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RESUMO 

 

Identificar leitores talentosos e suas características possibilita atender adequadamente às 

necessidades educacionais especiais desses indivíduos e, também, utilizar o conhecimento 

sobre os preditores desse tipo de talento para melhorar o ensino de leitura. Para analisar o 

processo de identificação de leitores talentosos e as características que podem predizer esse 

tipo de talento, foram realizados dois estudos. O primeiro constituiu três subgrupos de leitores 

– talentosos (GT), médios (GM) e inferiores (GI) – a partir de nomeação por professores, 

compreensão de textos e desempenho em leitura de palavras isoladas, comparando a 

abordagem psicométrica tradicional com o Modelo das Portas Giratórias. Foram avaliados 

528 estudantes do segundo ao sétimo ano do Ensino Fundamental de quatro escolas da cidade 

de Juiz de Fora (MG) por meio: (i) do Subteste de Leitura do Teste do Desempenho Escolar 

(TDE); (ii) da Escala de Características de Leitura das Scales for Rating the Behavioral 

Characteristics of Superior Students; (iii) de dois testes de Cloze. A Escala de Características 

de Leitura foi preenchida pelos professores de Língua Portuguesa (N = 19) das turmas alvo 

desta pesquisa. O segundo estudo comparou as capacidades metalinguísticas – consciência 

fonológica e consciência morfológica –, inteligência verbal, padrões e atitudes em relação à 

leitura dos três subgrupos formados no primeiro estudo. Participaram deste segundo estudo 

140 alunos divididos em GI, GM e GT, que foram submetidos aos testes: (i) de Spooneirismo 

e Subtração de Fonema (consciência fonológica); (ii) às tarefas de Analogia Gramatical e 

Decisão Morfológica (consciência morfológica); (iii) à Escala Weschler para Crianças - 

WISC; (iv) ao Questionário de Padrões de Leitura; e (v) à Elementary Reading Attitude 

Survey - ERAS. O uso do TDE na abordagem psicométrica tradicional gerou uma expressiva 

sobrenomeação. O Modelo das Portas Giratórias se mostrou mais adequado para a 

identificação de leitores talentosos. Porém, mesmo neste modelo foi necessário adotar uma 

combinação de medidas, pois ele, como proposto originalmente, geraria, também, uma 

sobrenomeação. Dos instrumentos utilizados para identificar leitores talentosos, o Cloze foi o 

mais adequado, pois formou grupos mais próximos da dimensão esperada e homogêneos 

quanto ao sexo, à série e ao tipo de escola. Assim, o uso de múltiplos critérios para a 

identificação de estudantes com talento para leitura parece ser a melhor estratégia para o 

contexto brasileiro. O segundo estudo revelou, ainda, que os leitores talentosos obtêm escores 

mais altos em inteligência verbal e compreensão verbal, têm maior capacidade de trocas e 

manipulações de fonemas, são superiores em analogia gramatical derivacional, possuem 

atitudes mais positivas em relação à leitura recreativa e, de modo geral, têm padrões de leitura 

mais adequados que os pares do GM e do GI. Ressalta-se que a identificação do talento para 

leitura e, mais especificamente, das características a ele associadas, é fundamental para que 

programas de desenvolvimento voltados para essa população sejam implantados e, 

consequentemente, tais talentos não sejam desperdiçados. 

 

Palavras-chaves: leitura, leitores talentosos, avaliação, capacidades. 
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ABSTRACT 

 

Identifying talented readers and their characteristics not only enables adequately meet the 

special educational needs of these individuals, but also the use of scientific data on the 

predictors of this type of talent in order to improve the teaching of reading. To analyze the 

process of identifying talented readers and features that can predict this kind of talent, two 

studies were performed. The first encompassed three subgroups of readers - talented (TG), 

average (MG) and lower (LG) - from teachers’ assignment, reading comprehension and 

performance in reading single words, comparing the traditional psychometric Revolving Door 

Model’s approach. We evaluated 528 students from second to seventh year of primary 

education from four schools in the city of Juiz de Fora (MG) with the Reading subtest of the 

Test of Educational Achievement (TEA), the Reading Scale Characteristics of the Scales for 

Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students and two cloze tests. The Scale 

Characteristics of Reading was fulfilled by the target group’s Portuguese-speaking teachers 

(N = 19). The second study compared the metalinguistic skills - phonological and 

morphological awareness - verbal intelligence, standards and attitudes toward reading of the 

three subgroups in the first study. 140 participants were divided into LG, MG and TG, tested 

for Spooneirism subtraction and phoneme (phonological awareness), tasks of Grammatical 

Analogy and Morphological Decision (morphological awareness), Wechsler Scale for 

Children - WISC, Reading Patterns Questionnaire, and Elementary Reading Attitude Survey - 

ERAS. The use of TEA in traditional psychometric approach has generated a significant 

overassignment. The Model of Revolving Doors was more appropriate to identify talented 

readers. But even in this model it was necessary to adopt a combination of measures, since it 

would also generate a major overassignment as originally proposed. Among the instruments 

used to identify talented readers the Cloze test was the most appropriate, as it brought about 

groups closer to the expected size, and proved homogeneous in gender, number and type of 

school. Thus, the use of multiple criteria for identifying reading-skilled, talented students 

seems to be the best strategy for the Brazilian context. Study 2 revealed that talented readers 

get higher scores in verbal intelligence and verbal comprehension, have greater capacity to 

exchange and handle phonemes, are higher in grammatical derivational analogy, show more 

positive attitudes towards recreational reading in general, and have reading patterns more 

suitable than their MG and LG peers. It is noteworthy that the identification of talent for 

reading and, more specifically, the characteristics associated with it, is essential for the 

implementation of programs directed toward this population and prevention of wasting such 

talents. 

 

Keywords: reading, talented readers, assessment, capabilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

A aquisição da linguagem, em seus diferentes níveis, é uma tarefa fundamental ao 

desenvolvimento humano. Abrange, dentre outros ganhos, a fala, a leitura e a escrita. 

Gazzaniga e Heatherton (2005) ressaltam sua complexidade e importância enquanto forma 

mais elaborada de comunicação. No entanto, como afirmam Papalia, Olds e Feldman (2008), 

a aquisição dessa capacidade depende da interação entre natureza e meio, ou seja, a 

capacidade inata de adquirir a língua é ativada pela maturação, desenvolvimento cognitivo e 

experiência. 

A linguagem apreendida pelo bebê, ao iniciar a fala, não exige ensino formal, nem 

tampouco consciência ou reflexão sobre as palavras. É um aprendizado espontâneo, que 

ocorre pela exposição da criança à fala do adulto, portanto, sem a necessidade de instrução 

sistemática (Correa, 2008). 

No caso da leitura e da escrita, a aprendizagem ocupa lugar privilegiado, pois, apesar 

de a maioria das crianças serem dotadas de todas as funções motoras necessárias para tanto, 

elas só serão conquistadas se devidamente estimuladas. A simples exposição de uma criança a 

materiais escritos não é suficiente para que ela seja capaz de ler, sendo necessária, para tanto, 

a aprendizagem da leitura (Correa, 2008). Essa aprendizagem, apesar de ser mais rigorosa e 

formal nos anos iniciais da escolarização, continua a ser desenvolvida ao longo de toda a vida 

de uma pessoa, uma vez que o repertório de novas palavras e expressões pode ser 

constantemente ampliado. 

Para Oliveira, Santos e Primi (2003), ler não é sinônimo apenas de decifrar palavras 

escritas, mas a oportunidade de atribuir sentimentos e significados a novos conhecimentos e, 

dessa forma, ser mais atuante no meio social no qual está inserido. Como afirmam Ellis 

(1995) e Braibant (1997), a não inserção no mundo letrado faz com que o indivíduo seja 
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excluído social e culturalmente. Ellis (1995) acrescenta que o crescente movimento mundial 

em favor da escolarização, paradoxalmente, fará com que as pessoas desprovidas da 

capacidade de leitura estejam cada vez mais em desvantagem. As considerações de Sampaio e 

Santos (2002) se alinham a essa perspectiva à medida que, para elas, na sociedade atual, o 

acesso ao conhecimento passa a ser condição de sobrevivência econômica, tornando os não 

letrados marginalizados pessoal, social e profissionalmente. 

Devido à relevância social da leitura, Leybaert, Alégria, Deltour e Skinkel (1997) 

assinalam a importância de se procurar os determinantes de seu sucesso ou fracasso, no intuito 

de buscar formas de intervenção e tratamento para aqueles que não atingem o nível esperado 

nessa capacidade. Apesar de a leitura ser tão fundamental e, de modo geral, bastante 

pesquisada, Oliveira e Santos (2005) e Boruchovitch, Santos e Oliveira (2007) sinalizam a 

necessidade de haver mais pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, que investiguem 

facetas específicas do tema (por exemplo, compreensão) e certos grupos, também específicos 

(por exemplo, universitários). 

As investigações sobre essa temática tendem a focar as dificuldades, deficiências ou 

aquisição regular da leitura (p. ex. Corso & Salles, 2009; Pennington & Bishop, 2009; 

Pinheiro & Rothe-Neves, 2001; Salles & Parente, 2002, 2006; Santos, 2004; Spinillo, Mota & 

Correa, 2010; Vellutino, Tumner, Jaccard & Chen, 2007), não sendo encontrados, no Brasil, 

estudos sobre leitores talentosos. Mesmo em outros países, a produção científica sobre talento 

para a leitura é bastante limitada, como evidenciado por Barbosa, Almeida e Mota (2011). 

Esses autores constataram que a produção científica sobre leitores talentosos é diminuta, 

distribui-se de forma rarefeita ao longo do tempo, é publicada tanto individual quanto 

coletivamente na forma de revisão de literatura ou ensaio teórico, encontra-se pulverizada 

entre vários autores e periódicos e tende a ter como tema principal o atendimento das 

necessidades educacionais dos leitores talentosos. 
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Leitores talentosos são designados pelo Ministério da Educação (MEC) como 

indivíduos com altas habilidades/superdotação, pois apresentam “desempenho notável ou 

elevada potencialidade (…)” em “uma aptidão acadêmica específica”, e, consequentemente, 

são considerados estudantes com necessidades educacionais especiais (Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Especial [MEC/SEESP], 2002, p. 12). No contexto do 

presente trabalho a expressão altas habilidades/superdotação não será utilizada, mas sim, o 

termo talento, pois se trata de uma terminologia frequente na literatura que fundamenta o 

presente trabalho e, de acordo com Chagas (2008), é a designação preferida pelos próprios 

indivíduos que apresentam capacidade superior. Há que se destacar, no entanto, que esses 

diferentes termos representam mais que uma pluralidade terminológica; eles se baseiam em 

perspectivas epistemológicas muito distintas (Oliveira & Barbosa, 2011), ainda que, por 

vezes, sejam considerados sinônimos. 

Sternberg e Davidson (2005) organizaram uma obra que apresenta mais de duas 

dezenas de perspectivas teóricas sobre talento. Elas divergem no que se refere à identificação, 

ao desenvolvimento, à parcela da população detentora de tal capacidade e até mesmo em 

relação à terminologia. Assim, há que se mencionar que a perspectiva utilizada na presente 

pesquisa será a de Joseph Renzulli. Nesse modelo teórico, todas as manifestações de talento 

são decorrentes da confluência de criatividade, envolvimento com a tarefa e capacidade 

superior – Modelo dos Três Anéis – (Renzulli, 1978, 1990, 2004, 2005), devendo ser 

identificadas a partir de um processo denominado Modelo das Portas Giratórias, que adota 

múltiplas medidas e variados informantes em diferentes etapas (Renzulli, 1990; Renzulli, Reis 

& Smith, 1981). 

Este estudo teve como objetivo, num primeiro momento, identificar estudantes 

talentosos, médios e inferiores em leitura e, num segundo momento, comparar capacidades 

metalinguísticas, inteligência verbal, padrões e atitudes em relação à leitura desses grupos. 
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Desse modo, buscou-se conhecer possíveis variáveis que podem atuar como preditoras do 

desempenho em leitura. Os resultados obtidos podem favorecer o desenvolvimento de 

tecnologias educacionais a serem empregadas para desenvolver esse talento, que muitas 

vezes, especialmente no Brasil, é desperdiçado. É possível pressupor, também, que o 

conhecimento sobre as competências dos leitores talentosos possa servir como base para o 

planejamento de programas de desenvolvimento da capacidade de leitura destinados aos 

estudantes em geral e, ainda, para fundamentar programas de reabilitação para alunos com 

dificuldades de aprendizagem nesse domínio. 

A presente dissertação foi dividida em quatro capítulos. No primeiro, é realizada uma 

Revisão de Literatura contendo os aspectos desenvolvimentais e sociais da leitura, a 

explanação sobre algumas habilidades metalinguísticas – consciência fonológica e 

morfológica – fundamentais para o desempenho ledor, a importância das atitudes em relação à 

leitura, o conceito de talento segundo a perspectiva de Renzulli, as características, processos 

de identificação e desenvolvimento do leitor talentoso e, ao final, são descritos os objetivos da 

pesquisa. No segundo capítulo, apresenta-se o Estudo 1, intitulado Identificação de Leitores 

Talentosos, sendo subdividido em método – participantes, instrumentos e procedimentos –, 

resultados e discussão. O capítulo 3 foi destinado ao Estudo 2 – Características do Leitor 

Talentoso – e mantém a mesma estrutura do anterior. O último expõe as Considerações 

Finais, trazendo uma síntese dos dois estudos, retomando a relevância das investigações, 

indicando algumas implicações para a prática profissional e assinalando limitações da 

pesquisa. As Referências e os Anexos são apresentados no pós-texto. 
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CAPÍTULO I: REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Leitura: aspectos desenvolvimentais e sociais 

 

Ler é fundamental para a formação social e cognitiva das pessoas, esse 

comportamento qualifica para a inserção na cultura formal. Assim, a habilidade de leitura tem 

um papel importante na vida humana, principalmente no sistema escolar, que ensina conceitos 

utilizando métodos que necessitam de habilidades ledoras (Santos, Primi, Taxa & 

Vendramini, 2002). 

Nas sociedades industrializadas, a leitura faz parte do cotidiano e é uma atividade 

fundamental para o desempenho escolar. Desse modo, ler é, atualmente, uma habilidade 

essencial para o exercício da cidadania por, como destacam Oliveira e Santos (2008), 

desempenhar um papel importante no processo de inserção social dos indivíduos. 

Segundo Sampaio e Santos (2002) as características da sociedade atual fazem com que 

ler seja não apenas uma habilidade intelectual, mas uma condição de sobrevivência 

econômica. Portanto, o sujeito privado das ferramentas da leitura pode vir a ser pessoal, 

profissional e socialmente marginalizado. Além disso, para as autoras, ler não possibilita 

somente acesso à informação; sendo, também, uma atividade cognitiva que atua no 

desenvolvimento e aprimoramento de outras capacidades – como o senso crítico – 

fundamentais para o exercício da cidadania e para a realização do potencial intelectual e 

afetivo humano. 

Ler é uma habilidade que faz parte do cotidiano de uma parcela significativa das 

pessoas, entretanto, por mais comum que possa parecer o comportamento ledor, não se trata 

de uma tarefa tão simples como pode parecer à primeira vista. Oliveira e Santos (2005) 

destacam que a leitura pode ser entendida como sinônimo de decifrar os signos do alfabeto, 
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juntar as palavras e sentenças, o que pode ser suficiente para que haja comunicação, ainda que 

precária, entre as pessoas. Para uma visão mais abrangente, entretanto, ler significa 

compreender o que foi lido. Não basta somente decodificar; é preciso que o leitor 

contextualize e atribua significado ao que é lido.  

Portanto, a leitura é uma habilidade complexa que resulta de vários componentes 

diferentes, ainda que complementares. Para Braibant (1997) ela envolve habilidades 

específicas do tratamento linguístico, mas também competências cognitivas gerais, como 

memória e atenção. Portanto, ela inclui processos que vão desde a decodificação dos símbolos 

(junção de letras para formar palavras isoladas) até a análise reflexiva de seu conteúdo 

(compreensão da mensagem escrita). O autor destaca que seu objetivo último é a passagem do 

registro gráfico escrito para a sua significação. 

Braibant (1997) assevera, ainda, que a decodificação torna possível a identificação de 

palavras escritas, partindo de suas características visuais; enquanto a compreensão envolve 

processos de integração sintática e semântica de frases, enunciados ou textos. Para ele, a 

competência em leitura é definida pela combinação de dois componentes: estar apto a 

reconhecer palavras com precisão e rapidez; e dispor das capacidades cognitivas e linguísticas 

necessárias para compreender uma mensagem escrita. 

Corso e Salles (2009) convergem com Braibant (1997) ao proporem que o 

reconhecimento de palavras (acesso ao léxico mental) e a compreensão do que é reconhecido 

são fundamentais para o processo de leitura. Segundo elas, o acesso ao léxico envolve a 

combinação entre informação contextual, visual, fonológica e ortográfica. 

Destaca-se que o reconhecimento da palavra impressa durante a leitura pode se 

processar de duas formas, conforme o modelo da Dupla Rota (Ellis, 1995). Na primeira, 

denominada rota lexical, o reconhecimento da ortografia da palavra permite o acesso direto ao 

significado armazenado na memória semântica a partir das letras impressas. Na segunda, 
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chamada rota fonológica, o reconhecimento da palavra supõe a transformação das unidades 

ortográficas em sons, havendo, portanto, um acesso indireto ao significado, já que é mediado 

fonologicamente (Ellis, 1995; Corso & Salles, 2009). 

Além do modelo da Dupla Rota, há outras perspectivas que elucidam o processo ledor. 

Frith (1985), por exemplo, explica a leitura a partir de três estágios: 1) logográfico, 2) 

alfabético e 3) ortográfico. O primeiro estágio refere-se ao reconhecimento instantâneo de 

palavras familiares. Nele as principais características gráficas atuam como pistas importantes 

nesse processo, sendo que a ordem das letras pode ser em grande parte ignorada. A criança 

ainda não sabe ler de fato, no entanto, é capaz de adivinhar as palavras com base nas 

configurações visuais que percebe. O segundo estágio alude ao conhecimento e à utilização de 

grafemas e fonemas individuais e às suas correspondências. Nessa etapa, a ordem das letras e 

os fatores fonológicos desempenham um papel crucial. O princípio alfabético é uma 

habilidade analítica que envolve o conhecimento do alfabeto, o domínio metafonológico e a 

relação entre eles, permitindo, assim, que o leitor pronuncie palavras novas e sem sentido. O 

terceiro estágio faz referência à análise instantânea de palavras em unidades ortográficas sem 

conversão fonológica, permitindo a leitura de palavras irregulares. Nesse momento, os 

morfemas passam a desempenhar um papel importante no reconhecimento das palavras, 

sendo que o acesso à palavra na memória e sua significação ocorrem graças a uma análise 

linguística que obedece a certas regras (Frith, 1985; Gombert, 2003; Marec-Breton & 

Gombert, 2004). 

Ellis (1995) cita vários fatores que influenciam a facilidade ou dificuldade do 

reconhecimento de palavras: 1) familiaridade – as já conhecidas são mais facilmente 

percebidas que aquelas desconhecidas ou pseudopalavras (palavras falsas); 2) frequência – 

palavras de alta frequência no vocabulário de uma pessoa ou população são mais fáceis de ser 

reconhecidas que as de baixa frequência; 3) idade de aquisição – palavras aprendidas cedo na 
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vida podem ser reconhecidas mais facilmente; 4) repetição – quanto mais vezes uma palavra 

for usada, mais fácil será a sua leitura; 5) significado e contexto – palavras relacionadas são 

lidas mais facilmente, bem como aquelas que estão em harmonia com o contexto no qual 

estão inseridas; e 6) regularidade de correspondência entre ortografia e som – palavras em que 

há consistência entre ortografia e pronúncia são lidas mais rapidamente que as em que essa 

relação é inconsistente. 

A decodificação de palavras é condição fundamental à leitura, no entanto, não é 

suficiente para a compreensão de um texto (Alégria, Leybaert & Mousty, 1997). De acordo 

com Perfetti (1992) a última requer tanto a codificação semântica, compreensão do 

significado de uma única palavra, quanto o processamento de informações, que vai além da 

codificação semântica e permite ao leitor ter uma ideia sobre a finalidade do escritor, ou, até 

mesmo, uma previsão de resultados de um texto escrito. Para o autor, o processamento de 

informação pode ocorrer de duas maneiras: compreensão de sentenças explícitas do texto 

(proposições) e compreensão baseada no conhecimento externo do texto. As proposições são 

unidades de significado das sentenças que, em um texto, aparecem coerentemente 

relacionadas. A compreensão baseada no conhecimento são inferências feitas pelo leitor ao 

acrescentar algo às proposições elementares, isto é, ao ler um texto, a pessoa combina 

proposições explícitas ao seu próprio conhecimento geral (Perfetti, 1992). 

Há que se reiterar que muitas são as teorias sobre a leitura e que algumas, 

especialmente a de Ehri (2005), são mais atuais e parecem descrever mais adequadamente 

esse processo complexo. Não obstante, essa perspectiva e as descritas anteriormente 

representam apenas uma pequena amostra das propostas existentes e que enfatizam diferentes 

aspectos do desenvolvimento do comportamento ledor (Kirby, Desrochers, Roth & Lai, 

2008). 
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Após efetuar uma ampla revisão de literatura e considerar várias teorias sobre o 

desenvolvimento da leitura, Kirby et al. (2008) propõem seis construtos que possuem, de fato, 

valor preditivo para essa habilidade: 1) consciência fonológica; 2) decodificação fonológica; 

3) nomeação seriada rápida; 4) processamento ortográfico; 5) consciência morfológica; e 6) 

vocabulário. Os autores destacam que essas capacidades, ainda que possam ser consideradas 

separadamente, covariam e contribuem uma para a outra de várias maneiras. A primeira e a 

quinta contribuições causais serão aprofundadas a seguir, uma vez que elas constituem parte 

fundamental do objetivo da presente investigação. 

 

1.2 Bases metalinguísticas da leitura 

 

Ler faz parte do desenvolvimento da linguagem. Gombert (2003) destaca que a criança 

compreende e produz a linguagem falada desde muito cedo, mas isso ocorre 

espontaneamente, sem que ela tenha consciência dos aspectos mais formais da língua. Quando 

questionadas sobre esse conhecimento, elas apresentam dificuldade em responder, pois 

explicitar esses conhecimentos exige manipulação intencional da língua, ou seja, que ela seja 

tratada como objeto de pensamento (Mota, 2009a). 

Para que uma criança seja capaz de aprender a ler – tarefa linguística formal –, precisa 

estar consciente das estruturas linguísticas que devem ser manipuladas intencionalmente 

(Gombert, 2003). A essa capacidade de refletir sobre a linguagem como objeto do pensamento 

deu-se o nome de habilidade metalinguística (Garton & Pratt, 1989, citado por Mota, 2009a). 

Gombert (2003) acrescenta que ela necessita de instrução formal, geralmente proveniente do 

contexto escolar e se instala paralelamente à aprendizagem da leitura. Segundo Barrera e 

Maluf (2003), a consciência metalinguística é desenvolvida a partir da atenção consciente da 



6 

 

criança sobre a linguagem e envolve diversos tipos de habilidades que contribuirão para o seu 

desempenho escolar. 

Dentre as habilidades metalinguísticas, três desempenham um papel importante na 

aquisição da leitura, são elas: 1) consciência fonológica; 2) consciência morfológica; e 3) 

consciência sintática (Mota, 2009c; Mota et al., 2006; Mota & Silva, 2007). No entanto, o 

presente trabalho se restringirá ao estudo da consciência fonológica e morfológica. 

A consciência fonológica refere-se à consciência dos sons que compõe a linguagem 

escrita e falada (Cardoso-Martins, 1995). É a habilidade para analisar as palavras faladas de 

acordo com as menores unidades sonoras que as formam (Barrera & Maluf, 2003). Cardoso-

Martins e Vitor (2007) acrescentam que um dos aspectos importantes para se dominar a 

linguagem é o conhecimento do sistema fonológico da língua, ou seja, o conjunto de sons e as 

regras necessárias para juntá-los em unidades significativas. 

