com os dados apresentados no texto. Ou seja, 

fazem pouco uso da reflexão sobre as respostas dadas, sendo que as auto-

correções não costumam ser utilizadas com frequência. Isso mostra que há pouco 
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uso de estratégias metacognitivas, as quais são aprimoradas com o avanço no 

desempenho das habilidades de consciência fonológica, que em ambos os casos 

encontravam-se defasadas, principalmente as relacionadas à consciência 

fonêmica. 

A partir da análise dos dados obtidos nas avaliações realizadas nesta 

pesquisa, que teve como objetivo principal verificar a relação existente entre as 

habilidades de consciência fonológica e o nível de compreensão leitora em alunos 

pertencentes à classe de sétimo ano do Ensino Fundamental, os quais 

apresentavam diferentes níveis de compreensão leitora, pôde-se concluir que a 

consciência fonológica é um fator determinante e de fundamental importância no 

processo de aprendizagem da língua escrita, interferindo, posteriormente, no 

desempenho da compreensão da leitura dos alunos.  

Portanto, ressalta-se a importância do trabalho de estimulação em 

consciência fonológica durante os anos iniciais, visto que ela interfere 

positivamente no processo de alfabetização, auxiliando na formação de leitores 

fluentes e na diminuição de ocorrências das dificuldades de aprendizagem, um 

problema constante na vida de alunos das mais variadas idades, pertencentes à 

realidade escolar. 
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Resumo 
Esta pesquisa tem por objetivo verificar a relação existente entre as habilidades 
de consciência fonológica e o nível de compreensão leitora em três alunos, com 
diferentes desempenhos em leitura - bom, médio e baixo –, pertencentes à classe 
de sétimo ano do Ensino Fundamental. Os três sujeitos selecionados realizaram a 
avaliação da compreensão de leitura, composta de um texto com questões de 
interpretação e compreensão referentes ao mesmo. Utilizou-se também o 
CONFIAS (Moojen et al., 2003) – Consciência Fonológica: Instrumento de 
Avaliação Sequencial para avaliação das habilidades fonológicas. Os resultados 
mostraram uma correlação positiva entre o desempenho nas atividades de 
consciência fonológica e o nível de compreensão da leitura.  
 
Palavras-chave: Consciência fonológica. Leitura e escrita. Compreensão leitora. 
Alfabetização. 
 
Abstract 
This research aims at verifying the relation between phonological awareness 
abilities and the level of reading comprehension in three students who have 
different reading performances – good, average and low –, and belong to the sixty 
grade/seventh year in Brazil Elementary School. The three selected subjects had 
a reading comprehension evaluation composed by a text followed by some 
interpretation and comprehension questions. CONFIAS (Moojen et al., 2003) – 
Consciência Fonológica: Instrumento de Avaliação Seqüencial (an instrument 
designed to test Brazilian speakers’ phonological abilities) was applied. The 
results indicated a positive correlation between the performance in the 
phonological awareness tests and the level of reading comprehension.  
 
Key words: phonological awareness; reading and writing; reading 
comprehension; literacy. 
 
 
 
 
 
 