Gough e Larson (1995) afirmam que, para que haja a consciência fonológica, a criança 

deve ignorar o significado da palavra e prestar atenção à sua estrutura. Para tanto, é necessária 

uma mudança na forma como ela percebe a palavra. Para os autores, a partir da aquisição 

dessa capacidade, a criança passa a ser capaz de manipular e analisar a estrutura fonológica 

das palavras. 

A consciência fonológica vem sendo amplamente estudada no cenário nacional e sua 

importância para o desenvolvimento da leitura em sistemas de linguagem alfabéticos tem se 

confirmado (Barrera & Maluf, 2003; Capovilla & Capovilla, 2000; Guimarães, 2003; Justi, 

2009; Rego & Buarque, 1997; Santos & Maluf, 2004). Gombert (2003) enfatiza, também, a 

existência de numerosos trabalhos, porém em outros países, que corroboram a importância do 

domínio metafonológico no aprendizado da leitura em línguas alfabéticas. O autor destaca que 

o contato com a língua escrita provoca a aparição das capacidades metafonológicas, as quais 

facilitam a aprendizagem da leitura. 
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Grégoire (1997) apresenta evidências de que os processos de consciência fonológica e 

a aquisição da leitura e escrita são recíprocos e se facilitam mutuamente. O autor ressalta que 

essa reciprocidade se deve à complexidade desses processos, os quais envolvem uma série de 

habilidades elementares. Assim sendo, os estágios iniciais da consciência fonológica 

contribuem para o desenvolvimento inicial da leitura; e esta, por sua vez, contribui para o 

desenvolvimento daquela, que, consequentemente, atingirá níveis mais complexos. 

Convergindo com essa ideia, Capovilla e Capovilla (2009) afirmam que a introdução de um 

sistema alfabético auxilia o desenvolvimento da consciência fonológica e, em contrapartida, 

dificuldades nessa habilidade tolhem o processo de leitura. 

Em consonância com os estudos de Grégoire (1997), Santos e Maluf (2004) citam 

pesquisas realizadas em países de diferentes línguas (dinamarquês e alemão), que também 

corroboram a relação entre o desenvolvimento da consciência fonológica e a aquisição da 

linguagem escrita, apesar de enfatizarem que a consciência fonológica pode ser desenvolvida 

antes e independentemente da aquisição da leitura. As autoras, em pesquisa própria, destacam 

como resultado a existência de interação entre as habilidades metafonológicas e a aquisição da 

linguagem escrita, sugerindo que estas têm um papel facilitador na alfabetização. Contudo, 

destacam que, apesar da importância que a consciência fonológica tem para os 

comportamentos de ler e escrever, ela não é suficiente para o bom desenvolvimento das 

habilidades ledoras, sendo, para tanto, necessária uma combinação entre atividades que 

envolvem consciência fonológica e outras, que facilitem a aquisição do valor sonoro e do 

nome das letras. Com isso, será obtido um resultado superior em leitura. 

Em síntese, é possível afirmar que: algum nível de consciência fonológica é necessário 

para que se aprenda leitura e escrita; ler e escrever são comportamentos multideterminados e 

há uma causalidade circular entre essa capacidade metalinguística e esses comportamentos 

(Figura 1). Apesar da importância dessa capacidade para a leitura e para a escrita, ela não é a 
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única, a consciência morfológica é outro processo cognitivo muito importante. Trata-se de um 

preditor da capacidade de leitura pouco explorado (Kirby el al., 2008). 

 

Figura 1. Causalidade circular entre consciência fonológica, leitura e escrita. 

 

Entende-se como consciência morfológica a capacidade de refletir sobre os morfemas: 

menores unidades linguísticas que têm significado próprio (Mota, 2009b; Marec-Breton & 

Gombert, 2004). Ela ajuda o aprendiz a compreender o princípio semiográfico, ou seja, 

entender como as unidades gráficas correspondem a unidades de significado (Marec-Breton & 

Gombert, 2004). 

Deacon e Kirby (2004) destacam que a consciência morfológica pode ser útil para 

descobrir o significado de palavras isoladas, bem como desempenhar um papel importante na 

construção do significado de um texto. Para os autores, ela exerce papeis separados no que diz 

respeito à decodificação de palavras isoladas, compreensão de leitura e leitura de 

pseudopalavras. 

Em seu artigo intitulado ‘o papel da consciência morfológica para a alfabetização em 

leitura’, Mota (2009c) faz uma revisão de vários estudos, principalmente internacionais 

(língua inglesa e francesa), sobre a importância da consciência morfológica para o processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita. A autora destaca que, apesar de ser um campo ainda 
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fértil para pesquisas, a consciência morfológica tem se mostrado uma capacidade importante 

para a aprendizagem da leitura e escrita. No entanto, no que diz respeito às línguas de 

ortografias mais regulares, como é o caso do português, são necessárias mais investigações a 

fim de confirmar a existência dessa relação. 

Há, ainda assim, muitas evidências de que a consciência morfológica contribui de 

forma única para a capacidade de leitura após controlar variáveis como quociente de 

inteligência (QI), memória de trabalho, vocabulário e consciência fonológica (Kirby et al., 

2008). Para ilustrar a relevância dessa capacidade para o processo ledor, serão detalhados os 

estudos de Carlisle, Stone e Katz (2001) e Goodwin e Ahn (2010). 

Carlisle et al. (2001) fizeram uma pesquisa avaliando três grupos de leitores. Dois 

deles foram compostos por crianças, sendo um grupo de leitores inferiores e outro de leitores 

médios; e um grupo de adultos com habilidade de leitura normal. Os autores evidenciaram 

que, para os três grupos, o efeito da regularidade das palavras foi evidente. Isso ocorreu tanto 

para tarefas de nomeação quanto de decisão lexical, apesar de ser mais acentuada para leitores 

inferiores (foco principal da pesquisa) que para os médios, ou seja, os grupos foram mais 

eficazes na leitura de palavras estáveis que àquelas que apresentam modificação. Diferenças 

nas respostas a palavras regulares e irregulares por parte de leitores inferiores e médios 

denotam dificuldades de aprender o princípio fonológico que constitue a base de alguns 

morfemas. Os autores ressaltam, ainda, que o fraco desempenho dos leitores inferiores em 

palavras derivadas, que têm forma fonológica diferente, sugere dificuldades em um 

determinado aspecto da aprendizagem morfológica. 

Ao analisar as implicações educacionais, os autores do estudo supracitado propõem 

que a utilização de morfemas conhecidos pode constituir uma das formas de se trabalhar a 

compreensão das relações fonológicas complexas e de exercitar a pronúncia de palavras 

complexas ou desconhecidas. O estudo de palavras focado nos morfemas não apenas facilita o 
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desenvolvimento de estratégias de decodificação, mas também ajuda os alunos a adquirirem 

estratégias para descobrir os significados das palavras. Programas instrucionais em 

habilidades de análise morfológica, portanto, podem fornecer ligações valiosas entre leitura de 

palavras e compreensão (Carlisle et al., 2001). 

Goodwin e Ahn (2010) fizeram uma metanálise, investigando o efeito das 

intervenções para o desenvolvimento do processamento morfológico direcionado à 

alfabetização de alunos que apresentavam dificuldade nesse processo. A pesquisa foi 

realizada nas bases de dados ERIC, Education Full Text, PsycINFO, e Dissertation Abstracts 

Online Database, sendo contempladas publicações do ano de 1980 até 2010 e utilizados os 

seguintes termos chave: morfologia, morfemas, consciência morfológica, intervenção, 

instrução, dificuldades de aprendizagem, características do aluno, deficiências de idioma, 

dificuldades de leitura, capacidade de leitura, desenvolvimento de vocabulário, leitura, análise 

estrutural e processamento de linguagem. 

As autoras demonstraram que, no geral, as intervenções para o desenvolvimento do 

processamento morfológico foram bem sucedidas, sendo que consciência fonológica, 

consciência morfológica, vocabulário, compreensão de leitura e ortografia são as variáveis 

que melhor predizem êxito na alfabetização. Os grupos que receberam instrução morfológica 

apresentaram melhores resultados em leitura que os grupos de controle. Isso sugere que 

intervenções morfológicas bem sucedidas podem melhorar leitura, ortografia e vocabulário, 

principalmente para os alunos com leitura inferior e/ou aqueles que apresentam algum tipo de 

dificuldade ou deficiência nessa capacidade (Goodwin e Ahn, 2010). 

O estudo de Goodwin e Ahn (2010) evidenciou que, em nível sublexical, a instrução 

morfológica pode melhorar tanto a consciência morfológica quanto a fonológica, sendo a 

última beneficiada, principalmente, quando se tratam de palavras difíceis. Este benefício está 

calcado no fato de, ao conhecer as menores unidades linguísticas que as compõem, ser mais 
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fácil reconhecer também os seus sons. Em nível lexical, as autoras sublinham que a 

consciência morfológica melhorou significativamente o vocabulário e a ortografia, mas não 

mostrou o mesmo resultado no tocante à decodificação. A explicação sugerida por elas para 

justificar esse insucesso se baseou nos testes utilizados, pois eram compostos por palavras 

morfologicamente simples. 

Goodwin e Ahn (2010) enfatizam, ainda, que, sendo o objetivo principal da leitura 

propiciar acesso ao significado do texto, provavelmente a mais importante conclusão de sua 

análise foi que a instrução morfológica melhora a compreensão de leitura. Tal fato ocorre 

devido às melhorias no processamento sublexical ou ao incremento do vocabulário, como já 

anteriormente citados. 

Apesar de os estudos sobre consciência fonológica e morfológica tenderem a enfatizar 

os maus leitores (p.ex. Capellini, Germano & Cardoso, 2008; Cardoso-Martins & Frith, 1999; 

Guimarães, 2003), faltam, ainda, de acordo com Mota (2009c), investigações que apliquem o 

conhecimento adquirido sobre processamento morfológico na reabilitação de dificuldades de 

leitura no Brasil. Se há carência de produção científica sobre esse tema, quando se tratam das 

capacidades metalinguísticas de leitores talentosos, a produção científica tanto na forma de 

pesquisa básica quanto aplicada é mínima e, no contexto brasileiro, praticamente inexistente. 

 

1.3 Atitudes em relação à leitura 

 

Além das capacidades metalinguísticas já mencionadas, outras variáveis 

desempenham um importante papel no bom desempenho em leitura. Oliveira (2008) assinala 

que motivação e atitudes positivas em relação à leitura facilitam a aquisição e posterior 

utilização das informações lidas. Por esse motivo, na presente dissertação, outra variável que 

será avaliada são as atitudes. 
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Há, de modo geral, concordância de que atitude consiste em uma avaliação sumária de 

um objeto psicológico (Ajzen, 2001). Desde os primórdios é consensual, também, que as 

atitudes são estados mentais que fazem com que as pessoas se aproximem ou se afastem de 

determinados objetos (Allport, 1935), ainda que exista um amplo debate relacionado ao 

quanto e como elas predizem comportamentos (Ajzen & Fishbein, 2005). Fishbein e Ajzen 

(1975) destacam que existem três características básicas relacionadas a esse conceito: a noção 

de que a atitude é aprendida; que predispõe a ação; e que essas ações são consistentemente 

favoráveis ou desfavoráveis em direção ao objeto. 

Além disso, segundo Barbosa (2003), atitude é um estado de prontidão para a ação ou 

para a reação na presença de certos estímulos. O modelo triádico de atitudes propõe que elas 

são reforçadas por crenças (componente cognitivo), associam-se frequentemente a 

sentimentos (componente emocional), o que acarreta formas particulares de comportamento 

(componente de tendência para a ação). É preciso acrescentar que tanto os processos 

subjacentes quanto elas mesmas se desenvolvem e só fazem sentido em um contexto social 

específico. 

Fishbein e Ajzen (1975) fizeram uma ampla revisão sobre o tema e enfatizaram 

algumas diferenças conceituais que devem ser avaliadas. Uma delas diz respeito à trilogia já 

descrita. Nesse modelo triádico, afeto refere-se aos sentimentos e avaliações de uma pessoa 

em direção a algum objeto, pessoa, problema ou evento; cognição denota o conhecimento, 

opiniões, crenças e pensamentos que uma pessoa tem sobre o objeto; e tendência à ação 

refere-se às intenções comportamentais e ações de uma pessoa em relação a um objeto 

presente ou ausente. É preciso reiterar que as atitudes estão intimamente relacionadas à 

predisposição para se comportar de uma maneira ou de outra e não, necessariamente, com o 

comportamento em si. Por esse motivo, os autores fizeram uma distinção entre intenção 

comportamental e comportamento atual. Dessa forma, sugeriram aos pesquisadores do campo 
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das atitudes considerarem quatro categorias que ampliam o modelo triádico: afeto 

(sentimentos e avaliações), cognição (opiniões e crenças), tendência para a ação (intenção 

comportamental) e comportamento (ações observadas). Os autores acrescentam que, embora 

muitos teóricos das atitudes pareçam concordar com esta classificação, raramente a utilizam 

em seus estudos. 

Como já mencionado, existem diferentes teorias sobre atitudes. Barbosa (2003), após 

revisão de literatura sobre o tema, sumariza alguns fatores relevantes em relação às atitudes. 

Segundo o autor, as atitudes: podem ser compreendidas enquanto sistema; constituem parte 

fundamental da personalidade; existem diferentes formas de aprendê-las, o que pode ocorrer 

de forma intencional ou não consciente; podem ser mudadas; é possível organizar situações 

para favorecer o aprendizado e a mudança de atitudes; seu componente cognitivo envolve o 

conteúdo informacional; as atitudes são altamente emocionais; as atitudes têm intensidade 

(manifestam-se com maior ou menor vigor); podem ter estabilidade maior ou menor (umas 

perduram mais que outras); podem ser medidas ou identificadas de múltiplas formas; são 

complexas e influenciam o comportamento individual e grupal e são influenciadas por estes 

(natureza social); e, principalmente, uma atitude positiva em relação a determinado objeto 

acarreta aproximação e defesa deste e uma atitude negativa, pelo contrário, implica evitação e 

comportamentos negativos. 

Dentre os incontáveis objetos das atitudes, esta dissertação focou, evidentemente, a 

leitura. Alexandre e Filler (1976) fornecem a mais antiga definição de atitudes específicas 

para leitura. Para eles, atitudes ledoras constituem um continuum de sentimentos em relação à 

leitura, que vai de positivo a negativo, e uma predisposição correspondente para procurar ou 

evitar atividades relacionadas a esse objeto. 

Atitudes são construções psicológicas que desempenham um papel importante em 

moderar o nível de motivação e a intenção de ler, bem como media a relação entre as crenças 
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individuais e as atividades de leitura. Segundo Russ (1989), os professores acreditam que a 

atitude dos alunos para ler impacta significativamente na realização de leitura dos mesmos. 

Atualmente, muitos pesquisadores se concentram no estudo dessas atitudes como preditoras 

de comportamentos de leitura, considerando os componentes cognitivos (por exemplo, 

compreensão de leitura) e conativos (por exemplo, intenções de leitura) (Petscher, 2010). 

McKenna, Kear e Ellsworth (1995) asseveram que alguns teóricos adotam o modelo 

triádico de atitudes em relação à leitura, considerando que os três conceitos nele presentes 

são, também, componentes desse tipo atitude. Outros associam a atitude principalmente à 

dimensão afetiva e constroem sistemas de crenças e intenções comportamentais em seus 

modelos como fatores contribuintes. É, assim, consenso que os três conceitos estão presentes 

nas atitudes, quer enquanto componentes, quer como contribuintes. No entanto, segundo 

Petscher (2010), a falta de consistência na definição de atitudes tem contribuído para que o 

componente afetivo de leitura fique em segundo plano, dando um maior foco aos fatores 

cognitivos. 

O modelo de McKenna (McKenna et al., 1995) propõe que as atitudes em relação à 

leitura se desenvolvem ao longo do tempo e são decorrentes de três fatores: crenças 

normativas; crenças sobre os resultados da leitura; e experiências específicas com leitura. Os 

autores destacam que esses componentes são complexos e se influenciam mutuamente, assim 

como influenciam as atitudes. É possível perceber, também nesse modelo, a presença das 

dimensões cognitiva, afetiva e denotativa das atitudes. 

As atitudes em relação à leitura podem ser avaliadas de diversas formas e com 

diferentes tipos de instrumentos, dentre eles destaca-se a Elementary Reading Attitude Survey 

– ERAS (McKenna & Kear, 1990). Trata-se de uma escala de domínio público que tem sido 

amplamente usada nas pesquisas internacionais. A seguir são apresentadas algumas 

propriedades psicométricas desse instrumento. 
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McKenna e Kear (1990), no primeiro estudo com a ERAS, obtiveram um índice de 

consistência interna entre 0,74 e 0,89. Os autores apresentam, também, diversas evidências de 

validade de construto do instrumento. Merece destacar a organização dessa medida em dois 

fatores: 1) Leitura Acadêmica e 2) Leitura Recreativa. 

Kazelskis et al. (2004/2005) identificaram alfas, geralmente, iguais ou superiores a 

0,80 para o total da ERAS e suas subescalas. Isso foi observado para estudantes de diferentes 

origens étnico-raciais, gêneros e séries. Porém, verificaram, também, estabilidade, 

especialmente nas séries iniciais. 

Worrell, Roth e Gabelko (2007) observaram, também, níveis de consistência interna 

satisfatórios para a ERAS. Os alfas de Cronbach médios foram: 0,79 para a subescala 

recreativa; 0,84 para a subescala acadêmica; e 0,87 para a escala total. No estudo de Martínez, 

Aricak e Jewell (2008), esses escores foram ainda mais satisfatórios, sendo obtidos, 

respectivamente, 0,84, 0,88 e 0,92. 

Há uma vasta literatura que relata pesquisas que empregaram a ERAS para avaliar 

atitudes em relação à leitura (Donaldson, 2010; Hasselbach, 2010; Kazelskis et al., 

2004/2005; Kush & Watkins, 1996; Martínez et al., 2008; McKenna et al., 1995; Worrell et 

al., 2007). Porém, são poucas as investigações que tiveram estudantes talentosos como 

participantes. 

No primeiro estudo com a escala, McKenna e Kear (1990) comparam as atitudes de 

leitores inferiores, médios e talentosos, que foram classificados nesses agrupamentos a partir 

da nomeação por professores. A média dos leitores talentosos (M = 27,7) foi 

significativamente superior à dos leitores inferiores (M = 27,0). Ressalta-se que os autores 

apresentam resultados relativos somente à subescala de leitura acadêmica da ERAS. 

Worrell et al. (2007), ao investigar as atitudes em relação à leitura de estudantes com 

talento acadêmico, além de obterem evidências de validade da ERAS para esse tipo de 
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estudante, como já mencionado, verificaram que os participantes apresentaram um percentil 

inferior ao do estudo normativo conduzido por McKenna et al. (1995). É preciso destacar que 

Worrell et al. (2007) apresentam, na revisão de literatura, outras investigações das décadas de 

1970 e 1980, nas quais observaram que pessoas talentosas possuem atitudes mais positivas em 

relação à leitura, embora nenhuma delas tenha utilizado essa escala. 

 

1.4 Talento e talento para a leitura 

 

Mencionadas algumas das diversas variáveis que influem na leitura, cabe destacar o 

que, no presente trabalho, é considerado talento e, mais especificamente, o talento para 

leitura. O Ministério da Educação do Brasil (MEC/SEESP, 2002, p. 12) define portadores de 

altas habilidades/superdotação – reitera-se que no contexto do presente trabalho empregar-se-

á talento como sinônimo desses termos – como alunos que “apresentam notável desempenho 

ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos isolados ou combinados: 

capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo-produtivo, 

capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora”. Esse mesmo 

órgão, em publicação posterior intitulada ‘Saberes e Práticas da Inclusão’(MEC/SEESP, 

2006), propõe que o desempenho superior apresentado pelos indivíduos superdotados deva ser 

comparado aos pares da mesma faixa etária e contexto social. 

Virgolim (2007) define cada um desses aspectos. Segundo a autora, a capacidade 

intelectual engloba a rapidez de pensamento, compreensão, memória e poder de observação 

elevadas, bem como a capacidade de pensamento abstrato. A habilidade acadêmica depende, 

dentre outros fatores, de concentração e motivação, e se reflete em alta pontuação em testes 

acadêmicos e desempenho escolar excepcional em disciplinas específicas ou de modo geral. 

No que se refere à liderança, destacam-se as condutas concernentes à interação social, como a 
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cooperação, o poder de persuasão e influência que exerce no grupo, a capacidade de resolver 

situações sociais complexas, entre outras. Em relação à psicomotricidade, tem-se o 

desempenho superior em esportes e atividades físicas, assim como fatores a elas associados 

(velocidade, agilidade, força, resistência, coordenação motora fina e grossa). O talento para 

artes envolve alto desempenho em qualquer tipo de manifestação artística, seja ela plástica, 

musical, dramática, literária ou cênica. Como criatividade, entende-se a originalidade de 

pensamento, imaginação e capacidade de resolver problemas de forma diferente e inovadora. 

A concepção de talento do Ministério da Educação brasileiro é fortemente 

influenciada pela teoria de Renzulli. Segundo o autor, o talento é decorrente da confluência de 

três características: criatividade; envolvimento com a tarefa; e capacidade acima da média. 

Trata-se da concepção dos Três Anéis (Renzulli, 1978, 1990, 2004, 2005). 

Para o autor, a capacidade acima da média divide-se em: geral e específica. A 

capacidade geral pressupõe altos níveis de pensamento abstrato, raciocínio verbal e numérico, 

relações espaciais, memória e fluência verbal, bem como adaptação a novas situações 

encontradas no ambiente externo. A capacidade específica abarca a aplicação de uma ou mais 

capacidades gerais em áreas ou domínios específicos de conhecimento, sendo capaz de 

identificar a relevância de uma informação para um determinado problema ou área de estudo 

(Renzulli, 1978, 1990, 2004, 2005). 

O envolvimento com a tarefa diz respeito ao nível de interesse, entusiasmo e fascínio 

pessoal demonstrado em relação a um problema ou área de estudo (Renzulli, 1978, 1990, 

2004, 2005). De acordo com o autor, o indivíduo envolvido com a tarefa é perseverante, 

determinado, dedicado e acredita em seu potencial para o desempenho da atividade. 

No que diz respeito à criatividade, Renzulli (1978, 1990, 2004, 2005) afirma que ela 

refere-se à flexibilidade e originalidade do pensamento o que se reflete na capacidade de 

produzir novas e eficazes soluções para os problemas e para criar produtos inteligentes e 
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originais. Pessoas criativas mostram-se abertas ao que é novo e diferente, estão dispostas a 

assumir riscos e agir frente aos estímulos externos e internos, bem como são sensíveis aos 

detalhes (Renzulli, 1978, 1990, 2004, 2005). 

A representação gráfica deste modelo é feita pela intersecção de três círculos, 

transmitindo a ideia de uma estrutura dinâmica, pressupondo interação, movimento e 

mudança contínua, e não uma estrutura estática (Renzulli, 2004). Há que se destacar, contudo, 

que os três grupamentos não precisam estar presentes simultaneamente para um indivíduo ser 

considerado talentoso, para tanto ele deve ser identificado como capaz de desenvolver essas 

características (Renzulli, 1978, 1990, 2004, 2005). 

Renzulli (2004, 2005, 2010) divide em dois os tipos de talentos – escolar ou 

acadêmico e criativo-produtivo – e enfatiza que ambos são importantes, que pode haver 

interação entre eles e que nenhum dos dois deve ser negligenciado em programas de 

desenvolvimento para pessoas talentosas. Segundo o autor, o talento acadêmico é o tipo mais 

facilmente medido por testes de inteligência e outros testes de capacidade cognitiva e, por 

esse motivo, é o mais utilizado para ingresso dos estudantes em programas especiais. As 

competências que os jovens apresentam nos testes de inteligência são exatamente aquelas 

mais valorizadas nas situações de aprendizagem escolar tradicional, que focalizam as 

capacidades analíticas em lugar das capacidades criativas ou práticas. Os testes padronizados 

de inteligência e capacidade cognitiva possuem tarefas muito semelhantes às que os 

professores fazem em sala de aula e que são repetidas nas situações de avaliação escolar. O 

autor apresenta pesquisas que comprovam que alunos com boas notas na escola tendem a ter 

um desempenho alto em testes de QI, o que tende a manter-se estável ao longo do tempo. O 

talento acadêmico existe em diferentes níveis, pode ser identificado por meio de testes 

padronizados, e, em termos de desenvolvimento, todas as modificações curriculares 
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necessárias devem ser feitas para atender a essa necessidade educacional especial (Renzulli, 

2004, 2005, 2010). 

Para Renzulli (2004, 2005, 2010), o talento criativo-produtivo descreve os aspectos da 

atividade e do envolvimento humano em que há o incentivo ao desenvolvimento de ideias, 

produtos e expressões artísticas originais. Assevera, ainda, que as situações de aprendizagem 

idealizadas para promover esse tipo de talento enfatizam o uso e a aplicação do conhecimento 

e dos processos de pensamento de uma forma integrada, indutiva e orientada para um 

problema real. O papel do aluno passa de aprendiz de lições pré-determinadas e consumidor 

de informações para o de investigador, que usa sua própria maneira de agir, operar ou 

executar uma atividade. O autor destaca que as pessoas com esse tipo de talento podem não 

ser identificadas pelos testes de inteligência, ou mesmo pelas avaliações escolares 

tradicionais, sendo dessa maneira uma forma mais abrangente de conceber o talento. Isso 

ocorre, pois, diferentemente do talento acadêmico, que se concentra no anel da capacidade 

acima da média, o criativo-produtivo é determinado pela criatividade e envolvimento com a 

tarefa, o que denota sua natureza temporal e situacional (Renzulli, 2004, 2005, 2010). 

O talento para a leitura, ainda que possua, também, traços de criatividade, é um tipo de 

talento acadêmico que tem sido bastante negligenciado no Brasil. Para evidenciar a afirmação 

anterior, menciona-se, como exemplo, o fato de que, dentre os materiais que o MEC 

disponibiliza para o público a única menção que diz respeito especificamente às 

características dos leitores talentosos se relaciona ao desempenho linguístico, destacando-se o 

“raciocínio verbal e vocabulário superior à idade, nível de leitura acima da média do grupo, 

habilidades de comunicação e linguagem criativa” (MEC/SEESP, 2006, p. 13). No entanto, o 

material não fornece nenhum indicativo de como identificá-los e/ou como promover o 

desenvolvimento de suas capacidades. 
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1.5 Leitor talentoso: características, identificação e desenvolvimento 

 

Leitores talentosos possuem características muito próprias e, embora existam trabalhos 

nas duas últimas décadas dedicados a identificar as particularidades dessas pessoas, não 

existe, ainda, uma lista consensual de suas características que seja obtida a partir de 

evidências empíricas (Reis et al., 2004). Não obstante, algumas delas estão presentes com 

elevada frequência na literatura científica. Gilheany e Hickey (2001), Moore (2005), Reis et 

al. (2004), Vosslamber (2002) e Wood (2008) por exemplo, convergem no que diz respeito a 

algumas características gerais dos leitores talentosos: leem mais cedo que seus pares; leem 

pelo menos dois níveis acima do grau de escolaridade esperado para a idade cronológica; são 

leitores ávidos, entusiastas e vorazes; gastam mais tempo lendo que seus pares; leem uma 

maior variedade de textos para adultos; e apresentam maior compreensão do que é lido. 

Crianças altamente capazes em leitura podem começar a ler antes ou durante a pré-

escola, por vezes sem ensino formal, e quase todos aprendem a ler, independentemente, logo 

após o ensino em sala de aula começar (Collins & Aiex,1995; Gilheany & Hickey, 2001; 

Halsted, 1990). Esses indivíduos estão prontos para aprender conceitos complexos numa 

idade precoce (Collins & Aiex, 1995). Reis et al. (2004) coadunam com essas características, 

acrescentando que leitores talentosos podem ser autodidatas. 

Leitores talentosos leem rápido, retêm informações e fazem perguntas com base na sua 

leitura (Gilheany & Hickey, 2001; Reis et al., 2004; Wood, 2008). Podem, também, ter 

interesses por temas incomuns para suas idades, apresentando gostos próprios de crianças 

mais velhas (por exemplo, astronomia, história, ciências) (Gilheany & Hickey, 2001; Reis et 

al., 2004). 

Wood (2008) destaca que esses alunos são apaixonados pelo que leem. Para eles, a 

leitura não é o simples processo de traduzir símbolos em significados, mas uma intensa 
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necessidade de explorar, investigar, fantasiar e fazer conexões com conceitos e ideias. Usam 

um vocabulário avançado com facilidade, compreendem sutilezas da língua, empregam 

linguagem de humor, escrevem palavras e frases mais cedo e têm produção superior em 

escrita criativa, podendo se sobressair em muitos domínios da leitura e nas artes da 

linguagem, como leitura crítica, análise literária etc. (Reis et al. 2004; Wood, 2008). 

Em sua revisão da literatura sobre o tema, Reis et al. (2004) salientam que: os leitores 

talentosos integram automaticamente conhecimento prévio e experiência em sua leitura; usam 

habilidades de pensamento de ordem superior, tais como análise, síntese e avaliação; e 

comunicam essas ideias. Os autores elencam, também, a capacidade verbal de autoexpressão, 

a compreensão avançada da linguagem, o vocabulário extenso, a alta percepção das relações 

entre e dentre os caracteres, a compreensão e a comunicação de ideias complexas como 

características dos leitores talentosos. Destaca-se que, fazendo uso dessas destrezas, eles são 

capazes de ler mais facilmente (Wood, 2008), ler uma quantidade maior de textos com 

qualidade superior à dos pares e dispendem menos esforço para dominar cada técnica do 

processo de leitura (Halsted, 1990). 

Ao avaliar 14 estratégias de processamento de leitura em uma investigação com 

estudantes com habilidade de leitura mediana e leitores talentosos, controlando as variáveis 

gênero e nível de escolaridade, Fehrenbach (1991) constatou que os leitores talentosos são 

superiores aos médios em seis delas, justamente as que são consideradas mais eficazes: 1) 

releitura; 2) inferência; 3) análise da estrutura; 4) observação ou previsão; 5) avaliação; e 6) 

observação relativa à área de conteúdo. Na releitura, o educando retorna ao texto para ler 

novamente. A interpretação do texto com base nas informações nele contidas é denominada 

inferência. A análise da estrutura ocorre quando há uma avaliação, por parte do aluno, da 

intenção do autor ou do conteúdo da história. Antecipar acontecimentos observados para obter 

informações específicas ou prever o que vai acontecer em seguida constituem capacidades 
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próprias da estratégia de observação ou previsão. Ao efetuar ponderações sobre as 

informações contidas no texto, o leitor está empregando a avaliação. Por fim, na observação 

relativa à área de conteúdo, o estudante adiciona informações relacionadas ao texto com base 

no conhecimento que tem da área de conteúdo ou seu conhecimento pessoal. 

Smith (1992) fez uma pesquisa buscando identificar diferenças nos padrões de leitura 

de alunos com e sem talento. Sua avaliação contemplava os seguintes aspectos: tipo de fonte 

literária; tempo de leitura; volume de leitura, ou seja, número de páginas lidas; estratégias 

usadas para compreender e lembrar-se do texto; finalidade a que se destina a leitura, por 

exemplo, para a escola; e prazer obtido através da leitura. Como resultado, encontrou que 

estudantes com talento para leitura gastam mais tempo lendo e utilizam fontes literárias 

diversas, enquanto os não talentosos se restringem a livros didáticos. 

Para testar a hipótese de que é possível prever o talento para leitura nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental a partir das capacidades metalinguísticas de crianças da educação 

infantil, Manolitsis (2002) fez um estudo longitudinal de quatro anos, sendo que, no primeiro, 

os alunos estavam na pré-escola e, nos anos posteriores, haviam progredido para o primeiro, 

segundo e terceiro anos. A amostra inicial era composta por 159 crianças e foi diminuindo 

gradativamente nos anos subsequentes, chegando, ao final, a 129 participantes subdivididos 

em leitores talentosos e leitores medianos. Dentre outras variáveis, foram avaliados segundo 

seu desempenho em consciência fonológica e sintática, compreensão de leitura, conhecimento 

de letras e capacidade verbal. Constatou-se que os leitores talentosos tiveram um desempenho 

superior ao dos medianos em todas as comparações de habilidades metafonológicas e 

metalinguísticas. Essa última habilidade abrange as outras duas. Não foram constatadas 

diferenças nas habilidades metassintáticas em nenhum dos três anos. Nenhum pré-escolar com 

desempenho inferior em consciência metalinguística tornou-se, posteriormente, um leitor 

talentoso. Porém, apenas metade dos alunos com alta consciência metalinguística apresentou 
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desempenho superior em leitura nos três anos em que foram acompanhados. Assim, um nível 

mínimo de competências metalinguísticas, especificamente as capacidades metafonológicas, 

são condição necessária para que o aluno se torne um leitor talentoso nos anos subsequentes. 

O autor verificou, ainda, que a capacidade verbal e o conhecimento das letras predizem o 

talento para a leitura no primeiro e no segundo ano. As habilidades metafonológicas tiveram 

poder preditivo somente para o desempenho superior em leitura no terceiro ano. 

Em síntese, Manolitsis (2002) conclui que: 1) as habilidades metafonológicas exercem 

um impacto profundo sobre a aquisição de leitura e são mais fortes preditores de realização de 

leitura que habilidades metassintáticas; 2) um nível mínimo de desenvolvimento 

metafonológico é necessário para ser um leitor talentoso nos anos subsequentes; e 3) o 

desempenho superior em leitura parece ser definido por demandas mais gerais, como 

habilidades verbais e reconhecimento de letras, que por habilidades metalinguísticas, nos anos 

um e dois. 

As investigações de Reis et al. (2004) sugerem que as características de aprendizagem 

geral dos alunos talentosos diferem de educandos médios de várias maneiras: normalmente 

aprendem mais rápido do que outros; têm a capacidade de localizar, resolver e atuar sobre os 

problemas mais facilmente; utilizam suas habilidades de forma mais desenvolvida; pensam, 

entendem e fazem conexões entre ideias utilizando conceitos abstratos com mais facilidade. 

Reitera-se que essas destrezas podem facilitar a manifestação de outros talentos, em, por 

exemplo, outras áreas acadêmicas. Estudos mostram que o desempenho em tarefas de 

compreensão de texto está associado ao desempenho escolar, inclusive ao desempenho em 

matemática (Oliveira, Boruchovitch & Santos, 2008). Como a leitura é onipresente no 

currículo escolar, ela afeta a possibilidade de sucesso em múltiplos domínios (Rimm, 2008). 

Segundo Vosslamber (2002), o leitor talentoso é aquele que evidencia as três 

características de talento descritas por Renzulli – capacidade acima da média, envolvimento 
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com a tarefa e criatividade – na área de leitura. O autor divide os comportamentos cognitivos 

e afetivos, vinculados à leitura, nos três anéis acima descritos, respeitando a intersecção dos 

círculos, que demonstram a sobreposição entre os reinos afetivo e cognitivo. Dessa forma, os 

comportamentos cognitivos referem-se aos processos de pensamento e, portanto, fazem parte 

do anel da capacidade acima da média, os resultados obtidos a partir desses comportamentos 

estão dispostos no círculo envolvimento com a tarefa, e os comportamentos afetivos 

concentram-se principalmente no anel da criatividade (Figura 2). 

 

Figura 2. Três anéis com características dos leitores talentosos. 

 

Ao longo da história, aplicar um teste padronizado de leitura e selecionar os estudantes 

com um desempenho dois níveis acima do grau de escolaridade esperado para a idade 

cronológica tem constituído a principal estratégia empregada para identificar leitores 

talentosos. Contudo, a abordagem psicométrica tradicional, baseada exclusivamente em testes 
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de inteligência e de desempenho acadêmico, foi alvo de críticas decorrentes da inadequação 

de medidas e normas (Coleman, 2003; Güenther, 2006; Holocher-Ertl, Kubinger & 

Hohensinn, 2008; Lee & Olszewski-Kubilius, 2006; Oliveira, 2007) e, especialmente, por 

excluir minorias, alguns grupos étnicos e sexismo (Ford & Whiting, 2008; Reis & Hébert, 

2008). 

Coleman (2003) propõe que as melhores práticas de identificação de estudantes 

talentosos são aquelas que envolvem múltiplos critérios. Recomenda que se adote: vários 

tipos de informação, como, por exemplo, indicadores de habilidades cognitivas, desempenho 

acadêmico, interesse, criatividade e motivação; várias fontes de informação, tais como escores 

em testes, escalas, nomeação por professores, pais, pares e autonomeação; e vários períodos 

de tempo, que possibilitarão ao aluno que não foi identificado num primeiro momento, poder 

sê-lo em momentos posteriores. 

Como consequência das críticas efetuadas à abordagem psicométrica tradicional e em 

decorrência dos avanços dos sistemas conceituais de dotação e talento, surgiram estratégias 

alternativas para a identificação de estudantes talentosos que envolvem múltiplos critérios. 

Dentre elas, o Modelo de Identificação das Portas Giratórias (Renzulli, 1990; Renzulli et al., 

1981) é, indubitavelmente, um dos mais profícuos. Ele é baseado na, já mencionada, 

concepção dos Três Anéis (Renzulli, 1978, 1990, 2004, 2005). Como forma de identificar 

pessoas com as mais diferentes formas de dotação e talento, são estabelecidas seis etapas 

(Renzulli, 1990; Renzulli et al., 1981): 1) nomeação por testes; 2) nomeação por professor; 3) 

caminhos alternativos (nomeação por pais, nomeação por pares, autonomeação etc.); 4) 

nomeações especiais; 5) notificação e orientação aos pais; e 6) nomeação pela informação da 

ação. Há que se destacar que o talento para a leitura pode ser identificado em qualquer uma 

das etapas do modelo. Porém, o presente trabalho enfatizará apenas as duas primeiras, uma 

vez que elas serão usadas como parte da estratégia metodológica aqui adotada (ver Método). 
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Essas fases incluem automaticamente os alunos no grupo de talentosos e as demais demandam 

estudo de caso (Renzulli, 1990; Renzulli et al., 1981). 

Na nomeação por testes ou subtestes padronizados como processo de identificação, 

devem ser inclusos no grupo de talentosos todos que obtiverem percentil local igual ou 

superior a 92 nesses instrumentos (Renzulli, 1990). A seleção da medida empregada é 

fundamental, uma vez que ela deve ser suficientemente calibrada para poder discriminar o 

leitor talentoso de, por exemplo, leitores médios superiores, evitando efeito teto. A carência 

de testes padronizados de leitura no contexto brasileiro constitui uma barreira para que se 

identifiquem leitores talentosos por esse caminho. As opções se restringem, praticamente, a 

dois instrumentos: Teste de Desempenho Escolar – TDE (Stein, 1994); e Provas de Avaliação 

de Processos de Leitura – Prolec (Capellini, Oliveira & Cuetos, 2010). 

O primeiro trabalha com a leitura de palavras isoladas e pode ser aplicado em 

estudantes do segundo ao sétimo ano do Ensino Fundamental. Apesar de ser de fácil 

aplicação, é possível afirmar que possui limitações tanto relacionadas ao tipo de desempenho 

em leitura avaliado – leitura de palavras isoladas – quanto no que se refere às normas, pois os 

escores considerados superiores são iguais para as quatro séries finais, evidenciando efeito 

teto. Desse modo, ele parece mais adequado para identificar dificuldades de leitura que 

leitores com desempenho excepcionalmente superior. 

As Prolec (Capellini et al., 2010) mensuram um repertório mais amplo de capacidades 

de leitura, que vão do conhecimento das letras até medidas de compreensão textual, passando 

pela leitura de pseudopalavras. Contudo, ela também possui as mesmas limitações quanto às 

normas que o TDE tem, isto é, dificuldade para discriminar o leitor talentoso do não talentoso. 

O segundo passo do Modelo de Identificação das Portas Giratórias – nomeação por 

professores – busca garantir que aqueles que não apresentam características facilmente 

identificadas pelos testes de inteligência e/ou desempenho (por exemplo, níveis elevados de 
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criatividade, compromisso com a tarefa, interesse incomum etc.) também façam parte do 

grupo de talentos (Renzulli, 1990). Para essa avaliação, Renzulli et al. (2004) elaboraram um 

conjunto de escalas padronizadas a serem preenchidas por educadores, as SRBCSS (Scales for 

Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students). Elas estão entre os instrumentos 

mais utilizados para a identificação de talentos nos Estados Unidos e foram traduzidas para 

várias línguas (Renzulli, Siegle, Reis, Gavin & Reed, 2009). As SRBCSS avaliam 14 

domínios geralmente apresentados pelos alunos dotados e talentosos e possuem uma medida 

específica para a habilidade de leitura – a qual será utilizada no presente estudo (ver 

Instrumentos). Nessa etapa da identificação, são inseridos no grupo de talentosos todos os 

alunos que alcançam percentil local igual ou superior a 85 nesse instrumento (Renzulli, 1990; 

Renzulli et al., 1981). Porém, Pereira (2010) verificou que esse ponto de corte levou a uma 

sobrenomeação no contexto brasileiro e adotou o percentil local 92. 

É preciso reiterar que a nomeação por professores constitui uma alternativa à 

modalidade tradicional de identificação de talento baseada em medidas psicométricas e de 

desempenho padronizadas; estratégia bastante criticada na literatura nacional e internacional 

(Coleman, 2003; Güenther, 2006; Holocher-Ertl, Kubinger & Hohensinn, 2008; Lee & 

Olszewski-Kubilius, 2006; Oliveira, 2007). Desse modo, há que se enfatizar que correlações 

entre os escores das SRBCSS e os obtidos em testes de inteligência tradicionais (como, por 

exemplo, o WISC), podem ser fracas ou, no máximo, moderadas, pois as escalas almejam, 

justamente, avaliar características de talento que ‘escapam’ à testagem tradicional (Renzulli et 

al., 2009). Por analogia, é possível pressupor que as avaliações que buscam identificar leitores 

talentosos através da Escala de Características de Leitura das SRBCSS e com testes de 

desempenho apresentem, também, correlações fracas ou moderadas, já que a primeira medida 

tem como foco principal os anéis relacionados à criatividade e ao envolvimento com a tarefa. 
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A nomeação por professores mostra-se um importante instrumento que, associado ao 

resultado dos testes padronizados de inteligência e de desempenho, fornece uma identificação 

mais abrangente, uma vez que torna possível avaliar outros fatores relevantes que não os 

apreendidos pela psicometria tradicional. Contudo, há que se ter o cuidado de orientar 

adequadamente o professor que irá fazer a nomeação para que ele não incorra no erro de ser 

um ‘sobre-nomeador’, ou ‘sub-nomeador’ (Renzulli, 1990). 

Escalas para nomeação por professores com robustas evidências de validade 

constituem uma medida de talento que pode contribuir de forma significativa no processo de 

identificação de estudantes com essa característica. Jarosewich, Pfeiffer e Morris (2002) 

ressaltam que esses instrumentos, se bem elaborados, propiciam aos docentes uma forma 

confiável e eficiente de sintetizar as percepções que têm dos discentes, que são decorrentes de 

incontáveis observações em sala de aula e da realização de muitas atividades escolares. 

Não obstante o conhecimento ou, pelo menos, a possibilidade de conhecer mais 

profundamente os discentes que os docentes têm, a fiabilidade da nomeação por professores é 

controvertida (Barbosa, Pereira & Gonçalves, 2009). De acordo com Günther (2006), o estudo 

de Pegnato e Birch na década de 1950 foi seminal para o estabelecimento da noção de que 

esses profissionais não são capazes de reconhecer o talento. Desde então, as limitações dessa 

estratégia e/ou as evidências de que se trata de um procedimento confiável têm sido 

amplamente debatidas (Balchin, 2007; Bracken & Brown, 2008; Gagné, 1995; Neber, 2004; 

Oliveira, 2007; Siegle & Powell, 2004; Tudor, 1994). 

Apesar do debate, ao lado dos testes de inteligência e desempenho, das entrevistas, dos 

questionários e checklistas, da avaliação de produtos (desenhos, textos etc.) e da observação 

direta de comportamentos, as escalas para nomeação por professores estão entre as medidas 

mais utilizadas para identificar o talento (Ziegler & Raul, 2000). Assim, a despeito das 
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controvérsias, a nomeação por professores tem sido parte essencial de várias propostas que 

almejam identificar alunos talentosos (Siegle, Moore, Mann & Strulson, 2006). 

A despeito da influência que o modelo teórico-prático de talento de Renzulli exerce 

nas políticas públicas brasileiras, nas pesquisas e nas práticas no âmbito da educação de 

talentosos, muito pouco conhecimento tem sido produzido para obter evidências de validade 

do Modelo das Portas Giratórias para o Brasil. Ao analisar um programa de identificação de 

estudantes talentosos, Pereira (2010) identificou a necessidade de adequações desse Modelo 

para o contexto brasileiro. Uma delas diz respeito ao percentil adotado na nomeação por 

professores já mencionada. 

Estudos internacionais, como os de Lohman e Lakin (2007), Shaunessy e Karnes 

(2004) e Siegle (2004), têm buscado e conseguido obter evidências de validade para algumas 

das SRBCSS. Todavia, para a Escala de Características de Leitura, elas foram apresentadas 

somente para a versão estadunidense por Renzuli et al. (2009). 

Além da nomeação por testes e por professores, o Modelo das Portas Giratórias 

(Renzulli, 1990; Renzulli et al. 1981) pode empregar caminhos alternativos úteis para a 

identificação do leitor talentoso, tais como a nomeação por pais, a nomeação por pares e a 

autonomeação. Nesses casos, porém, a inserção no grupo de talentos não é automática, sendo 

necessário um estudo de caso. Existem, ainda, nomeações especiais, permitindo que 

professores do ano anterior ou aqueles que ministram disciplinas ou coordenam processos 

mais específicos, possam nomear os estudantes que não tenham sido recomendados por seu 

professor presente (Renzulli, 1990, Renzulli et al. 1981). 

Por fim, a nomeação por informação da ação pode ser definida como interações 

dinâmicas que ocorrem quando um estudante torna-se extremamente interessado em um 

tópico específico, área de estudo, questão, ideia ou evento, seja no ambiente escolar ou 

extraescolar (Renzulli, 1990, 2004). Interações essas que ocorrem no contato do aluno com 
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pessoas, conceitos ou conhecimentos específicos, sendo, de alguma forma, influenciado por 

eles (Renzulli, 2004). Tal método se torna possível quando atividades de enriquecimento 

ocorrem em sala de aula e são ofertadas para todos os estudantes. É muito útil para identificar 

alunos com altos níveis de talento acadêmico (Renzulli, 2004), incluindo, evidentemente, 

leitores talentosos. 

Quando se trata de desenvolver o talento para a leitura, Collins e Aiex (1995) 

enfatizam que esses estudantes: 1) tendem a ter um locus de controle interno, acreditando que 

o que conquistam é o resultado de sua própria capacidade e comportamento; 2) precisam de 

instruções de leitura diferentes do programa de sala de aula regular; 3) devem receber 

instruções centradas no desenvolvimento de estratégias cognitivas superiores empregadas para 

a compreensão textual; 4) exigem um ensino que vá além de uma abordagem focada em 

habilidades; 5) demandam livros selecionados com base na qualidade da linguagem, que usam 

estruturas de linguagem variadas e complexas permitindo crescimento cognitivo; 6) requerem 

programas de leitura que fomentem o desejo de ler e que 7) incluam uma variedade de 

materiais e estratégias ledoras que sejam baseadas nas atuais necessidades e exigências do 

leitor e não na idade cronológica ou série. 

Desse modo, leitores talentosos devem ser expostos a informações novas e 

estimulantes sobre o ambiente e a cultura, bem como a temas variados e envolventes. Há que 

se assegurar que eles desenvolvam ideias tão vastas quanto seus interesses permitirem, bem 

como que encontrem e utilizem vocabulário e conceitos cada vez mais difíceis e, ainda, 

estejam em contato com ideias adequadas ao seu ritmo de aprendizagem (Halsted, 1990). 

Em consonância com o proposto por Collins e Aiex (1995) e Halsted (1990) sobre as 

necessidades dos leitores talentosos, Wood (2008) ressalta que tais alunos devem ser expostos 

a materiais de leitura desafiadores e precisam ter a possibilidade de aprofundar suas 

habilidades de compreensão de leitura. Para a autora, é necessário, também, desenvolver a 
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leitura crítica, incluindo interpretação e análise de texto, fazer com que tenham contato com 

literatura diversificada, multicultural e de gêneros variados, e incentivar comportamentos de 

leitura criativa, incluindo interpretação escrita e dramática. Recomenda, ainda, que eles sejam 

integrantes de grupos de discussão de textos e façam parte de programas que expandam seus 

processos metacognitivos durante a leitura e/ou que promovam a motivação e o prazer de ler. 

Moore (2005) destaca algumas necessidades especiais dos leitores talentosos e a 

importância de implantar programas de desenvolvimento para esse público. Segundo ela, o 

ensino dessas crianças deve corresponder à sua capacidade, visando alcançar não apenas os 

objetivos coletivos, mas também os individuais. Assevera, ainda, que as necessidades de 

aprendizagem dos alunos talentosos excedem o que tradicionalmente é fornecido na sala de 

aula regular e que, se eles não forem incluídos em programas especiais, podem sofrer efeitos 

negativos em seu desenvolvimento enquanto leitores, chegando a regredir nesse domínio. 

A seguir são elencadas algumas características chaves dos leitores talentosos, tanto no 

que diz respeito às suas capacidades quanto à sua educação. Essa lista é baseada no 

Schoolwide Enrichment Model – Reading (SEM-R) (2010) e tem o intuito de sumarizar 

alguns dos principais tópicos já descritos sobre essa população: 

1. leem mais cedo que seus pares; 

2. gastam mais tempo lendo; 

3. leem sobre uma maior variedade de temas quando adultos; 

4. têm uma leitura comparável a dois níveis acima do grau de escolaridade esperado para sua 

idade cronológica; 

5. demonstram conhecimento avançado da língua; 

6. têm um vocabulário extenso; 

7. percebem as relações entre e dentre as letras; 

8. compreendem ideias complexas; 
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9. têm habilidades avançadas em relação a seus pares; 

10. possivelmente não tiram proveito das instruções convencionais de leitura; e 

11. beneficiam-se de ensino baseado em diagnóstico para garantir que suas habilidades 

melhorem continuamente. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo Geral 

 

Uma vez constatada a relevância social e científica do talento para a leitura, o presente 

trabalho tem como objetivo geral comparar características metalinguísticas, mais 

especificamente a consciência fonológica e a consciência morfológica, inteligência verbal, 

padrões e atitudes em relação à leitura de leitores talentosos, comparando-os aos pares 

considerados médios ou inferiores nesse domínio. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

Como será verificado mais adiante, a presente proposta é composta por dois estudos, 

sendo que o primeiro (Identificação de Talentos para a Leitura) teve como objetivo específico 

constituir três subgrupos de leitores – talentosos, médios e inferiores – a partir de nomeação 

por professores, compreensão de textos e teste de desempenho, comparando a abordagem 

psicométrica tradicional com o Modelo das Portas Giratórias de talento para leitura, 

comparando as variáveis tipo de escola (pública ou privada), série e sexo. O segundo estudo 

(Características do Leitor Talentoso) irá comparar esses três agrupamentos no que se refere: 
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a. ao spoonerismo e à subtração de fonemas enquanto medidas de consciência 

fonológica; 

b. à analogia gramatical e à decisão morfológica como indicadores de consciência 

morfológica; 

c. à informação, à compreensão, à aritmética, à capacidade de identificar 

semelhanças e ao vocabulário como componentes da inteligência verbal; 

d. aos padrões de leitura (frequência, materiais lidos, motivos, valorização etc.); e 

e. às atitudes em relação à leitura. 
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CAPÍTULO II - ESTUDO 1 

IDENTIFICAÇÃO DE LEITORES TALENTOSOS 
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2.1 Método 

 

A presente investigação, no que se refere ao objetivo, pode ser classificada como 

descritiva. Ela pode ser classificada, também, como correlacional, transversal e quantitativa. 

 

2.1.1. Participantes 

 

Participaram desse estudo alunos de quatro escolas de Juiz de Fora - MG, sendo duas 

públicas e duas privadas. As escolas públicas foram escolhidas a partir do desempenho na 

Prova Brasil (INEP, 2007), mais especificamente as melhores em Língua Portuguesa. A 

escolha das duas escolas privadas baseou-se no nível de ensino, que não deveria ser 

discrepante em relação ao das escolas públicas. O critério utilizado para tal ponderação foi a 

comparação entre as notas obtidas pelas escolas no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) (INEP, 2009) (Tabela 1). Vale ressaltar que as escolas privadas obtiveram média 

pouco superior à das escolas públicas no ENEM. 

 

Tabela 1. 

Médias de notas obtidas na Prova Brasil e no ENEM pelas escolas escolhidas 

Escolas Prova Brasil ENEM 

Escola 1 222,07 56,99 

Escola 2 227,15 51,34 

Escola 3 - 59,71 

Escola 4 - 54,62 

 

Quanto às turmas-alvo, no caso das escolas privadas, não houve escolha, pois elas 

tinham somente uma turma de cada ano do segmento abrangido da pesquisa. Portanto, todas – 
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segundo ao sétimo ano – participaram da coleta de dados. No caso das escolas públicas, a 

inclusão foi aleatória, sendo sorteada uma de cada ano. Porém, isso ocorreu somente do 

terceiro ao sétimo ano do Ensino Fundamental, uma vez que, para o segundo ano, acatou-se 

uma solicitação das instituições que indicaram aquelas com maior número de alunos 

alfabetizados. 

Todos os alunos das turmas-alvo foram submetidos aos instrumentos (ver 

Instrumentos). A amostra foi composta por 585 alunos e seus professores (N=19), que 

lecionam a disciplina Língua Portuguesa em cada uma das turmas participantes. Salienta-se 

que o número de docentes foi menor que o de turmas, já que alguns avaliaram duas ou mais 

delas. 

Há que se esclarecer que foram desconsiderados 57 participantes devido a, por 

exemplo, terem deixado de responder a um instrumento. Assim, a amostra efetiva foi de 528 

estudantes (Tabela 2). Houve, desse modo, uma mortalidade de participantes de 9,74%. 

 

Tabela 2. 

Distribuição dos estudantes por escolas e anos de escolarização 

Escolas 
Anos Total 

2º 3º 4º 5º 6º 7º Escola Tipo 

Escola 1 

Pública 

n = 23 

4,4% 

n = 22 

4,2% 

n = 28 

5,3% 

n = 30 

5,7% 

n = 36 

6,8% 

n = 31 

5,9% 

n = 170 

32,2% 
n = 326 

61,7% 
Escola 2 

Pública 

n = 27 

5,1% 

n = 25 

4,7% 

n = 25 

4,7% 

n = 22 

4,2% 

n = 28 

5,3% 

n = 29 

5,5% 

n = 156 

29,5% 

Escola 3 

Privada 

n = 7 

1,3% 

n = 5 

0,9% 

n = 15 

2,8% 

n = 11 

2,1% 

n = 14 

2,7% 

n = 17 

3,2% 

n = 69 

13,1% 
n = 202 

38,3% 
Escola 4 

Privada 

n = 19 

3,6% 

n = 16 

3,0% 

n = 26 

4,9% 

n = 17 

3,2% 

n = 23 

4,4% 

n = 32 

6,1% 

n = 133 

25,2% 

Total 
n = 76 

14,4% 

n = 68 

12,9% 

n = 94 

17,8% 

n = 80 

15,2% 

n = 101 

19,1% 

n = 109 

20,6% 
N = 528 
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2.1.2. Instrumentos 

 

Nessa etapa da pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: Questionário de 

Caracterização Demográfica (Anexo 1); Subteste de Leitura do Teste do Desempenho Escolar 

– TDE (Stein, 1994); Escala de Características de Leitura das Scales for Rating the 

Behavioral Characteristics of Superior Students – SRBCSS (Renzulli et al., 2004) (Anexo 2); 

e dois Testes de Cloze (Santos, 2005) (Anexos 3 e 4). A seguir, são apresentadas as 

características desses materiais, especialmente, quando possível, as evidências de validade. 

Para caracterizar a amostra, foi utilizado um instrumento – Questionário de 

Caracterização Demográfica – elaborado pela própria autora do presente trabalho. Ele se 

destinou a coletar dados sobre os participantes (idade, sexo etc.), a família (nível 

sócioeconômico, escolaridade etc.) e a história escolar do estudante (reprovações etc.). 

O Subteste de Leitura do TDE (Stein, 1994) avalia capacidades fundamentais para o 

desempenho escolar de alunos do segundo ao sétimo ano do Ensino Fundamental. O TDE 

possui três subtestes: escrita; aritmética; e leitura. Cada um deles apresenta uma escala de 

itens em ordem crescente de dificuldade. No entanto, nesta pesquisa, só foi utilizado o 

subteste de leitura que avalia a capacidade para ler palavras isoladas do contexto, ou seja, 

decodificar palavras, independente de seu significado. 

Trata-se de um instrumento padronizado, que apresenta propriedades psicométricas 

satisfatórias. A escala de leitura foi construída inicialmente com 75 palavras, levando em 

consideração a gradação dos fonemas segundo as relações fonológico-ortográficas, o número 

de sílabas, o grau de familiaridade do vocábulo e os padrões silábicos. Após a análise de 

consistência interna, foram eliminados cinco itens que apresentaram coeficiente de correlação 

item-total baixo. Dessa forma, o subteste de leitura passou a ser composto por 70 palavras. 

Essa versão da medida apresentou elevada consistência interna (Alfa = 0,99). Segundo a 
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análise de variância apresentada pelo manual do instrumento para o subteste de leitura, as 

diferenças entre as séries representaram 47% da variância (p < 0,001), determinando que a 

normatização fosse feita por série. Não foi encontrada diferença significativa por tipo de 

escola (pública ou privada), indicando que não havia necessidade de normatização por tipo de 

escola. 

Foram utilizados todos os itens do subteste de leitura, sendo que, para cada palavra 

lida de forma correta, o aluno recebia um ponto, podendo atingir um total de 70 pontos. 

Ressalta-se que, caso o aluno errasse na primeira vez que lia a palavra, era dada uma segunda 

oportunidade para ler corretamente, como recomenda o manual do teste. 

A Escala de Características de Leitura é uma das SRBCSS (Renzulli et al., 2004). 

Trata-se de um instrumento projetado, em consonância com a literatura de pesquisa sobre o 

desenvolvimento de pessoas talentosas e criativas, para avaliar a percepção dos professores 

quanto às características de cada aluno nas áreas de aprendizagem, motivação, criatividade, 

liderança, comunicação (expressividade), comunicação (precisão), planejamento, arte, música, 

drama, ciências, tecnologia, matemática e leitura. A versão utilizada foi traduzida e adaptada 

para a língua portuguesa do Brasil por Barbosa et al. (2007), que efetuaram apenas 

retrotraduação e análise semântica dos itens. 

Ressalta-se que, das 14 SRBCSS, foi utilizada somente a de características de leitura, 

que é composta por seis itens que avaliam, entre outros fatores, o envolvimento em atividades 

de leitura, o tempo dispensado nessas atividades e o interesse por materiais literários diversos. 

Cada um dos seis itens deve ser respondido em uma escala Likert de seis pontos, sendo: 1) 

Nunca; 2) Muito raramente; 3) Raramente; 4) Ocasionalmente; 5) Frequentemente; 6) 

Sempre. 

Renzulli et al. (2009) submeteram a Escala de Características de Leitura a uma 

avaliação por juízes experts na área que a consideraram adequada. Efetuaram, também, uma 
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análise fatorial confirmatória que evidenciou a adequação dessa medida, sendo que, ao final 

do processo de busca de evidências de validade, obteve-se um instrumento unidimensional 

composto por seis itens, com Alfa de Cronbach igual a 0,96 e que apresentou correlação item-

total positiva forte – acima de 0,95. 

Há que se destacar, novamente, que não foram encontrados, até o momento, estudos 

com evidências de validade para a SRBCSS – Características de Leitura – para o contexto 

brasileiro, mas ela foi utilizada por Pereira (2010), que avaliou 191 alunos do sexto ao oitavo 

ano do Ensino Fundamental utilizando a escala de leitura. Segundo os resultados obtidos por 

ele, 10,47% dos alunos foram nomeados pelos professores na escala de leitura no percentil 92 

ou superior, ocorrendo, desse modo, uma sobrenomeação. 

O teste de Cloze tradicional, tal como criado por Taylor (1953, citado por Santos, 

2004), consiste em completar um texto de aproximadamente 200 palavras, do qual são 

suprimidos os quintos vocábulos, visando avaliar a capacidade de compreensão de leitura. Os 

examinandos devem preencher as lacunas com as palavras que melhor completem seu sentido, 

ou seja, as que julgarem mais apropriadas para sua coerência e compreensão. Nessa técnica, 

geralmente, a primeira e a última oração são preservadas na íntegra, permitindo ao leitor uma 

visão mais completa do texto em questão. Porém, há outros tipos de Cloze, os mais 

frequentemente empregados são os que utilizam a omissão sistemática de palavras num 

sistema de razão (todo 5º, 7º ou 10º vocábulo) podendo ser omitida, porém, uma categoria 

gramatical (adjetivos, substantivos etc.) ou mesmo 20% dos vocábulos totais do texto, 

suprimidos de forma aleatória. A escolha do tipo de Cloze a ser utilizado depende, 

principalmente, do objetivo para o qual está sendo aplicado. A forma como são apresentados 

os espaços a serem completados também pode sofrer variações. Frequentemente utiliza-se um 

traço de tamanho proporcional ao da palavra que foi omitida, no entanto, há, ainda, a 

possibilidade de os traços terem sempre o mesmo tamanho. 
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Para a presente pesquisa, foram utilizados dois textos com diferentes níveis de 

dificuldade, sendo um – Uma vingança infeliz (Santos, 2005) – aplicado em alunos do 

segundo ao quinto ano e o outro – Coisas da natureza (Santos, 2005) – em estudantes do sexto 

e sétimo anos. O primeiro texto é constituído por 103 palavras, das quais foram omitidas 15. 

O segundo é constituído por 232 palavras, sendo 40 palavras excluídas. Ambos os textos 

condizem com a forma mais clássica do teste de Cloze, ou seja, os quintos vocábulos foram 

suprimidos. As lacunas a serem preenchidas variaram de acordo com o tamanho das palavras 

que melhor completam o sentido do texto. 

Santos (2005) fez um estudo de validade do teste de Cloze com o texto Uma vingança 

infeliz (Santos, 2005). Participaram 314 alunos do terceiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental. A análise dos dados demonstrou parâmetros psicométricos adequados, 

apresentando evidências de validade de critério e consistência interna satisfatória. A análise 

da variância indicou haver diferença significante entre as séries [F(3,31) = 55,75; p < 0,001]. 

Essa diferença foi detalhada pelo teste de Tukey, que separou os escores das crianças nos 

grupos correspondentes às séries frequentadas. A análise da consistência interna com Alfa de 

Cronbach apresentou índices de precisão satisfatórios, isto é, acima de 0,60. No geral, o Alfa 

foi de 0,83, denotando elevada consistência interna. Ao considerar as séries – terceiro ano 

(0,85), quarto ano (0,69) e quinto ano (0,72) –, os alfas foram suficientes para todas. 

A correção do teste de Cloze pode ser feita de duas maneiras: 1) literal ou verbatim, 

que preconiza que o acerto só pode ser computado mediante o preenchimento correto da 

palavra exata que foi omitida, respeitando inclusive grafia e acentuação gráfica; e 2) 

sinônima, que considera como correto um sinônimo da palavra suprimida, desde que seja 

utilizado um critério para a consideração do sinônimo (p. ex. dicionário conceituado da 

língua). Para a presente investigação, foi utilizada a correção verbatim, que minimiza o efeito 

da subjetividade na avaliação das respostas, sendo atribuído um ponto para cada resposta 
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correta. No texto ‘Uma vingança infeliz’ podia-se obter um máximo de 15 pontos, já no texto 

‘Coisas da natureza’ o escore máximo podia chegar a 40 pontos (número total de omissões). 

As lacunas deixadas em branco foram consideradas como erros. 

 

2.1.3. Procedimento 

 

Após terem sido cumpridos os procedimentos éticos necessários, incluindo, por 

exemplo, aprovação por um Comitê de Ética (Anexo 5) e obtenção do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos 6 e 7), a coleta de dados foi efetuada na própria 

escola onde os estudantes estão matriculados. O questionário de caracterização demográfica 

foi aplicado na forma de entrevista estruturada com registro escrito das respostas por parte da 

pessoa responsável pela aplicação do instrumento. Para a aplicação do TDE, os alunos foram 

avaliados individualmente de acordo com as normas de aplicação descritas no manual do 

instrumento (Stein, 1994), sendo anotado o tempo gasto pelos participantes para a realização 

da medida. O teste de Cloze foi aplicado em grupos de no máximo dez alunos para que 

houvesse maior facilidade no controle do tempo de resposta individual. Ressalta-se que, para 

avaliar grupos com mais de cinco alunos, estiveram presentes dois aplicadores. Além disso, 

foram seguidos os padrões de aplicação sugeridos pela autora dos instrumentos: solicitou-se 

aos alunos que lessem todo o texto e, após a leitura, escrevessem a palavra que melhor 

completasse o sentido do texto. Além disso, foi informado que o tamanho do traço 

correspondia ao tamanho da palavra que cabia em cada espaço (A. A. A. Santos, comunicação 

pessoal, 4 de maio de 2010). 

Destaca-se que não houve controle rígido da sequência de aplicação dos instrumentos, 

exceto no que diz respeito ao fato de o questionário ser aplicado em conjunto com o TDE. 

Procurou-se, também, não aplicar esses instrumentos no mesmo dia do teste de Cloze, mas 
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isso não ocorreu em todas as turmas, porque a coleta dependia do dia e do horário 

disponibilizados pelos professores e/ou direção da escola. 

A nomeação por professores foi efetuada pelos responsáveis pela disciplina de Língua 

Portuguesa. Eles preencheram a Escala de Características de Leitura para cada um de seus 

alunos. Em média, os docentes demoraram duas semanas para devolver o material preenchido. 

Uma vez coletados, tabulados e analisados os dados da primeira etapa, foram 

compostos três subgrupos em cada turma: talentosos, médios e inferiores. Os critérios usados 

para inclusão em cada um deles, a sua dimensão e algumas características preliminares serão 

descritos nos Resultados. 

 

2.2 Resultados 

 

Como a Escala de Características de Leitura das SRBCSS (Renzulli et al., 2004) é a 

única medida de leitura utilizada que não possui evidências de validade para o contexto 

brasileiro, optou-se, inicialmente, por apresentar algumas propriedades psicométricas desse 

instrumento. Obteve-se um Alfa de Cronbach igual a 0,95, o que denota uma elevada 

consistência interna. Destaca-se que a exclusão de itens – A (Alfa = 0,94), B (Alfa = 0, 93), C 

(Alfa = 0, 94), D (Alfa = 0, 94), E (Alfa = 0, 93), F (Alfa = 0, 94) – não elevaria a 

consistência interna da escala. 

Com relação à estrutura fatorial dessa medida, verificou-se que se trata de uma medida 

unidimensional. Ao efetuar uma análise fatorial exploratória dos componentes principais, 

extraiu-se somente um fator que explica 79% da variância. Destaca-se que foi adotada, por 

omissão, uma análise fatorial com valor próprio maior ou igual a um. As cargas fatoriais dos 

seis itens no único fator foram bastante elevadas, variando entre 0,86 e 0,90. Os escores de 
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KMO (0,90) do teste de esfericidade de Bartlett (
2

o
 = 2970,21; gl = 15; p < 0,001) atestam a 

adequação da análise efetuada. 

Ao analisar o resultado da estatística descritiva (Tabela 3), ou seja, média e desvio 

padrão, do Subteste de Leitura do TDE, pode-se perceber que os alunos obtiveram, de modo 

geral, um escore médio muito próximo do máximo possível para o teste (70 pontos), 

principalmente do quarto ano em diante. Não houve distribuição normal dos alunos nas séries 

alvo, com exceção do segundo ano (p = 0,08). 

 

Tabela 3. 

Estatísticas descritivas e de distribuição normal da leitura de palavras isoladas (TDE) por série 

Séries Média Desvio Padrão 

Kolmogorov Smirnov 

Z p 

Segundo ano 61,71 5,35 1,26 0,08 

Terceiro ano 65,47 4,02 1,77 0,00 

Quarto ano 67,39 2,84 2,16 0,00 

Quinto ano 68,43 1,73 1,83 0,00 

Sexto ano 68,40 2,27 2,44 0,00 

Sétimo ano 68,72 1,70 3,04 0,00 

 

Houve, também, diferença significante [F(5, N = 528) = 61,69; p < 0,001] entre os 

desempenhos dos estudantes das diferentes séries no Subteste de Leitura do TDE, mas, a 

partir do quarto ano, o post hoc com Tukey revelou que ocorreu um efeito teto. Formaram-se 

três subgrupos homogêneos, sendo que um é representado pelo segundo ano (p = 1,00), outro 

pelo terceiro ano (p = 1,00) e os participantes do quarto ao sétimo ano foram todos agrupados 

em um único conjunto (p = 0,06). 

A Tabela 4 apresenta o resultado por série segundo o teste de Cloze. Obtiveram-se 

distribuições normais em todas as séries utilizando essa medida. Ao considerar a pontuação 
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máxima de cada um dos textos de Cloze – 15 para alunos do segundo ao quinto ano e 40 para 

alunos do sexto e sétimo anos – estipulou-se um ponto médio arbitrário (respectivamente 7,5 

e 20). Segundo esse critério, é possível perceber um desempenho mediano do quarto ano em 

diante e menos elevado, como era de se esperar no segundo e terceiro. 

 

Tabela 4. 

Estatísticas descritivas e de distribuição normal da compreensão de leitura (Cloze) por série 

Séries Média Desvio Padrão 

Kolmogorov Smirnov 

Z p 

Segundo ano 3,61 2,46 1,31 0,07 

Terceiro ano 5,37 2,57 1,26 0,08 

Quarto ano 6,36 2,91 1,02 0,25 

Quinto ano 7,98 2,81 1,09 0,18 

Sexto ano 20,17 4,19 0,85 0,46 

Sétimo ano 21,75 3,88 0,83 0,50 

 

O Cloze apresentou maior capacidade que o TDE para discriminar o desempenho em 

leitura dos estudantes ao longo das séries, pois, além da distribuição normal, foram 

observadas diferenças entre o sexto e o sétimo ano [to (208, N = 210) = -2,84; p < 0,01] e do 

segundo ao quinto ano [F (3, N = 318) = 783,96; p < 0,001]. É preciso assinalar que foram 

efetuadas essas duas comparações porque foram usados dois testes de Cloze adequados para 

as séries alvo. 

A Escala de Características de Leitura, instrumento de nomeação por professores, 

admite um escore que varia entre seis e 36 pontos, estipulando-se, como feito para o teste de 

Cloze, arbitrariamente um ponto médio (21 pontos). Assim, percebe-se uma tendência de os 

professores avaliarem mais positivamente seus alunos (Tabela 5). No que diz respeito à 
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distribuição dos escores dessa medida, ela é normal no terceiro, quarto e quinto anos, mas nas 

outras turmas não ocorreu o mesmo. 

 

Tabela 5. 

Estatísticas descritivas e de distribuição normal da nomeação de leitores por professores 

(Escala de Características de Leitura) por série 

Séries Média Desvio Padrão 

Kolmogorov Smirnov 

Z p 

Segundo ano 28,39 6,22 1,46 0,03 

Terceiro ano 26,62 6,25 0,84 0,47 

Quarto ano 23,24 6,48 1,00 0,27 

Quinto ano 23,95 7,64 1,05 0,22 

Sexto ano 27,14 7,44 1,87 0,00 

Sétimo ano 25,14 5,74 1,38 0,05 

 

Para atingir os objetivos estabelecidos, os estudantes foram classificados em três 

subgrupos para as três medidas de leitura utilizadas, ou seja, Cloze, Escala de Características 

de Leitura e TDE: GI abrange os alunos que apresentam leitura inferior à dos pares; GM 

inclui os leitores médios; e GT abarca os que apresentam características de talento para 

leitura. Assim, devido aos objetivos do presente estudo, excluíram-se das análises os grupos 

médio inferior e médio superior. 

Destaca-se que, no caso da abordagem psicométrica tradicional de identificação de 

leitores talentosos, foram incluídos no GI os alunos com desempenho inferior ao esperado 

para a idade. No GM, foram inseridos aqueles com desempenho exatamente igual ao esperado 

para a idade. O GT abrange estudantes com desempenho maior ou igual a dois anos acima de 

sua idade cronológica. Ressalta-se que esse procedimento só foi possível para o TDE, já que é 

o único instrumento que possui norma. Assevera-se, ainda, que isso só foi possível para os 
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estudantes com até 11 anos, devido à idade cronológica abrangida pelo teste, já que a tabela 

de previsão de escores a partir da idade estabelece o mesmo escore (≥ 68) para todos os 

indivíduos acima de 12 anos. Acrescenta-se, também, que o TDE não permite o uso das séries 

para a composição dos subgrupos esperados, pois ele não discrimina leitores médios, 

inferiores e superiores do quarto ano em diante. 

Ressalva-se que, para o TDE, não era adequado e, portanto, não foi considerado um 

grupo médio inferior na abordagem psicométrica tradicional. Assim, todos os estudantes que 

não apresentaram desempenho esperado para a idade foram considerados inferiores. Isso foi 

feito porque esse é o único instrumento usado com norma e ele não indica o que seria um 

leitor inferior quando considerada a idade. 

Ao utilizar a abordagem psicométrica tradicional com o Subteste de Leitura do TDE, 

puderam ser considerados somente 66,5% (n = 351) dos participantes, isto é, aqueles que 

possuíam, no momento da coleta de dados, idade igual ou inferior a 11 anos e foram 

classificados em GI, GM ou GT. Por esse critério, a maioria dos estudantes [97,2%; n = 341; 


2

o

(2; N = 351) 643,30; p < 0,001] foi classificada no GT, havendo, desse modo, uma 

expressiva sobrenomeação. No GM e no GI foram incluídos, respectivamente, seis (1,7%) e 

quatro (1,1%) discentes. 

A Tabela 6 apresenta a associação entre algumas variáveis chaves para o desempenho 

em leitura e os subgrupos formados na abordagem psicométrica tradicional pelo Subteste de 

Leitura do TDE. Não foram obtidas diferenças significativas entre os subgrupos quando 

considerados o tipo de escola (Phi = 0,09; p = 0,28) e o sexo dos alunos (Phi = 0,70; p = 

0,42). No caso da variável série (ano de escolarização), constatou-se que o sexto ano tendeu a 

discrepar das demais turmas (Phi = 0,23; p = 0,05) por apresentar mais estudantes 

classificados como GI ou GM e, consequentemente, menos alunos no GT. 
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Tabela 6. 

Associação entre os subgrupos formados na abordagem psicométrica tradicional pelo Subteste 

de Leitura do TDE e variáveis chaves para o desempenho em leitura 

Variáveis 

Subgrupos 

GI GM GT 

n % n % n % 

Tipo de Escola 
Privada 1 0,8 4 3,1 124 96,1 

Pública 3 1,4 2 0,9 217 97,7 

Série 

Sétimo ano - - - - 9 100 

Sexto ano 2 2,7 5 6,7 68 90,7 

Quinto ano - - 1 1,4 71 98,6 

Quarto ano 1 1,3 - - 78 98,7 

Terceiro ano 1 1,9 - - 52 98,1 

Segundo ano - - - - 63 100 

Sexo 
Feminino 3 1,6 2 1,1 182 97,3 

Masculino 1 0,6 4 2,4 159 97,0 

 

Para o Modelo das Portas Giratórias, o GT foi composto por alunos com percentil 

maior ou igual a 92. Analogamente, o GM abrangeu os estudantes com percentil entre 46,5 e 

54,5 e o GI incluiu aqueles com percentil menor ou igual a oito. Esse ponto de corte é 

utilizado neste modelo apenas no caso da nomeação por testes, no entanto, na presente 

pesquisa, ele também foi usado na nomeação por professores. A adoção do percentil 92 

seguiu a proposta de Pereira (2010), que, ao utilizar o percentil 85, como proposto por 

Renzulli et al. (1981), observou uma expressiva sobrenomeação. 

O uso do Subteste de Leitura do TDE de acordo com o Modelo das Portas Giratórias 

incluiu 315 (59,7%) alunos nos subgrupos GI, GM e GT. O resultado das análises estatísticas 

demonstrou que a maioria dos estudantes [
2

o

(2; N = 315) 52,36; p < 0,001] foi classificada no 

GM (45,1%; n = 142) e no GT (40,6%; n = 128), o que evidencia, ainda, uma sobrenomeação. 

Assim, evidentemente, no GI foram incluídos 14,3% (n = 45). 
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Ao associar os subgrupos formados pelo TDE ao tipo de escola [
2

o

(2; N = 315) 8,89; 

p < 0,05], à série [
2

o

(10; N = 315) 22,06; p < 0,05], e ao sexo [
2

o

(2; N = 315) 4,30; p = 0,12], 

constataram-se diferenças significativas para as duas primeiras variáveis. Na Tabela 7, 

percebe-se que as escolas privadas tendem a ter mais alunos nos subgrupos GT e GI que as 

instituições públicas, enquanto estas têm mais estudantes em GM que aquelas. No caso da 

distribuição dos discentes nos subgrupos por séries, observa-se uma tendência de aumento de 

integrantes no GT ao longo dos anos escolares, ocorrendo o inverso para o GI, ainda que o 

quinto e o sexto anos representem exceções. 

 

Tabela 7. 

Associação entre os subgrupos formados no Modelo das Portas Giratórias pelo Subteste de 

Leitura do TDE e variáveis chaves para o desempenho em leitura 

Variáveis 

Subgrupos 

GI GM GT 

n % n % n % 

Tipo de Escola 
Privada 23 19,2 42 35,0 55 45,8 

Pública 22 11,3 100 51,3 73 37,4 

Série 

Sétimo ano 10 12,8 25 32,1 43 55,1 

Sexto ano 9 11,8 34 44,7 33 43,4 

Quinto ano 6 10,7 24 42,9 26 46,4 

Quarto ano 8 16,3 27 55,1 14 28,6 

Terceiro ano 5 16,7 19 63,3 6 20,0 

Segundo ano 7 26,9 13 50,0 6 23,1 

Sexo 
Feminino 22 13,6 82 50,6 58 35,8 

Masculino 23 15,0 60 39,2 70 45,8 

 

Ainda segundo o Modelo das Portas Giratórias, mas considerando os resultados do 

teste de Cloze, extraiu-se da amostra um total de 195 (37,6%) estudantes, que foram divididos 

nos três subgrupos (GI, GM, GT). A maioria dos estudantes [
2

o

(2; N = 195) 24,40; p < 0,001] 

foi classificada no GM (49,2%; n = 96). Foram inseridos no GI e no GT, respectivamente, 58 
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(29,7%) e 41(21%) alunos. Os subgrupos formados pelo Cloze mostram-se homogêneos em 

relação às três variáveis (Tabela 8) que foram associadas à leitura no Estudo 1: tipo de escola 

[
2

o

(2; N = 195) 0,36; p = 0,83]; série [
2

o

(10; N = 195) 9,72; p = 0,47]; e sexo [
2

o

(2; N = 

195) 1,02; p = 0,60].  

 

Tabela 8. 

Associação entre os subgrupos formados no Modelo das Portas Giratórias pelo teste de Cloze 

e variáveis chaves para o desempenho em leitura 

Variáveis 

Subgrupos 

GI GM GT 

n % n % n % 

Tipo de Escola 
Privada 19 27,1 36 51,4 15 21,4 

Pública 39 31,2 60 48,0 26 20,8 

Série 

Sétimo ano 9 26,5 17 50,0 8 23,5 

Sexto ano 6 20,0 16 53,3 8 26,7 

Quinto ano 6 21,4 17 60,7 5 17,9 

Quarto ano 12 34,3 14 40,0 9 25,7 

Terceiro ano 8 25,8 17 54,8 6 19,4 

Segundo ano 17 45,9 15 40,5 5 13,5 

Sexo 
Feminino 28 27,5 50 49,0 24 23,5 

Masculino 30 32,3 46 49,5 17 18,3 

 

Com a Escala de Características de Leitura (nomeação por professores), foram 

incluídos nos subgrupos GI, GM e GT um total de 215 (41,5%) alunos. O GM contou com a 

maioria dos estudantes [47,9%; n = 103; 
2

o

(2; N = 215) 25,26; p < 0,001], seguido pelo GT 

(32,1%; n = 69) e pelo GI (20%; n = 43). 

Não houve diferença significativa ao associar esses subgrupos às variáveis tipo de 

escola [
2

o

(2; N = 215) 3,62; p = 0,16] e série [
2

o

(10; N = 215) 7,65; p = 0,66]. Em relação à 

variável sexo, houve diferença significante [
2

o

(2; N = 215) 33,42; p < 0,001], sendo possível 
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perceber que as alunas são menos nomeadas no GI (6%; n = 7) e mais nomeadas no GT 

(42,2%; n = 49), que os alunos (Tabela 9). 

 

Tabela 9. 

Associação entre os subgrupos formados no Modelo das Portas Giratórias pela nomeação por 

professores e variáveis chaves para o desempenho em leitura 

Variáveis 

Subgrupos 

GI GM GT 

n % n % n % 

Tipo de Escola 
Privada 16 19,8 33 40,7 32 39,5 

Pública 27 20,1 70 52,2 37 27,6 

Série 

Sétimo ano 8 21,6 21 56,8 8 21,6 

Sexto ano 6 17,6 13 38,2 15 44,1 

Quinto ano 6 14,0 24 55,8 13 30,2 

Quarto ano 8 27,6 11 37,9 10 34,5 

Terceiro ano 5 17,2 15 51,7 9 31,0 

Segundo ano 10 23,3 19 44,2 14 32,6 

Sexo 
Feminino 7 6,0 60 51,7 49 42,2 

Masculino 36 36,4 43 43,4 20 20,2 

 

A utilização do Modelo das Portas Giratórias preconiza que todos os alunos nomeados 

por testes, no caso da presente dissertação TDE e Cloze, e pela nomeação por professores, 

deveriam ser inseridos automaticamente no grupo de talentos. Esse procedimento geraria uma 

sobrenomeação (n = 181; 34,3%), mesmo utilizando o percentil 92. 

A sobrenomeção em processos de identificação de talentos é um problema a ser 

evitado, uma vez que compromete o uso racional de educação especial, já que gera muitos 

falsos positivos. Dentre outros fatores, ela pode ser decorrente de: limitações das medidas, 

como no caso do TDE; de viés de resposta, como evidenciado na diferença entre os sexos na 

nomeação por professores; e de ajuste (calibração) dos pontos de corte. Por esses motivos e 

pelo quão oneroso seria adotar análises mais sofisticadas de dados, como Análise de Cluster, 

em um país em que boa parte dos educadores tem dificuldade para entender até mesmo a 
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noção de percentil, optou-se por utilizar uma combinação de medidas. Autores como Mezö 

(2007) têm recomendado o uso combinado de múltiplas fontes de informação, ‘testes e 

opiniões’. 

Assim, para serem inseridos nos subgrupos (GI, GM e GT), os alunos deveriam estar 

nos percentis estipulados em, pelo menos, duas das três medidas. Destaca-se que o uso 

simultâneo das três medidas como condição para inserção nos subgrupos foi descartado, pois 

geraria, por exemplo, uma subnomeação de leitores talentosos com apenas oito alunos 

compondo esse subgrupo (4,4%), o que representa 1,5% do total de participantes. No GM 

seriam classificados dez estudantes (3,6%), ou seja, 1,9% do total de participantes. Os leitores 

inferiores (n = 2; 1,8%) representariam apenas 0,4% do total de participantes. As figuras 3, 4 

e 5 evidenciam esses números. 

 

Figura 3. Intersecções entre Subteste de Leitura do TDE, teste de Cloze e nomeação por 

professores na identificação de leitores talentosos. 
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Figura 4. Intersecções entre Subteste de Leitura do TDE, teste de Cloze e nomeação por 

professores na identificação de leitores médios. 

 

 

Figura 5. Intersecções entre Subteste de Leitura do TDE, teste de Cloze e nomeação por 

professores na identificação de leitores inferiores. 

 

Assim, considerando a amostra total (N = 528), compôs-se o GT com 49 (9,3%) 

estudantes, o GM com 62 (11,7%) alunos e o GI com 34 (6,4%) discentes. Portanto, 383 
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(72,5%) participantes não foram inclusos em nenhum subgrupo e não participaram do Estudo 

2. 

O conjunto de estudantes classificados nos três subgrupos que constituíram o foco da 

segunda etapa é homogêneo em relação ao tipo de escola [
2

o

(2; N = 145) 3,92 p = 0,14] e às 

séries [
2

o

(10; N = 145) 17,53; p = 0,06]. No entanto, não é homogêneo quando se trata do 

sexo [
2

o

(2; N = 145) 11,29; p < 0,01], sendo identificadas mais alunas que alunos para o GT 

e GM. Consequentemente, foram inseridos mais participantes do sexo masculino no GI 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10. 

Associação entre os subgrupos formados a partir da intersecção entre medidas e variáveis 

chaves para o desempenho em leitura 

Variáveis 

Subgrupos 

GI GM GT 

n % n % n % 

Tipo de Escola 
Privada 14 24,6 19 33,3 24 42,1 

Pública 20 22,7 43 48,9 25 28,4 

Série 

Sétimo ano 3 13,6 11 50,0 8 36,4 

Sexto ano 5 15,6 13 40,6 14 43,8 

Quinto ano 5 16,7 15 50,0 10 33,3 

Quarto ano 6 28,6 6 28,6 9 42,9 

Terceiro ano 4 21,1 11 57,9 4 21,1 

Segundo ano 11 52,4 6 28,6 4 19,0 

Sexo 
Feminino 10 12,7 39 49,4 30 38,0 

Masculino 24 36,4 23 34,8 19 28,8 

 

O resultado da ANOVA identificou diferença significativa entre os três subgrupos de 

leitores na leitura de palavras isoladas medida pelo TDE em todas as séries (Tabela 11). No 

segundo ano, a análise de post hoc com Tukey constituiu dois subgrupos homogêneos, sendo 

que um é composto por GI e GM (p = 0,10) e o outro por GM e GT (p = 0,30). Desse modo, o 
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TDE não discriminou os leitores inferiores dos médios e nem os médios dos superiores e, 

evidentemente, é uma medida que, para essa série, diferencia somente leitores inferiores de 

talentosos. Do terceiro ao sexto anos, o post hoc também constituiu dois grupos, no entanto, 

um deles composto apenas por leitores inferiores (p = 1,00) e o outro por leitores médios e 

talentosos (p = 0,47; p = 0,44; p = 0,10; p = 0,55, respectivamente), não havendo, dessa 

forma, diferença entre o resultado do GM e do GT para essas séries. O sétimo ano foi o único 

em que o post hoc separou o resultado da amostra nos três subgrupos, GI, GM e GT, sendo, 

evidentemente, que o valor de p. é igual a 1,00. 

 

Tabela 11. 

Comparação de médias do Subteste de Leitura do TDE por séries com a ANOVA 

Série 

Grupos 
ANOVA

a
 

GI GM GT 

Média DP Média DP Média DP F p 

Segundo ano 55,09 7,99 62,67 0,52 68,00 0,00 7,90 0,00 

Terceiro ano 58,00 8,60 66,27 1,42 69,25 1,50 9,18 0,00 

Quarto ano 64,50 3,56 68,50 1,38 69,89 0,33 13,04 0,00 

Quinto ano 66,00 2,55 68,67 0,82 69,90 0,32 18,90 0,00 

Sexto ano 63,80 3,49 69,00 0,58 69,71 0,61 33,79 0,00 

Sétimo ano 66,33 1,15 69,18 0,40 70,00 0,00 65,16 0,00 
a
gl = 2. 

 

Também houve diferença significativa entre os grupos de leitores no que se refere à 

média de compreensão de leitura, avaliada pelo teste de Cloze, em todas as séries (Tabela 12). 

A análise de post hoc com Tukey dividiu os alunos do segundo ano em dois grupos, um 

composto por GI e GM (p = 0,43) e outro pelo GT (p = 1,00), desse modo, o teste não 

discriminou leitores inferiores e médios nessa série. No terceiro ano, o post hoc formou um 

grupo com os leitores inferiores (p = 1,00) e agrupou os leitores médios e os talentosos em 

outro (p = 0,34). Nas séries subsequentes, do quarto ao sétimo anos, o teste discriminou bem 
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os subgrupos GI, GM e GT formando três grupamentos homogêneos em cada uma delas (p = 

1,00). 

 

Tabela 12. 

Comparação de médias do teste de Cloze por séries com a ANOVA 

Série 

Grupos 
ANOVA

a
 

GI GM GT 

Média DP Média DP Média DP F p 

Segundo ano 1,64 1,21 2,67 1,63 9,25 1,50 45,31 0,00 

Terceiro ano 2,25 0,96 5,55 1,51 7,25 3,20 7,53 0,00 

Quarto ano 2,33 1,37 7,50 1,05 10,56 1,33 75,46 0,00 

Quinto ano 3,40 1,82 7,93 1,83 11,30 2,00 29,75 0,00 

Sexto ano 12,20 4,44 19,77 2,62 24,29 3,02 28,58 0,00 

Sétimo ano 14,67 2,31 22,91 2,91 27,63 2,77 23,78 0,00 
a
gl = 2. 

 

Na Escala de Características de Leitura, instrumento de nomeação de talento para 

leitura por professores, do mesmo modo que as outras medidas utilizadas, detectou-se 

diferença significativa entre leitores inferiores, médios e talentosos em todas as séries (Tabela 

13). O post hoc de Tukey classificou os alunos do segundo e do quinto ano em dois grupos, 

sendo um composto por estudantes classificados no GI e GM (2º ano - p = 0,06. 5º ano - p = 

0,16) e outro pelos do GM e GT (2º ano - p = 0,06. 5º ano - p = 0,27), não discriminando, 

portanto, alunos medianos dos pares com mais ou menos características de leitura, uma vez 

que parte deles se agrupa com os inferiores e os outros com os talentosos. No terceiro, quarto 

e sexto anos, o post hoc evidenciou dois grupos, um composto por alunos inferiores (p = 1,00) 

e o outro por alunos médios e talentosos (p = 0,15; p = 0,25 e p = 0,22 respectivamente). Para 

os alunos do sétimo ano, não houve divisão de grupos utilizando essa medida, ou seja, GI, 

GM e GT foram agrupados em um único conjunto (p = 0,13). 
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Tabela 13. 

Comparação de médias da nomeação por professores (Escala de Características de Leitura) 

por séries com a ANOVA 

Série 

Grupos 
ANOVA

a
 

GI GM GT 

Média DP Média DP Média DP F p 

Segundo ano 21,73 5,75 28,83 4,62 36,00 0,00 13,27 0,00 

Terceiro ano 14,50 3,51 29,09 4,66 34,25 2,87 25,35 0,00 

Quarto ano 16,33 5,68 27,00 4,82 31,78 5,36 15,40 0,00 

Quinto ano 16,20 9,68 23,47 8,33 29,60 5,82 5,06 0,01 

Sexto ano 15,00 5,10 28,38 6,19 33,29 6,06 17,18 0,00 

Sétimo ano 27,33 3,06 24,09 2,84 29,75 6,54 3,58 0,05 
a
gl = 2. 

 

2.3 Discussão 

 

A identificação é o ponto de partida para conhecer talentos e, consequentemente, 

indispensável para que estratégias de desenvolvimento desse potencial sejam propostas. O não 

atendimento às especificidades de pessoas com essa característica pode ser extremamente 

prejudicial para seu desempenho ulterior. Leitores talentosos que não são devidamente 

estimulados ou desafiados podem regredir em direção à média, ou mesmo, com o passar do 

tempo, tornarem-se inferiores (Moore, 2005). Isso ocorre devido à desmotivação por eles 

vivenciada, ao serem submetidos a materiais pobres e atividades fáceis quando comparadas à 

sua capacidade (Wood, 2008). Portanto, identificar talento para leitura é fundamental para que 

se possa atender às necessidades educacionais especiais de alunos com essa característica. 

O processo de identificação, seja do talento para leitura ou qualquer outro domínio, 

demanda instrumentos com robustas evidências de validade. Como preconizado por Coleman 

(2003), a utilização de múltiplos critérios nesse processo torna-o menos excludente. O 

emprego de testes de desempenho não é suficiente, por si só, para atender ao processo de 
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identificação, uma vez que tendem a negligenciar a criatividade e o envolvimento com a 

tarefa, que são, para Renzulli (1978, 1990, 2004, 2005), dimensões essenciais ao talento. 

Docentes adequadamente preparados e munidos de uma medida fiável para nomeação podem 

desempenhar um papel fundamental na avaliação desse construto, bem como da capacidade 

superior de ler, pois se tornam observadores privilegiados quantitativa e qualitativamente do 

comportamento ledor dos discentes. 

Os resultados do presente estudo permitem afirmar, ainda que de forma parcimoniosa, 

que a Escala de Características de Leitura, versão brasileira de uma das 14 SRBCSS (Renzulli 

et al., 2004), representa uma medida útil para que os professores se tornem nomeadores 

confiáveis de talento nesse domínio. As propriedades psicométricas do instrumento denotam 

que ele possui evidências de validade para o contexto brasileiro. 

A medida possui elevada consistência interna (Conselho Federal de Psicologia, 2003; 

Maroco & Garcia-Marques, 2006). Os resultados obtidos por dois métodos atestam isso, 

sendo que o Alfa de Cronbach é equivalente ao constado por Renzulli et al. (2009). Ressalta-

se, novamente, que a exclusão de itens não elevaria necessariamente essa propriedade 

psicométrica da Escala de Características de Leitura. Eliminar itens é um procedimento 

aceitável quando isso aumenta significativamente o Alfa do instrumento (Maroco & Garcia-

Marques, 2006). 

A unidimensionalidade da escala foi evidenciada com uma análise de componentes 

principais com critério de Kaiser, ou seja, reter fatores com valor próprio maior ou igual a um. 

Esse resultado é fundamental, pois denota, como proposto por Renzulli et al. (2009), que os 

seis itens da medida avaliam um único construto denominado características de leitura. 

Reitera-se que as cargas fatoriais obtidas estão muito acima do que Pasquali (1999) destaca 

como adequado (0,3). Além disso, a variância explicada pelo fator é bastante elevada. 
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Além das evidências de validade apresentadas nos Resultados para a Escala de 

Características de Leitura, Barbosa e Almeida (2011) verificaram, de modo geral, correlações 

positivas significativas com forças que variaram entre fraca e moderada entre o escore total 

desse instrumento e as medidas de leitura do TDE e do teste de Cloze, ainda que isso não 

tenha ocorrido em todas as associações. Eles ressaltam que esse resultado, apesar de parecer 

não denotar evidências de validade da medida, revela que a escala apresenta características 

compatíveis com o que Renzulli et al. (2009) propuseram, pois a Escala de Características de 

Leitura das SRBCSS mede características de talento não mensuradas na testagem tradicional, 

ou seja, privilegia criatividade e envolvimento com a tarefa. 

Barbosa e Almeida (2011) observaram, também, correlações entre os itens e o total 

dessa escala, sendo isso mais um indicador da unidimensionalidade da Escala de 

Características de Leitura. Além de positivas, as associações observadas pelos autores podem 

ser consideras fortes. 

Uma vez constatado que a Escala de Características de Leitura das SRBCSS possui 

evidências de validade, serão apresentados doravante alguns resultados obtidos com esse 

instrumento. Ao considerar a pontuação mínima (seis pontos) e máxima (36 pontos) dessa 

medida, é possível considerar que a pontuação média seria 21 pontos. Assevera-se que esse 

ponto médio é arbitrário, uma vez que não existe uma norma para o instrumento e que, em 

todas as turmas, a média foi superior a esse valor, indicando que os professores tenderam a 

avaliar muito bem seus alunos (principalmente no segundo e sexto anos) pois, ao considerar o 

desvio padrão, a média aproxima-se da pontuação máxima da escala. Tais resultados apoiam a 

hipótese proposta por Pereira (2010) de que os professores brasileiros são mais complacentes 

na avaliação de seus educandos. 

As limitações da Escala de Características de Leitura para identificar leitores 

talentosos ficaram mais evidentes no segundo, sexto e sétimo anos, pois nesses casos não 
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houve distribuição normal dos escores. Como destacado por Gagné (2009) e Guenther (2010), 

o talento tem um caráter normativo, trata-se de um desempenho notavelmente superior. Desse 

modo, só pode ser identificado quando essa forma de apresentação dos dados estiver presente. 

Resultado semelhante foi obtido pelo Subteste de Leitura do TDE. A pontuação 

máxima do teste era 70 pontos. A medida apresentou efeito teto do quarto ano em diante, 

revelando não se tratar de um instrumento adequado para a identificação de leitores com 

talento. O próprio teste (Stein, 1994) prevê tal resultado, uma vez que a partir dessa série a 

pontuação estabelecida para alunos classificados no grupo superior é a mesma (≥ 69). Assim, 

não permite discriminar alunos com talento para a leitura a partir desse momento da 

escolarização. Apesar de ter havido diferença significativa entre o desempenho dos estudantes 

por série, o post hoc com Tukey mostrou que essa diferença só ocorreu do segundo para o 

terceiro ano e do terceiro para os demais, já que do quarto ano em diante todas as séries foram 

agrupadas em um único conjunto. Reitera-se que essa análise estatística confirma que o TDE 

não é um bom instrumento para a identificação do talento ledor. 

Outro indicador de que o TDE não é adequado para identificar leitores talentosos diz 

respeito à ausência de distribuição normal em praticamente todas as séries. Reafirma-se que o 

próprio conceito de talento designa desempenho superior, implicando alto nível de realização 

em alguma área da atividade humana, sendo, portanto, normativo (Gagné, 2009; Guenther, 

2010). 

O teste de Cloze se mostrou mais adequado, ainda que também apresente algumas 

limitações, para identificar o talento para leitura. Ele constituiu o único instrumento capaz de 

discriminar o desempenho em leitura ao longo das séries, permitindo observar diferença 

significativa, tanto entre o sexto e o sétimo ano quanto do segundo ao quinto ano. Os alunos 

tiveram um desempenho mediano, havendo uma melhora na pontuação à medida que as séries 

avançam, corroborando os resultados encontrados por Oliveira, Boruchovitch e Santos (2007). 
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As autoras, ao avaliar alunos do oitavo e nono anos de escolas públicas e privadas, utilizando 

o teste de Cloze, perceberam que o desempenho dos estudantes foi um pouco superior à 

metade do número possível de acertos, bem como que os discentes do nono ano obtiveram 

resultado melhor que os do oitavo ano. 

Como descrito anteriormente, para a presente investigação, foram utilizados dois testes 

de Cloze diferentes, sendo um para alunos do segundo ao quinto ano e outro para alunos do 

sexto e sétimo anos. A pontuação máxima do primeiro era 15 pontos e do segundo 40 pontos. 

Por se tratar de um instrumento que não possui norma, aqui é considerado um resultado 

mediano, arbitrariamente, a quantidade de acertos que incide em um ponto médio hipotético – 

7,5 para texto ‘Uma vingança infeliz’ e 20 para texto ‘Coisas da natureza’. Médias inferiores, 

como esperado, foram observadas nas turmas iniciais (segundo e terceiro anos). Para o 

segundo ano, isso pode ser explicado devido ao fato de, no sistema educacional brasileiro, 

muitos alunos ainda apresentam dificuldade nos processos mais básicos de leitura. Braibant 

(1997), Dias, Emuno e Turini (2006), Ellis (1995) e Salles e Parente, (2004) destacam, por 

exemplo, que a decodificação – um processo básico de leitura que, se ausente, torna ainda 

mais difícil a compreensão do texto – pode não estar completamente desenvolvido nessa etapa 

de escolarização. Como era de se esperar, também, as turmas mais avançadas tiveram melhor 

desempenho, com exceção da média de acertos do quinto e do sexto ano, pois neste último 

houve, proporcionalmente, uma quantidade menor de acertos, o que é justificável, uma vez 

que tais alunos foram submetidos a um texto de Cloze diferente e com um nível maior de 

dificuldade. Apesar disso, a diferença entre o percentual das médias de acertos foi muito 

pequena – 53,2% para o quinto ano e 50,4% para o sexto ano. 

Não foram encontradas pesquisas que fizeram uso dos mesmos textos de Cloze e que, 

portanto, pudessem ter seus resultados comparados aos obtidos neste estudo. Ainda que 
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pareça que Cunha e Santos (2009) e Oliveira et al. (2007) tenham utilizado algum deles, isso 

não é explicitado no artigo. 

Destaca-se que houve distribuição normal em todas as turmas alvo da pesquisa ao 

utilizar o Cloze. Essa forma de apresentação dos dados distingue de forma mais precisa 

aqueles estudantes que denotam produção notavelmente superior, pois aponta indivíduos que 

diferem da norma, ou média, como preconizado por Gagné (2009) e Guenther (2010) ao 

descrever algumas características pertinentes ao talento. 

Reitera-se que identificar estudantes com talento para leitura é de suma importância 

para que práticas educacionais que privilegiem essa população sejam desenvolvidas. Sendo o 

talento uma habilidade sistematicamente aprendida (Guenther, 2010), a identificação de 

pessoas que possuam essa característica é o que torna viável seu desenvolvimento ulterior. 

Por esse motivo faz-se necessário discutir diferentes propostas que viabilizem tal processo. 

A literatura sobre leitores talentosos enfatiza que eles devem ter um desempenho em 

leitura comparável a dois níveis acima do grau de escolaridade esperado para sua idade 

(Moore, 2005; Reis & Boeve, 2009; Reis et al., 2004; SEM-R, 2010; Wood, 2008), o que só é 

possível mediante a utilização de instrumentos validados. No entanto, no Brasil, essa 

avaliação torna-se consideravelmente prejudicada, uma vez que os instrumentos disponíveis 

para avaliar a leitura têm como foco os alunos com dificuldades nesse domínio. As propostas 

de alguns dos instrumentos que medem a capacidade de leitura ratificam essa afirmação. A 

seguir são descritos os objetivos de alguns deles. 

O Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) (Seabra & 

Capovilla, 2010) se propõe a avaliar a competência de leitura silenciosa de palavras isoladas, 

servindo como parte do diagnóstico de distúrbios de aquisição de leitura. As PROLEC 

(Capellini et al., 2010) têm o objetivo de identificar as dificuldades que interferem no 

processo de desenvolvimento da leitura. O TDE (Stein, 1994) foi o único instrumento 
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encontrado cujo enfoque é o desempenho e, por esse motivo, possui as classificações: inferior, 

médio e superior. Ainda assim, esse último privilegia avaliação dos distúrbios de 

aprendizagem. 

Visto isso, mesmo com as limitações, o TDE, dentre as possibilidades existentes, 

parece ser o menos inapropriado. Contudo, como já descrito, ele não foi capaz de discriminar 

o talento para leitura, uma vez que 97,2% dos estudantes avaliados, e que puderam ser 

considerados utilizando esse critério (abordagem psicométrica tradicional), foram 

classificados no GT, evidenciando uma expressiva sobrenomeação. Com a utilização dessa 

forma de identificação, não houve diferença significativa em relação ao sexo e ao tipo de 

escola, e a variável série apresentou diferença sutil no sexto ano (p = 0,05). Tal fato deve-se 

ao efeito teto gerado pelo teste e já anteriormente explorado. 

Uma vez que a abordagem psicométrica tradicional não se mostrou viável para 

identificar o talento para leitura e visto que essa forma de identificação vem sendo criticada 

nos últimos anos, optou-se pela utilização concomitante de outros critérios. Coleman (2003) e 

Gilheany e Hickey (2001) propõem que as melhores práticas de identificação de estudantes 

talentosos são aquelas que envolvem múltiplos critérios, como, por exemplo, indicadores de 

desempenho acadêmico, escores em testes, nomeação por professores, entre outros. Esse tipo 

de abordagem torna a identificação menos excludente, pois privilegia outros fatores que não o 

desempenho, como a criatividade e o envolvimento com a tarefa. O Modelo de Identificação 

das Portas Giratórias (Renzulli, 1990; Renzulli et al., 1981) é, como mencionado 

anteriormente, uma das formas mais vantajosas de identificação que envolve múltiplos 

critérios. Reitera-se que, no presente estudo, foram utilizados apenas os dois primeiros passos 

desse modelo: nomeação por testes e nomeação por professores. 

Ao analisar o Subteste de Leitura do TDE segundo o Modelo de Identificação das 

Portas Giratórias, pode-se perceber ainda uma sobrenomeação, uma vez que a maioria dos 
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estudantes compôs o GM e o GT. Uma explicação pertinente para esse resultado é o alto 

desempenho dos alunos do quarto ano em diante, visto que eles alcançaram escores muito 

próximos do máximo possível para o teste, o que fez com que, mesmo com a adoção do 

percentil local, não houvesse discriminação adequada dos leitores talentosos. Vale ressaltar 

que, utilizando essa forma de identificação, os alunos do quarto ano ou acima, que 

compuseram o GM, obtiveram escores 68 ou 69, sendo a pontuação máxima do teste 70. 

Os subgrupos (GI, GM e GT) formados pelo Subteste de Leitura do TDE foram 

homogêneos no que se refere ao sexo. Resultado semelhante pode ser visto no estudo de 

Capellini, Tonelotto e Ciasca (2004), que, ao avaliarem o desempenho escolar, medido pelo 

TDE, de 164 alunos do terceiro ao quinto anos, sendo 81 do sexo masculino e 83 do sexo 

feminino, constataram que não houve diferença significativa entre os sexos no subteste de 

leitura, apesar de tê-la encontrado para o total do teste. No que se refere à divisão dos alunos 

por tipo de escola, percebe-se uma maior quantidade de alunos no GT e no GI nas escolas 

privadas e, consequentemente, nas escolas públicas, mais estudantes no GM. Uma possível 

explicação para tal resultado foi o critério utilizado para a seleção das escolas. Uma vez que 

as escolas públicas foram selecionadas mediante o desempenho em Língua Portuguesa na 

prova Brasil, que as escolas privadas deveriam ter um desempenho compatível e que, sendo o 

TDE uma medida de desempenho escolar, se os alunos das escolas públicas são medianos, é 

preciso que haja mais alunos no GI e GT nas escolas privadas para que o desempenho em 

leitura seja efetivamente compatível. Esse resultado, portanto, parece denotar que o nível 

acadêmico das escolas alvo da pesquisa é realmente semelhante. No que diz respeito às séries, 

evidencia-se que, na composição do GT, houve uma tendência a aumentar a porcentagem de 

alunos nesse subgrupo ao longo das séries, como era esperado, devido ao efeito teto 

observado nessa medida. Como já descrito, o manual do teste (Stein, 1994) prevê um 
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resultado melhor para alunos com escolarização mais avançada. O contrário, como é de se 

esperar, ocorre com o GI, que tem um maior percentual de alunos do segundo ano. 

Em relação aos resultados obtidos, segundo o Modelo das Portas Giratórias, a partir do 

teste de Cloze, a maioria dos estudantes foi classificada no GM, o que é esperado quando há 

distribuição normal dos dados (Dancey & Reidy, 2006), como ocorreu com a utilização desse 

instrumento. Os subgrupos foram homogêneos em relação as três variáreis – tipo de escola, 

série e sexo. Tais resultados confirmam que essa medida pode ser muito valiosa para a 

identificação do talento em leitura. Ademais, é consenso na literatura sobre o tema que os 

leitores talentosos têm uma maior compreensão do que é lido, sendo, portanto, superiores 

nessa habilidade (Collins & Aiex, 1995; Gilheany & Hickey, 2001; Fehrenbach, 1991; Moore, 

2005; Reis et al., 2004; Vosslamber, 2002; Wood, 2008). 

A Escala de Características de Leitura, utilizando o Modelo das Portas Giratórias, 

apresentou, como o Cloze, mais alunos no GM, seguindo-se pelo GT e por último GI. Uma 

possível hipótese para tal resultado foi levantada por Pereira (2010), já anteriormente 

mencionada, de que os professores brasileiros parecem ser mais complacentes com seus 

alunos, por isso a baixa indicação para o GI. A amostra foi homogênea em relação ao tipo de 

escola e à série, o que indica que, independente das séries ou do tipo de escola (pública ou 

privada), os professores tendem a ter uma mesma forma de avaliação de seus alunos. O 

mesmo não ocorre com a variável sexo, uma vez que as meninas foram mais nomeadas no GT 

e menos no GI que os meninos, consequentemente, eles tiveram uma maior inclusão no GI e 

menor no GT. Tal achado se coaduna com o resultado da pesquisa de Oliveira (2007), que 

avaliou a percepção dos professores em relação aos seus alunos, utilizando a Bateria de 

Instrumentos para a Sinalização de Alunos Sobredotados e Talentosos – BISAS/T (Almeida, 

Oliveira & Melo, 2002), a qual se baseia na concepção dos três anéis de Renzulli. A autora 

constatou que, em quaisquer das três dimensões, isto é, cognição/aprendizagem, criatividade e 
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motivação, as meninas obtiveram melhores resultados que os meninos, sendo ainda mais 

expressivos em relação à motivação. Siegle et al. (2006) assinalam que uma área de 

preocupação na identificação de estudantes talentosos é o viés de gênero. Segundo os autores, 

a nomeação por professores de alunos talentosos é fortemente influenciada pelo sexo do 

avaliado, o que independe de o avaliador tratar-se de um professor ou de uma professora. 

Freeman (2006) e Guenther (2006) asseveram que, se a identificação de crianças talentosas é 

feita subjetivamente, seja por professores ou pais, são escolhidos mais meninos que meninas, 

geralmente numa proporção de dois por um, resultado discrepante ao encontrado na presente 

investigação. As afirmações anteriores evidenciam a necessidade de mais pesquisas sobre a 

relação entre a variável sexo e a nomeação por professores, bem como devem ser alvo de 

interpretação cautelosa já que, no caso de Oliveira (2007), os domínios não coincidem 

perfeitamente com o aqui estudado. Além disso, Freeman (2006) e Guenther (2006) não 

especificam em quais domínios ocorre a maior nomeação do sexo masculino. 

Como mencionado anteriormente, o Modelo das Portas Giratórias recomenda que 

todos os alunos nomeados por testes e por professores, utilizando o percentil local, devem ser 

incluídos no grupo de talentos. No entanto, no caso da presente investigação, tal procedimento 

geraria uma sobrenomeação, uma vez que 181 (34,3%) alunos comporiam o GT, utilizando as 

medidas de desempenho (TDE), compreensão de leitura (Cloze) e nomeação por professores 

(Escala de Características de Leitura), mesmo usando o percentil 92, como proposto por 

Pereira (2010). Contrariamente, ao adotar o uso simultâneo das três medidas para 

identificação dos leitores talentosos, apenas oito (4,4%) alunos fariam parte do GT, 

incorrendo, desta forma, numa subnomeação. 

Assim, para evitar tanto o problema da sobrenomeação quanto o da subnomeação, 

optou-se por adotar uma combinação de medidas. Com esse critério, os alunos identificados 

em cada um dos subgrupos (GI, GM e GT) deveriam ter seus resultados compatíveis com o 
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percentil estipulado em pelo menos duas das três medidas. Dessa forma, da amostra total de 

participantes, foram incluídos 49 (9,3%) alunos no GT e 62 (11,7%) e 34 (6,4%) estudantes 

no GM e no GI, respectivamente. Confrontando esse resultado com a perspectiva teórica de 

Renzulli (1990), a qual embasa a presente dissertação, pode-se perceber certa coerência, pois, 

segundo o autor, o pool de talentos consiste em aproximadamente 15% da população geral. 

Não obstante, esse percentual refere-se a todos os domínios para os quais uma pessoa pode ser 

considerada talentosa. A leitura é um desses domínios, influi fortemente em outros, 

especialmente o acadêmico, e o talento ledor pode ocorrer concomitantemente ao que foi 

classificado por Renzulli (1978, 1990, 2004, 2005) como criativo-produtivo. 

As análises estatísticas revelaram que os grupamentos formados a partir da 

combinação de medidas são homogêneos em relação ao tipo de escola e às séries. No que diz 

respeito à variável sexo, o mesmo não ocorre, pois foram inseridas mais meninas no GM e no 

GT e mais meninos no GI. Uma explicação para tal resultado já foi anteriormente explorada, 

isto é, a nomeação por professores parece ter sido crucial para a diferença aqui encontrada. 

Ao analisar GI, GM e GT formados pela combinação de medidas, verificou-se que a 

leitura de palavras isoladas, medida pelo TDE, foi um atributo que diferencia o último 

subgrupo somente no sétimo ano. Parece se tratar de um resultado espúrio, já que, de acordo 

com Braibant (1997), Dias, Emuno e Turini (2006), Ellis (1995) e Salles e Parente, (2004), 

esse processo de leitura básico é mais relevante nas séries iniciais, justamente ao contrário do 

observado. É preciso, portanto, outras pesquisas que avaliem essa questão com amostras mais 

representativas. 

Quanto ao Cloze, constatou-se que ele discrimina o leitor talentoso em quase todas as 

séries alvo. Apenas o terceiro ano constitui exceção. Tal resultado reafirma o quanto a 

compreensão de leitura é importante para identificar o talento ledor (Collins & Aiex, 1995; 
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Gilheany & Hickey, 2001; Fehrenbach, 1991; Moore, 2005; Reis et al., 2004; Vosslamber, 

2002; Wood, 2008). 

No caso da Escala de Características de Leitura, como não se trata de um instrumento 

que avalia diretamente desempenho em leitura, não era esperado que os escores aumentassem 

ao longo das séries, podendo ocorrer, evidentemente, oscilações ao longo dos anos de 

escolarização devido às idiossincrasias dos professores participantes. Não obstante, esperava-

se que a nomeação por docentes diferenciasse, até certo ponto, GI, GM e GT em todas as 

séries pesquisadas, o que não ocorreu. Isso pode ter acontecido porque, para estar em um 

desses subgrupos, os participantes deveriam ter sido identificados em duas medidas: TDE e 

Cloze; TDE e Escala de Características de Leitura; e Cloze e Escala de Características de 

Leitura. Desse modo, nem todos foram nomeados por professores. Reitera-se que as SRBCSS, 

mais especificamente a Escala de Características de Leitura, objetivam avaliar atributos de 

talento que não são apreendidos pelos testes tradicionais (Renzulli, 1990), mas que, também, 

não deixam de ter alguma relação com os testes de leitura. 
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CAPÍTULO III - ESTUDO 2 

CARACTERÍSTICAS DO LEITOR TALENTOSO 
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3.1 Método 

 

Da mesma forma que o primeiro estudo, essa investigação pode ser considerada 

descritiva. Ela é, também, correlacional, transversal e quantitativa. 

 

3.1.1. Participantes 

 

Como evidenciado anteriormente, participariam desse estudo os estudantes 

classificados como GI (Leitor Inferior), GM (Leitor Médio) e GT (Leitor Talentoso) na 

primeira etapa da pesquisa (N = 145). Reitera-se que os subgrupos foram compostos, 

respectivamente, por 34 (23,4%), 62 (42,8%) e 49 (33,8%) alunos. Porém, com a mortalidade 

de participantes, decorrente de mudança de escola e absenteísmo, participaram, de fato, 140 

estudantes, subdivididos em: 29 alunos no GI; 62 no GM; e 49 no GT. Nota-se que apenas o 

grupo de leitores inferiores teve seu número de participantes reduzido, o que ocorreu 

principalmente devido à mudança de escola. 

 

3.1.2. Instrumentos 

 

Como medidas de consciência fonológica, foram utilizadas as tarefas de Spooneirismo 

(Cardoso-Martins, comunicação pessoal, 2008) (Anexo 8) e Subtração de Fonema (Cardoso-

Martins & Frith, 1999) (Anexo 9), as quais consistem em atividades de manipulação de 

fonemas. A primeira investiga o seu reconhecimento e a capacidade de realizar trocas e 

manipulações destes, a fim de formar novas palavras ou pseudopalavras. A segunda refere-se 

à capacidade de subtrair o primeiro fonema das palavras apresentadas, sendo constituído por 

dez itens que formam novas palavras e dez que formam pseudopalavras. Em ambas as tarefas, 



70 

 

atribui-se um ponto para cada resposta correta, sendo possível que o aluno atingisse, no 

máximo, 20 pontos em cada uma delas. 

As medidas de consciência morfológica incluíram as tarefas de Analogia Gramatical, 

adaptada de Nunes, Bindman e Bradley (1997) por Mota (comunicação pessoal, 9 de fevereiro 

de 2010) (Anexo10), e de Decisão Morfológica, adaptada por Mota, Anibal e Lima (2008) 

(Anexo 11) de Besse, Vidigal de Paula, e Gombert (2005), as quais avaliam, respectivamente, 

a habilidade de manipulação e reconhecimento dos morfemas. A tarefa de analogia gramatical 

contém 16 itens, nos quais o aluno deve ser capaz de produzir uma palavra morfologicamente 

complexa a partir de uma palavra alvo, a execução deve seguir a mesma derivação de um par 

previamente determinado. Nesta tarefa são apresentados 16 pares de palavras ao aluno, sendo 

oito de analogia derivacional e oito de analogia flexional. O aluno pode atingir uma pontuação 

máxima de 16 pontos, ou seja, um para cada resposta correta Na atividade de decisão 

morfológica, o aluno deve decidir se uma palavra é construída da mesma forma que outra. 

Para tanto são apresentadas duas listas com um total de 32 grupos de três palavras, sendo que 

ele deve ser capaz de identificar qual das duas últimas palavras é construída da mesma 

maneira que a primeira. Os primeiros 17 grupos de três palavras envolvem prefixos e os 

outros 15 envolvem sufixos. Nesta tarefa o aluno também recebe um ponto para cada acerto, 

podendo atingir até 32 pontos. 

A Escala Weschler para Crianças - WISC (Weschler, 1991), que avalia a inteligência 

geral de crianças e adolescentes, de cinco a quinze anos de idade, e possui dois subgrupos: 

verbal e de execução, foi usada para aferir a inteligência verbal. Assim, para o presente 

estudo, foi utilizado apenas o subgrupo verbal, sendo utilizados os seis testes propostos, ou 

seja, informação, compreensão, aritmética, semelhanças, vocabulário e dígitos. Esse 

instrumento possui evidências de validade (construto, critério etc.), é considerado padrão ouro 

para avaliação de inteligência e aparece entre os testes do SATEPSI – Sistema de Avaliação 
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de Testes Psicológicos (Conselho Federal de Psicologia, 2010), sendo recomendado para uso 

em psicologia. A correção e obtenção do escore seguiram a padronização descrita no manual 

do teste. 

Empregou-se, também, um Questionário de Padrões de Leitura (Anexo 12). Trata-se 

de um instrumento elaborado pela própria autora do presente projeto, com objetivo de avaliar 

características de leitura, como, por exemplo, idade em que começou a ler, frequência, 

materiais lidos, motivos, valorização etc. Ressalta-se que as perguntas constantes neste 

questionário foram elaboradas segundo as características descritas pela literatura da área 

(Collins & Aiex,1995; Fehrenbach, 1991; Gilheany & Hickey, 2001; Halsted, 1990; Reis et 

al., 2004; Smith, 1992; Wood, 2008) e visam identificar possíveis diferenças entre alunos com 

e sem talento para leitura. 

Utilizou-se, ainda, a Escala de Atitudes em relação à Leitura (Elementary Reading 

Attitude Survey - ERAS) (McKenna & Kear, 1990) (Anexo 13). Esse instrumento foi 

traduzido para a língua portuguesa pela autora para avaliar as atitudes dos estudantes em 

relação à leitura, ou seja, sentimentos (dimensão afetiva), crenças (dimensão cognitiva) e 

tendências de ação (dimensão denotativa). A escala é composta de 20 itens, sendo os dez 

primeiros referentes à leitura recreativa e os dez últimos à leitura acadêmica. A resposta ao 

instrumento é feita a partir da escolha de um entre quatro ícones com expressões emocionais 

dispostas em ordem de satisfação, indicando: 1) muito feliz; 2) feliz; 3) chateado; 4) muito 

chateado. 

A pontuação é feita tanto para os fatores, ou seja, leitura recreativa e leitura 

acadêmica, quanto para o total da escala, sendo atribuídos quatro pontos para o ícone que 

indica muito feliz, três pontos para a expressão feliz, dois pontos quando levemente chateado 

e um ponto se o ícone marcado fosse muito chateado. Desse modo, os escores das subescalas 

podem variar entre 10 e 40 e o total – soma dos fatores – ente 20 e 80. 
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Trata-se de um instrumento de domínio público, que vem sendo amplamente utilizado 

em pesquisas internacionais (p.ex. Kazelskis et al., 2004/2005; Martínez et al., 2008; 

McKenna & Kear, 1990; Worrell et al., 2007) e que, para o contexto estadunidense, possui, 

pelo menos, evidências de validade de construto e coeficientes de consistência interna 

satisfatórios. Os resultados de algumas dessas pesquisas já foram descritos na Revisão de 

Literatura. 

 

3.1.3. Procedimento 

 

Após compor GI, GM e GT, respeitando os critérios descritos nos Resultados do 

primeiro estudo, os alunos selecionados foram submetidos aos subtestes de inteligência 

verbal, à avaliação das habilidades metalinguísticas, a um questionário de padrões de leitura e 

uma escala de atitudes em relação à leitura. Foi feito um agendamento prévio nas escolas 

alvo, primeiramente com a direção e, em seguida, com os professores das turmas 

participantes, respeitando, dessa forma, os melhores dias e horários tanto para os professores, 

quanto para os alunos. Os participantes da pesquisa foram retirados de sala, durante o horário 

de aula já previamente agendado, para execução dos instrumentos. Solicitou-se às escolas a 

disponibilização de uma sala adequada, silenciosa e livre de interrupções. Os aspectos éticos 

foram respeitados e, a qualquer momento, se sentisse desconforto, o aluno poderia 

interromper a execução das tarefas. Foi respeitado o tempo de cada um para realizar as 

atividades, com exceção daquelas cuja padronização impõe um tempo limite. 

Os testes de inteligência verbal e habilidades metalinguísticas foram aplicados em 

duas sessões individuais com cada um dos alunos selecionados. A ordem de aplicação dos 

testes foi randomizada, com o intuito de evitar possíveis vieses. As tarefas de consciência 

fonológica e morfológica receberam numerações de um a quatro e o WISC – conjunto de 
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provas – o número cinco. As tarefas do teste de inteligência seguiram a ordem proposta no 

manual – informação, semelhanças, aritmética, vocabulário, compreensão e dígitos –, mesmo 

que, para tanto, tivesse que ser iniciado em um dia e finalizado em outro. 

A aplicação do WISC seguiu a padronização indicada no manual (Wechsler, 1991). 

Desse modo, iniciou-se a aplicação com o subteste de informação, que foi seguido pelos 

subtestes semelhanças, aritmética, vocabulário, compreensão e dígitos. 

As provas de metalinguagem seguiram os procedimentos descritos por Conti (2011). 

Assim, para as tarefas de consciência fonológica, as instruções foram lidas e, em seguida, o 

aluno fazia alguns itens de exemplo e de prática, nesse momento o aplicador ainda podia 

intervir e corrigir possíveis erros. Foi assegurado que, nessa atividade, apenas o fonema a ser 

suprimido ou trocado fosse falado, sem fazer qualquer menção à letra a ele correspondente. 

Nas tarefas de consciência morfológica, as instruções eram lidas antes do início da 

testagem. Na tarefa de analogia gramatical, o primeiro item servia de exemplo, mas era 

considerado como acerto ou erro na correção do teste, caso o aluno errasse, era dada a 

resposta correta e prosseguia-se com a aplicação. A tarefa de decisão morfológica só era 

iniciada após o aplicador ter certeza da compreensão do aluno do que estava sendo pedido no 

teste. Destaca-se que o item de exemplo só contemplava os itens de prefixo, no entanto 

nenhuma instrução adicional era fornecida ao iniciar a sequência de sufixos. Em todas as 

provas de metalinguagem, o tempo de execução foi anotado para cada parte das tarefas. 

O questionário de padrões de leitura e a Escala de Atitudes em relação à Leitura foram 

aplicados coletivamente e, dessa forma, preenchidos pelos próprios alunos. No caso dos 

alunos do segundo e terceiro anos do Ensino Fundamental, além das instruções específicas 

para preenchimento, os instrumentos foram lidos na íntegra, item por item, pelo aplicador, 

respeitando um tempo mínimo para que os alunos respondessem. Nas demais turmas, foram 

dadas apenas as instruções e respeitado o tempo necessário para que respondessem. 
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3.2 Resultados 

 

Uma vez que o objetivo do Estudo 2 foi comparar os três grupamentos formados no 

Estudo 1 no que se refere a algumas características que podem, até certo ponto, predizer o 

talento para leitura, serão, a seguir, apresentados os resultados dessas comparações. Eles serão 

apresentados na seguinte sequência: inteligência verbal, capacidades metalinguísticas – 

consciência fonológica e morfológica –, atitudes e padrões de leitura. 

No que diz respeito à inteligência verbal, medida pelo WISC – escala verbal 

(Wechsler, 1991), o resultado da ANOVA identificou diferença significativa entre os três 

subgrupos de leitores (Tabela 14). Há que se destacar que, além do QI Verbal, também podem 

ser calculados escores em índices fatoriais utilizando o WISC, sendo que, no presente estudo, 

um deles será usado. Trata-se do índice de Compreensão Verbal (CV). Para o QI Verbal, a 

análise de post hoc com Tukey constituiu três grupos de leitores, GT, GM e GI, sendo, 

evidentemente, o valor de p = 1,00 para cada um deles. O mesmo ocorreu com o índice de 

CV. 

 

Tabela 14. 

Comparação dos escores médios de inteligência verbal medida pelo WISC por grupos com a 

ANOVA 

Medidas de 

Inteligência 

GI GM GT 
ANOVA

b
 

Média DP Média DP Média DP 

WISC 

QI CV 
104,50 15,63 117,02 12,94 127,84 17,52 21,32*** 

WISC 

QI Verbal
a
 

91,75 21,12 108,61 12,62 119,90 13,74 31,23*** 

a
Todos os subtestes. 

b
N = 139; gl = 2. 

***p < 0,001 

 



75 

 

Quanto às medidas de consciência fonológica, a ANOVA revelou diferença 

significativa entre os três subgrupos de leitores nas tarefas de Subtração de Fonema e 

Spoonerismo (Tabela 15). Destaca-se que foram utilizadas duas medidas em cada uma das 

tarefas. O teste de Subtração de Fonema é formado por 20 itens, sendo que, em dez deles, o 

estudante deve ser capaz de formar novas palavras e, nas outras, são formadas 

pseudopalavras, tal construção ocorre a partir da subtração do fonema inicial de cada uma das 

palavras apresentadas. A tarefa de Spoonerismo avalia o reconhecimento dos fonemas e a 

capacidade de realizar trocas e manipulações destes. Na primeira parte desse teste, espera-se 

que o aluno seja capaz de substituir o primeiro fonema de uma palavra. Já na segunda parte, 

são apresentadas duas palavras e pede-se que o fonema inicial da primeira seja trocado com o 

da segunda. 

 

Tabela 15. 

Comparação dos escores médios de consciência fonológica medida pelas tarefas de Subtração 

de Fonema e Soonerismo por grupos com a ANOVA 

Consciência 

Fonológica 

GI GM GT 
ANOVA

a
 

Média DP Média DP Média DP 

Subtração de 

Fonema - 1
a
 

6,89 3,15 9,47 1,54 9,53 1,40 20,28*** 

Subtração de 

Fonema - 2
b
 

6,29 3,20 9,26 1,76 9,94 0,32 36,01*** 

Spoonerismo – 

parte 1
a
 

4,14 2,41 7,39 2,18 8,63 1,35 46,43*** 

Spoonerismo – 

parte 2
a
 

1,36 2,30 4,58 3,25 7,22 2,99 34,97*** 

a
N = 139; gl = 2. 

b
N = 138. 

***p < 0,001 

 

Ao efetuar a análise de post hoc com Tukey, verificou-se que, nas tarefas de Subtração 

de Fonema, formaram-se apenas dois grupos, sendo um composto por GT e GM e o outro por 
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GI. Na tarefa 1 (formação de palavras) obteve-se o valor de p igual a 1,00 para o GI e 0,99 

para GT e GM; na tarefa 2 (formação de pseudopalavras) o GT e GM contaram com valor de 

p igual a 0,23 (GI - p = 1,00). Para o teste de Spoonerismo, o post hoc constituiu três grupos, 

sendo eles: leitores inferiores, médios e talentosos. Portanto, o valor de p igual a 1,00 para 

cada um deles. Ressalta-se que isso ocorreu tanto para a primeira quanto para a segunda parte 

da tarefa. Deste modo, fica evidenciado que a capacidade de trocas e manipulações de 

fonemas dos leitores com talento é superior ao dos pares considerados médios ou inferiores 

neste domínio. 

A Tabela 16 apresenta os resultados das tarefas de consciência morfológica. Houve 

diferença significativa entre as médias dos três subgrupos de leitores nas duas tarefas de 

Analogia Gramatical e na tarefa de Decisão Morfológica envolvendo prefixos. Já na que 

envolve sufixos, não ocorreu o mesmo. 

 

Tabela 16. 

Comparação dos escores médios de consciência morfológica medida pelas tarefas de Analogia 

Gramatical e Decisão Morfológica por grupos com a ANOVA 

Consciência 

Morfológica 

GI GM GT ANOVA 

Média DP Média DP Média DP  

Analogia Gramatical 

Derivacional
a
 

3,57 1,62 5,58 1,35 6,33 1,07 39,50*** 

Analogia Gramatical 

Flexional
a
 

5,61 2,02 7,15 1,35 7,69 0,58 22,53*** 

Decisão Morfológica 

Prefixo
a
 

7,86 2,32 10,29 3,09 11,63 3,08 14,59*** 

Decisão Morfológica 

Sufixo
b
 

7,04 1,97 7,57 2,27 7,69 2,24 0,83 

a
N = 139; gl = 2. 

b
N = 137. 

***p < 0,001. 
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Embora tenha havido diferença entre os subgrupos nas três medidas anteriormente 

citadas, a única que, após o post hoc, formou três grupos homogêneos (GI, GM e GT) foi a 

tarefa de Analogia Gramatical Derivacional (p = 1,00). Quanto à medida de Analogia 

Gramatical Flexional, o post hoc evidenciou apenas dois grupos, sendo um composto por GM 

e GT (p = 0,15) e o outro formado por GI (p = 1,00). Resultado semelhante foi percebido na 

tarefa de Decisão Morfológica – prefixo, sendo agrupados GM e GT (p = 0,10), que 

discrepam do GI (p = 1,00). Portanto, os leitores talentosos se diferenciam dos pares (GM e 

GI) apenas na Analogia Gramatical que envolve a construção de palavras derivadas. Na 

Analogia Gramatical Flexional e na Decisão Morfológica, que abarca prefixos, eles se 

distinguem apenas dos leitores inferiores. 

O instrumento utilizado para avaliar as atitudes em relação à leitura dos estudantes 

alvo da pesquisa foi a versão brasileira da ERAS. No entanto, essa escala não possui 

evidências de validade para o contexto brasileiro. Por esse motivo, serão, doravante, descritas 

algumas de suas propriedades psicométricas. 

Ao efetuar uma análise fatorial de componentes principais da Escala de Atitudes em 

relação à Leitura, solicitando que se extraíssem dois fatores, obteve-se a matriz com rotação 

Varimax apresentada na Tabela 17. Há que se destacar que o Teste de Esfericidade de Bartlett 

(
2

o
 = 866,33; gl = 2; p < 0,001) e a medida de KMO (0,86) atestam a adequação desse 

procedimento. O resultado dessa análise mostrou, como observado por McKenna e Kear 

(1990), que é possível explicar as atitudes em relação à leitura a partir de dois fatores: Leitura 

Acadêmica; e Leitura Recreativa. Juntos eles explicam aproximadamente 40% da variância 

das respostas, sendo que o primeiro explica 21,76% da variância observada e o segundo 

17,97%. 
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Tabela 17. 

Análise fatorial dos itens da Escala de Atitudes em relação à Leitura 

Itens 
Fatores 

Leitura Acadêmica Leitura Recreativa 

Hora da leitura em sala de aula 0,81  

Ler páginas de livros didáticos 0,80  

Ler livros escolares 0,71  

Ler na escola 0,63  

Professor faz perguntas sobre o que leu 0,54  

Fazer uma prova de leitura 0,52 0,35 

Ler em voz alta em sala de aula 0,50 0,32 

Histórias que lê nas aulas de português 0,49  

Ler durante o tempo livre 0,48 0,34 

Ler ao invés de brincar 0,47 0,34 

Usar um dicionário 0,42  

Ler por lazer em casa  0,72 

Ganhar um livro de presente  0,64 

Ler durante as férias de final de ano 0,36 0,63 

Começar a ler um novo livro  0,62 

Gastar tempo livre lendo 0,33 0,55 

Ler diferentes tipos de livros  0,52 

Ir a uma livraria 0,34 0,52 

Ler num sábado chuvoso  0,44 

Aprender a partir de um livro 0,24 0,44 

 

Foram identificadas sobreposições entre os itens dos dois fatores, do mesmo modo que 

ocorreu no estudo de McKenna e Kear (1990). A guisa de ilustração, menciona-se o caso do 

item “Ler durante o tempo livre”. Ele, originalmente, está vinculado a Leitura Recreativa, mas 

apresentou carga fatorial superior a três também em Leitura Acadêmica. Como destacado por 

Barbosa (2008), a análise fatorial é, também, um procedimento qualitativo e compete aos 

pesquisadores, em algumas circunstâncias, definir, considerando o aspecto semântico, qual 



79 

 

componente agregará o item. Desse modo, esse item e “Ler ao invés de brincar” foram, nesta 

dissertação, incluídos no fator Leitura Recreativa. 

Algo semelhante ocorreu com o item “Aprender a partir de um livro”, que apresentou 

carga fatorial superior a três somente para o fator Leitura Recreativa. Nesse caso, há que se 

rever o item em pesquisas ulteriores, pois aprender lendo livros não ocorre somente no caso 

acadêmico. Destaca-se, ademais, que ele apresentou uma carga fatorial que, se não é maior ou 

igual a três, não é inaceitável. Portanto, optou-se por mantê-lo como parte do componente 

Leitura Acadêmica, mantendo, desse modo, a estrutura fatorial original da ERAS, ou seja, 20 

itens subdivididos em dois fatores – Leitura Acadêmica e Leitura Recreativa – com dez itens 

cada. 

Ao analisar a consistência interna dos dois fatores da Escala de Atitudes em relação à 

Leitura, verifica-se a adequação do procedimento descrito no parágrafo anterior. Para Leitura 

Acadêmica, obteve-se um alfa de Cronbach igual a 0,82, sendo que excluir itens dele não 

elevaria expressivamente a sua consistência interna (Tabela 18). O alfa de Cronbach de 

Leitura Recreativa foi igual 0,80 e, do mesmo modo que no outro fator, excluir itens não 

elevaria a sua consistência interna. 

 

Tabela 18. 

Alfa de Cronbach da Escala de Atitudes em relação à Leitura se algum item for excluído 

Fatores Itens 
Alpha se o item for 

deletado 

L
ei

tu
ra

 A
ca

d
êm

ic
a 

Fazer uma prova de leitura 0,80 

Usar um dicionário 0,82 

Ler em voz alta em sala de aula 0,81 

Histórias que lê nas aulas de português 0,82 

Hora da leitura em sala de aula 0,79 

Aprender a partir de um livro 0,82 

Ler livros escolares 0,80 
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Fatores Itens 
Alpha se o item for 

deletado 

Ler na escola 0,81 

Ler páginas de livros didáticos 0,79 

Professor faz perguntas sobre o que leu 0,81 

L
ei

tu
ra

 R
ec

re
at

iv
a 

Ler num sábado chuvoso 0,80 

Ler durante o tempo livre 0,79 

Ler por lazer em casa 0,78 

Ganhar um livro de presente 0,79 

Gastar tempo livre lendo 0,77 

Começar a ler um novo livro 0,79 

Ler durante as férias de final de ano 0,76 

Ler ao invés de brincar 0,79 

Ir a uma livraria 0,78 

Ler diferentes tipos de livros 0,79 

 

Ao comparar os três subgrupos de leitores (GI, GM e GT) com a ANOVA, utilizando 

a Escala de Atitudes em relação à Leitura, foi possível perceber que os leitores talentosos 

diferem dos pares (GM e GI) tanto em Leitura Recreativa (p < 0,001) quanto no total da 

escala (p < 0,01) (Tabela 19). O mesmo não ocorreu no que diz respeito à Leitura Acadêmica. 

O post hoc de Tukey, no que se refere à Leitura Recreativa, classificou os alunos em dois 

grupos, sendo um composto por alunos do GI e do GM (p = 0,06) e outro por alunos do GT (p 

= 1,00). No entanto, no que diz respeito ao total da escala, o post hoc, apesar de também 

evidenciar dois grupos, não discriminou o grupo de talentosos de todos os pares, uma vez que 

GT não difere de GM (p = 0,08), que, por sua vez, não discrepa de GI (p = 0,20). Fica 

evidenciado, portanto, que os leitores talentosos tendem a ter médias mais altas em Leitura 

Recreativa que seus pares (GM e GI). Entretanto, ao considerar a soma dos pontos alcançados 

nos dois fatores, ou seja, o total da escala, os alunos com talento ledor se distinguem apenas 

dos leitores inferiores. 
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Tabela 19. 

Comparação dos escores médios da Escala de Atitudes em relação à Leitura por grupos com a 

ANOVA 

ERAS 
GI GM GT 

ANOVA
a
 

Média DP Média DP Média DP 

Leitura 

Recreativa 
28,53 4,62 30,76 4,54 33,08 4,30 9,77*** 

Leitura 

Acadêmica 
29,15 4,75 30,95 4,88 31,80 5,10 2,63 

Total da Escala 57,68 8,87 61,71 8,25 64,88 8,41 6,68** 

a
N = 140; gl = 2. 

***p < 0,001. **p < 0,01. 

 

No que se refere aos padrões de leitura (Tabela 20), houve diferença significativa entre 

os subgrupos nas seguintes medidas: gosto pela leitura; tempo dedicado às leituras por lazer; e 

importância da leitura. Em relação ao gosto pela leitura, o post hoc constituiu dois grupos, um 

composto por GI e GM (p = 0,80) e o outro por GM e GT (p = 0,05) e, desse modo, permite 

afirmar que os leitores talentosos gostam mais de ler que os pares com comportamento ledor 

classificado como inferior. O mesmo ocorreu com o item importância da leitura, sendo que, 

para o grupo formado pelos leitores inferiores e médios, o valor de p foi 0,58 e, para grupo 

constituído pelos leitores médios e talentosos, o valor de p foi 0,29; evidenciando que os 

alunos do GT dão mais importância para esse tipo de atividade que os do GI. O tempo 

dedicado às atividades ledoras foi avaliado pela quantidade de dias da semana que cada aluno 

lê, variando entre todos os dias e esporadicamente. Os alunos talentosos leem para lazer em 

mais dias da semana que os pares, sendo que os do GI são os que dedicam menos dias da 

semana à leitura. 
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Tabela 20. 

Comparação dos padrões de leitura por grupos 

Padrões de leitura GI GM GT 
Comparações 

intergrupos 

Lia antes de 

ingressar na escola 
       

Não n = 07 24,1% n = 20 32,8% n = 17 35,4% 


2

o

 (138, 2) = 0,58 
Sim n = 22 75,9% n = 41 67,2% n = 31 64,6% 

Idade (em anos) que 

começou a ler 

M = 5,69; 

DP = 1,49 

M = 4,78; 

DP = 2,22 

M = 4,82; 

DP = 1,79 
F(138, 2) = 2,43 

Gosto pela leitura
a
 

M = 7,55 M = 7,85 M = 8,96 
F(140, 2) = 5,04** 

DP = 2,81 DP = 2,26 DP = 1,55 

Leituras para escola        

Todos os dias n = 06 22,2% n = 21 33,9% n = 13 27,7% 

Gamma
c
(136) = -0,12 

Seis dias n = 01 3,7% n = 14 22,6% n = 14 29,8% 

Segunda a sexta n = 12 44,5% n = 14 22,6% n = 11 23,4% 

Três ou quatro dias n = 04 14,8% n = 07 11,3% n = 01 2,1% 

Um ou dois dias n = 02 7,4% n = 02 3,2% n = 03 6,4% 

Esporadicamente n = 02 7,4% n = 04 6,4% n = 05 10,6% 

Leituras para lazer        

Todos os dias n = 06 23,1% n = 19 30,6% n = 19 38,8% 

Gamma
c
(137) = -0,22* 

Seis dias n = 02 7,7% n = 16 25,8% n = 13 26,5% 

Segunda a sexta n = 05 19,2% n = 06 9,7% n = 01 2,0% 

Três ou quatro dias n = 06 23,1% n = 10 16,1% n = 07 14,3% 

Um ou dois dias n = 01 3,8% n = 06 9,7% n = 04 8,2% 

Esporadicamente n = 06 23,1% n = 05 8,1% n = 05 10,2% 

Hábito de ler        

Não n = 01 3,8% - - - - d 

Sim n = 25 96,2% n = 62 100% n = 49 100% 

Importância da 

leitura
b
 

M = 8,62; 

DP = 2,29 

M = 8,98; 

DP = 1,78 

M = 9,53; 

DP = 0,89 
F(140, 2) = 3,00*** 

a
Gosta muito de ler (10). Não gosta nada de ler (0). 

b
Extremamente importante (10). Totalmente sem importância (0).  

c
Medidas ordinais. 

d
Comparação intergrupo desnecessária. N = 137.

 

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p = 0,05. 

 

No que se refere aos motivos pelos quais os alunos leem, foi possível perceber 

diferença significativa entre o resultado dos subgrupos em alguns deles, como apresentado na 
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Tabela 21. Os leitores talentosos leem mais para descansar, porque gostam e para se divertir 

que os estudantes considerados médios e inferiores nesse domínio. Ao mesmo tempo, leem 

menos para agradar os professores, porque os pais mandam e para que as pessoas os achem 

mais inteligentes que seus pares. Fica, desse modo, evidenciado que os alunos do GT fazem 

mais uso da leitura para fins recreativos, enquanto os do GI a utilizam mais por motivações 

extrínsecas. 

 

Tabela 21. 

Comparação entre os padrões de leitura – motivos pelos quais lê – por grupos 

Padrões de leitura 

(Motivos para ler) 
GI GM GT 

Comparações 

intergrupos 

Descansar 
Sim n = 05 19,2% n = 16 25,8% n = 23 46,9% 


2

o  (137, 2) = 8,05* 
Não n = 21 80,8% n = 46 74,2% n = 26 53,1% 

Escola pede 
Sim n = 12 46,1% n = 18 29,0% n = 11 22,4% 


2

o  (137, 2) = 4,59 
Não n = 14 53,9% n = 44 71,0% n = 38 77,6% 

Pais mandam 
Sim n = 08 30,8% n = 06 9,7% n = 03 6,1% 


2

o  (137, 2) = 10,27** 
Não n = 18 69,2% n = 56 90,3% n = 46 93,9% 

Gosta 
Sim n = 17 65,4% n = 41 66,1% n = 46 93,9% 


2

o  (137, 2) = 13,47** 
Não n = 09 34,6% n = 21 33,9% n = 03 6,1% 

Agradar os 

professores 

Sim n = 11 42,3% n = 12 19,3% n = 04 8,2% 


2

o  (137, 2) = 12,52** 
Não n = 15 57,7% n = 50 80,7% n = 45 91,8% 

Imaginar coisas 

e histórias 

Sim n = 11 42,3% n = 36 58,1% n = 32 65,3% 


2

o  (137, 2) = 3,69 
Não n = 15 57,7% n = 26 41,9% n = 17 34,7% 

Não passar 

vergonha 

Sim n = 06 23,1% n = 07 11,3% n = 05 10,2% 


2

o  (137, 2) = 2,81 
Não n = 20 76,9% n = 55 88,7% n = 44 89,8% 

Porque é 

obrigado 

Sim n = 03 11,5% n = 02 3,2% n = 01 2,0% 


2

o  (137, 2) = 4,02 
Não n = 23 88,5% n = 60 96,8% n = 48 98,0% 

Passar o tempo 

Sim n = 08 30,8% n = 32 51,6% n = 28 57,1% 


2

o  (137, 2) = 4,90 
Não n = 18 69,2% n = 30 48,4% n = 21 42,9% 
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Padrões de leitura 

(Motivos para ler) 
GI GM GT 

Comparações 

intergrupos 

Aprender coisas 

novas 

Sim n = 14 53,9% n = 38 61,3% n = 38 77,6% 


2

o  (137, 2) = 5,21 
Não n = 12 46,1% n = 24 38,7% n = 11 22,4% 

Tirar boas notas 
Sim n = 12 46,1% n = 33 53,2% n = 22 44,9% 


2

o  (137, 2) = 0,86 
Não n = 14 53,9% n = 29 46,8% n = 27 55,1% 

Ficar informado 
Sim n = 09 34,6% n = 32 51,6% n = 30 61,2% 


2

o  (137, 2) = 4,82 
Não n = 17 65,4% n = 30 48,4% n = 19 38,8% 

Divertir 
Sim n = 12 46,1% n = 36 58,1% n = 39 79,6% 


2

o  (137, 2) = 9,64** 
Não n = 14 53,9% n = 26 41,9% n = 10 20,4% 

Pessoas o 

acharem 

inteligente 

Sim n = 10 38,5% n = 12 19,3% n = 07 14,3% 


2

o  (137, 2) = 6,17* 
Não n = 16 61,5% n = 50 80,7% n = 42 85,7% 

*p < 0,05. **p < 0,01. 

 

A Tabela 22 exibe os resultados referentes aos tipos de materiais de leitura preferidos 

pelos estudantes alvo da presente investigação. Apesar de uma comparação estatística entre 

grupos não ser adequada, uma vez que um mesmo aluno poderia marcar mais de um item, os 

resultados apresentados parecem demonstrar que os discentes com talento ledor gostam mais 

de ler livros, revistas e materiais retirados da internet, já os leitores inferiores preferem gibis.  

 

Tabela 22. 

Comparação entre os padrões de leitura – materiais que mais gostam de ler – por grupos 

Tipos de Leituraª GI GM GT 

Materiais que mais 

gosta de ler 
      

Livros n = 14 51,9% n = 42 67,7% n = 43 87,8% 

Revistas n = 09 33,3% n = 23 37,1% n = 23 46,9% 

Jornais n = 03 11,1% n = 08 12,9% n = 05 10,2% 

Gibis n = 20 74,1% n = 38 61,3% n = 34 69,4% 

Internet n = 15 55,6% n = 37 59,7% n = 32 65,3% 

Outros n = 01 3,7% n = 03 4,8% n = 04 8,2% 

ªN = 138. Porcentagem baseada no número de participantes. 
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Dentre os materiais mais lidos pelos subgrupos de leitores (GI, GM e GT), pode-se 

perceber que o GT lê mais livros que seus pares, os leitores médios tendem a ler mais jornais 

e materiais de internet, e os alunos que compõem o GI leem mais gibis (Tabela 23). Ressalta-

se que tal percepção baseia-se exclusivamente nas porcentagens das respostas dadas pelos 

participantes, pois, da mesma forma como ocorreu com os resultados descritos na Tabela 22, 

não foi possível utilizar estatística inferencial, já que, nesse item, o aluno também podia 

marcar mais de uma opção. 

 

Tabela 23. 

Comparação entre os padrões de leitura – materiais que mais leem – por grupos 

Tipos de Leituraª GI GM GT 

Materiais que mais lê       

Livros n = 16 57,1% n = 38 62,3% n = 37 77,1% 

Revistas n = 08 28,6% n = 14 22,9% n = 12 25,0% 

Jornais n = 02 7,1% n = 08 13,1% n = 02 4,2% 

Gibis n = 17 60,7% n = 28 45,9% n = 28 58,3% 

Internet n = 11 39,3% n = 33 54,1% n = 23 47,9% 

Outros n = 02 7,1% n = 04 6,6% n = 04 8,3% 

ªN = 138. Porcentagem baseada no número de participantes. 

 

Ainda no que concerne aos padrões de leitura, mas considerando as relações que os 

alunos estabelecem com esta, foram formados dois conjuntos: 1) Relações Negativas (Tabela 

24); e 2) Relações Positivas (Tabela 25). Dentre os itens que configuram relações negativas 

com a leitura, dois apresentaram diferença significativa entre os subgrupos – ‘fica cansado’ e 

‘esquece rápido’. Percebe-se que os estudantes que compõem o subgrupo de leitores 

talentosos apresentam menos relações negativas com a leitura nesses itens que seus pares 

considerados inferiores nesse domínio. O GI, por sua vez, é o subgrupo que mais afirma ter 

essas duas características. 
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Tabela 24. 

Comparação entre os padrões de leitura – relações negativas com a leitura – por grupos 

Padrões de leitura 

(Relação negativa 

com a leitura) 

GI GM GT 
Comparações 

intergrupos 

Fica cansado 
Sim n = 11 37,9% n = 12 19,4% n = 4 8,2% 


2

o

 (140, 2) = 10,37** 

Não n = 18 62,1% n = 50 80,6% n = 45 91,8% 

Tem 

dificuldade em 

compreender 

Sim n = 0 0% n = 07 11,3% n = 03 6,1% 


2

o

 (137, 2) = 3,92 

Não n = 29 100% n = 55 88,7% n = 46 93,9% 

Fica desatento 
Sim n = 04 13,8% n = 05 8,1% n = 05 10,2% 


2

o

 (137, 2) = 0,72 

Não n = 25 86,2% n = 57 91,9% n = 44 89,8% 

Esquece rápido 
Sim n = 09 31,0% n = 06 9,7% n = 04 8,2% 


2

o

 (137, 2) = 9,56** 

Não n = 20 69,0% n = 56 90,3% n = 45 91,8% 

Acha difícil 
Sim n = 01 3,4% n = 0 0% n = 02 4,1% 


2

o

 (137, 2) = 2,47 

Não n = 28 96,6% n = 62 100% n = 47 95,9% 

Acha chato e 

sem sentido 

Sim n = 01 3,4% n = 01 1,6% n = 01 2,0% 


2

o

 (137, 2) = 0,32 

Não n = 28 96,6% n = 61 98,4% n = 48 98,0% 

Escolhe livros 

mais fáceis 

Sim n = 08 27,6% n = 16 25,8% n = 07 14,3% 


2

o

 (137, 2) = 2,74 

Não n = 21 72,4% n = 46 74,2% n = 42 85,7% 

Quer que acabe 

logo 

Sim n = 07 24,1% n = 08 12,9% n = 04 8,2% 


2

o

 (137, 2) = 4,01 

Não n = 22 75,9% n = 54 87,1% n = 45 91,8% 

Termina depois 

dos colegas 

Sim n = 04 13,8% n = 09 14,5% n = 07 14,3% 


2

o

 (137, 2) = 0,01 

Não n = 25 86,2% n = 53 85,5% n = 42 85,7% 

Acha difícil 

contar o que leu 

Sim n = 07 24,1% n = 08 12,9% n = 08 16,3% 


2

o

 (137, 2) = 1,82 

Não n = 22 75,9% n = 54 87,1% n = 41 83,7% 

**p < 0,01. 

 

No que diz respeito às relações positivas estabelecidas com a leitura, houve diferença 

significativa entre os resultados de GI, GM e GT nos itens: ‘acha fácil’, ‘consegue ler durante 

bastante tempo’, ‘fica concentrado no que está lendo’ e ‘compreende com facilidade’. Os 

resultados apresentados na Tabela 25 revelam que os leitores talentosos apresentam mais 
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esses tipos de relação com a leitura que os pares. É preciso assinalar, também, que o GI tende 

a ser pior que os outros dois agrupamentos nesses aspectos, exceção feita ao item ‘acha fácil’, 

no qual seu resultado assemelha-se ao do GM. 

 

Tabela 25. 

Comparação entre os padrões de leitura – relações positivas com a leitura – por grupos 

Padrões de leitura 

(Relação positiva com a 

leitura) 

GI GM GT 
Comparações 

intergrupos 

Escolhe livros 

grandes e difíceis 

Sim n = 07 24,1% n = 14 22,6% n = 15 30,6% 


2

o

 (140, 2) = 0,97 

Não n = 22 75,9% n = 48 77,4% n = 34 69,4% 

Ficaria mais tempo 

lendo 

Sim n = 14 48,3% n = 25 40,3% n = 28 57,1% 


2

o

 (137, 2) = 3,11 

Não n = 15 51,7% n = 37 59,7% n = 21 42,9% 

Acha fácil 
Sim n = 14 48,3% n = 28 45,2% n = 35 71,4% 


2

o

 (137, 2) = 8,30* 

Não n = 15 51,7% n = 34 54,8% n = 14 28,6% 

Consegue contar 

aos outros o que 

leu 

Sim n = 14 48,3% n = 31 50,0% n = 31 63,3% 


2

o

 (137, 2) = 2,47 

Não n = 15 51,7% n = 31 50,0% n = 18 36,7% 

Consegue ler 

durante bastante 

tempo 

Sim n = 07 24,1% n = 24 38,7% n = 27 55,1% 


2

o

 (137, 2) = 7,54* 

Não n = 22 75,9% n = 38 61,3% n = 22 44,9% 

Termina mais 

rápido que os 

colegas 

Sim n = 09 31,0% n = 10 16,1% n = 15 30,6% 


2

o

 (137, 2) = 4,03 

Não n = 20 69,0% n = 52 83,9% n = 34 69,4% 

Fica concentrado 

no que está lendo 

Sim n = 14 48,3% n = 42 67,7% n = 37 75,5% 


2

o

 (137, 2) = 6,14* 

Não n = 15 51,7% n = 20 32,3% n = 12 24,5% 

Compreende com 

facilidade 

Sim n = 08 27,6% n = 27 43,6% n = 32 65,3% 


2

o

 (137, 2) = 11,21** 

Não n = 21 72,4% n = 35 56,4% n = 17 34,7% 

Lembra-se do que 

leu 

Sim n = 08 27,6% n = 20 32,3% n = 24 49,0% 


2

o

 (137, 2) = 4,71 

Não n = 21 72,4% n = 42 67,7% n = 25 51,0% 

Lembra o que leu 

depois de alguns 

dias 

Sim n = 10 34,5% n = 25 40,3% n = 26 53,1% 


2

o

 (137, 2) = 3,03 

Não n = 19 65,5% n = 37 59,7% n = 23 46,9% 

*p < 0,05. **p < 0,01.
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3.3 Discussão 

 

A importância da utilização de processos confiáveis de identificação dos leitores 

talentosos foi bastante discutida no Estudo 1. Embora possibilidades de estratégias com essa 

finalidade tenham sido levantadas e utilizadas, ainda existe uma lacuna a ser preenchida no 

que diz respeito aos instrumentos utilizados para tal. Como evidenciado nos Resultados do 

primeiro estudo, ainda há carência, no cenário nacional, de medidas eficazes para a avaliação 

do desempenho de alunos com talento ledor. Reitera-se que, se não forem devidamente 

identificados, esses estudantes não terão a oportunidade de ter suas necessidades educacionais 

especiais atendidas. 

Apesar de o objetivo do Estudo 2 não ser a identificação de leitores talentosos, mas 

sim das características dessa população, um dos instrumentos nele utilizado parece atender 

aos dois processos (identificação e caracterização). Trata-se da medida de inteligência verbal 

– WISC (Wechsler, 1991). Os resultados obtidos com esse instrumento permitem afirmar que 

tanto o QI Verbal quanto o índice de Compreensão Verbal demonstraram superioridade dos 

alunos considerados talentosos em leitura em relação aos seus pares – médios e inferiores –, o 

que corrobora os estudos de Vosslamber (2002) e Wood (2008). O primeiro autor destaca que 

uma das características dessa população é a alta pontuação em testes de inteligência e 

acrescenta, ainda, que essa pode ser uma estratégia eficaz para identificá-los. Wood (2008) 

enfatiza que embora um QI excepcionalmente elevado não seja necessário para um aluno ser 

considerado leitor talentoso, investigações confirmam que eles tendem a ter inteligência geral 

acima da média. No estudo de Fehrenbach (1991), apesar de nenhuma menção ter sido feita 

quanto à superioridade desses alunos em testes verbais de inteligência, os estudantes 

selecionados para o grupo de talentos por ele avaliados tiveramcomo parte de sua 

identificação, a alta pontuação no WISC. Ademais, a diferença encontrada no índice de 
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Compreensão Verbal só vem a confirmar o quanto discentes com talento ledor têm maior 

compreensão do que é lido (Collins & Aiex, 1995; Gilheany & Hickey, 2001; Fehrenbach, 

1991; Moore, 2005; Reis et al., 2004; Vosslamber, 2002; Wood, 2008). 

Parece, portanto, que a inteligência verbal é um preditor do talento para leitura, ainda 

que, nesta dissertação, não seja possível afirmar relação de causa e efeito devido ao seu 

delineamento correlacional. Porém, isso parece pouco relevante, uma vez que é provável que 

desempenho em leitura e inteligência, mais especificamente inteligência verbal, estabeleçam 

uma relação complexa, dinâmica e circular. Acrescenta-se, ainda, que utilizar testes de 

inteligência verbais pode enriquecer o processo de identificação de leitores talentosos. 

Além da inteligência verbal, existe uma gama de variáveis que podem ser preditoras 

da capacidade de leitura, como, por exemplo, a consciência fonológica (Kirby et al., 2008). 

Não obstante, vários estudos apresentarem evidências de que estudantes com dificuldade de 

aprendizagem têm piores resultados nas tarefas de consciência fonológica (p. ex., Capellini & 

Conrado, 2009; Guimarães, 2003), eles geralmente não consideram o desempenho dos leitores 

talentosos nessa capacidade. A presente investigação parece corroborar essa afirmativa, pois, 

em todas as medidas de consciência fonológica utilizadas, o GI alcançou piores resultados 

quando comparados ao GM e ao GT. Apesar de, no presente estudo, os alunos inferiores em 

leitura não apresentarem, necessariamente, dificuldade de aprendizagem, é provável que haja 

relação entre esta e o baixo desempenho ledor. 

Gough e Larson (1995) discorrem sobre o quanto os diferentes níveis de dificuldade 

das tarefas de consciência fonológica interferem nos resultados apresentados nelas. Segundo 

os autores, isso não quer dizer que uma medida indique que as crianças têm consciência 

fonológica e outra não. Eles atribuem tal dissenção às exigências cognitivas das tarefas. Essa 

pode ser uma explicação para a diferença encontrada entre os resultados obtidos pelos alunos 

alvo da presente investigação nas tarefas de Subtração de Fonema e Spoonerismo. Reitera-se 
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que os alunos do GT diferiram dos pares (GM e GI) apenas nessa última. Dessa forma, 

subtrair fonemas para formar novas palavras e pseudopalavras, parece ter um nível menor de 

dificuldade que a capacidade de manipulá-los. Sendo assim, é possível supor que os leitores 

talentosos sejam melhores nas tarefas mais difíceis, o que ocorreu nesse estudo. 

A única pesquisa encontrada na revisão de literatura que avaliou a consciência 

fonológica de crianças com talento ledor foi a de Manolitsis (2002). O autor constatou que os 

leitores talentosos tiveram um desempenho superior ao dos medianos em todas as 

comparações de habilidades metafonológicas e que um nível mínimo de competências 

metalinguísticas, especificamente as capacidades metafonológicas, são condição necessária 

para que o aluno se torne um leitor talentoso nos anos subsequentes. Os resultados da presente 

investigação denotam que a capacidade de trocas e manipulações de fonemas de leitores 

talentosos é superior à dos pares considerados médios e inferiores, o que sugere que a 

consciência fonológica pode ser sim uma preditora do talento para leitura, confirmando, até 

certo ponto, as afirmações de Manolitsis (2002). Todavia, essa ponderação deve ser alvo de 

cautela, pois não há uma coerência exata entre os construtos e, evidentemente, medidas 

utilizados pelos dois estudos. 

Como salientado por Kirby et al. (2008) e Goodwin e Ahn (2010), a consciência 

morfológica contribui para a capacidade de leitura, podendo ser considerada um preditor 

desta. Os resultados da presente investigação parecem corroborar esta afirmativa, pois, nas 

duas medidas de Analogia Gramatical e em uma de Decisão Morfológica – prefixo –, o grupo 

inferior teve uma pontuação menor que os pares. 

Além disso, os três agrupamentos apresentaram desempenho significativamente 

diferentes na tarefa de Analogia Gramatical Derivacional. Essa é, portanto, um tipo de 

consciência morfológica que melhor prediz o talento para a leitura. Casalis e Louis-Alexandre 

(2000) assinalam que há que se separar a morfologia flexional da morfologia derivacional, já 
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que a primeira é composta sempre por sufixos altamente frequentes, já a segunda é formada 

por uma classe ampla e aberta de afixos. São evidentes, portanto, a maior complexidade das 

tarefas que envolvem a construção de derivações e o fato de que essa modalidade de 

capacidade metalinguística, justamente devido ao seu maior nível de dificuldade, deve ser 

considerada um diferencial do talento ledor. 

Destaca-se que não foi encontrado nenhum estudo que avaliou a consciência 

morfológica em estudantes com talento para leitura. Ressalta-se, também, que os resultados 

referentes à tarefa de Decisão Morfológica envolvendo sufixos podem ser decorrentes de um 

viés de aferição, pois, de um modo geral, os grupos (GI, GM e GT) obtiveram escores muito 

baixos nessa parte do teste, indicando que pode haver uma falha nos itens ou até mesmo nas 

instruções do instrumento. 

Outro fator que influi no desempenho em leitura são as atitudes a ela relacionadas. 

Assevera-se que, neste estudo, a avaliação das atitudes em relação à leitura foi feita utilizando 

a versão brasileira da ERAS. Apesar de esta escala ter sido amplamente utilizada em 

pesquisas internacionais (Donaldson, 2010; Hasselbach, 2010; Kazelskis et al., 2004/2005; 

Kush & Watkins, 1996; Martínez et al., 2008; McKenna et al., 1995; Worrell et al., 2007), 

como anteriormente assinalado, não existia, para o contexto brasileiro, evidências de validade 

deste instrumento. Esta dissertação contribuiu, ainda que modestamente, com algumas. 

A análise fatorial da escala mostrou que, na versão brasileira, também é possível ter 

dois fatores que explicam as atitudes em relação à leitura, como proposto por McKenna e 

Kear (1990), sendo um fator denominado Leitura Acadêmica e o outro Leitura Recreativa. No 

geral, as cargas fatoriais apresentam-se acima de três, como indicado por Pasquali (1999). 

Exceção deve ser feita ao item ‘Aprender a partir de um livro’, cuja carga fatorial é mais alta 

para Leitura Recreativa. Reitera-se que foi feita a opção por mantê-lo no fator original, 

mesmo sendo o único item com carga fatorial menor que três, dentre os tópicos de Leitura 
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Acadêmica. Assim, respeitou-se a estrutura fatorial original da escala proposta por McKenna 

e Kear (1990) e corroborada em outras investigações (Kazelskis et al., 2004/2005; Martínez et 

al., 2008; Worrell et al., 2007). Tal deliberação baseou-se, também, no fato de sua carga 

fatorial não ser tão baixa (0,24). No entanto, cabe ressaltar a necessidade de novas 

investigações e, caso necessário, adequação do item em pesquisas posteriores. Assim, o item 

poderia ser redigido do seguinte modo: “Aprender conteúdos escolares a partir de um livro”. 

Outros itens apresentaram carga fatorial maior em Leitura Acadêmica, mas foram 

mantidos entre os itens de Leitura Recreativa, mais uma vez preservando a composição 

original da escala, como já descrito nos Resultados. A resolução de mantê-los baseou-se no 

fato de suas cargas fatoriais encontrarem-se dentro do proposto por Pasquali (1999) e deles 

serem mais coerentes com os tópicos de Leitura Recreativa, como indicado por McKenna e 

Kear (1990). Além disso, reitera-se que Barbosa (2008) afirma que a análise fatorial constitui 

uma forma de tratamento de dados, simultaneamente, quantitativo e qualitativo, cabendo ao 

pesquisador buscar explicações coerentes para os fatores extraídos e que sejam coesas com o 

referencial teórico utilizado. 

O instrumento apresenta, ainda, elevada consistência interna de acordo com critérios 

propostos pelo Conselho Federal de Psicologia (2003) e por Maroco e Garcia-Marques 

(2006). Os resultados obtidos se mostram satisfatórios, uma vez que os alfas de Cronbach são 

coerentes com os obtidos pelos criadores do instrumento (McKenna & Kear, 1990) e, 

também, com os valores relatados em outras pesquisas que utilizaram a medida (Kazelskis et 

al., 2004/2005; Martínez et al., 2008; Worrell et al., 2007). Ressalta-se, novamente, que a 

exclusão de itens não aumentaria significativamente sua consistência interna. 

A partir das propriedades psicométricas obtidas, percebe-se que a versão brasileira da 

ERAS possui evidências de validade, ainda que iniciais. Os resultados da presente 

investigação permitem afirmar que ela representa uma medida útil para a avaliação das 
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atitudes em relação à leitura, mas demanda, ainda, investigações com amostras mais 

representativas. 

Com a utilização da Escala de Atitudes em relação à Leitura foi possível constatar que 

leitores talentosos se diferenciam dos pares em Leitura Recreativa, mas não em Leitura 

Acadêmica, divergindo do resultado encontrado por McKenna e Kear (1990). No entanto, os 

resultados do presente estudo parecem condizentes com a literatura sobre talento para leitura, 

já que vários autores (Gilheany & Hickey, 2001; Halsted, 1990; Wood, 2008) assinalam que 

esses estudantes leem mais e com maior satisfação que seus pares. Pode-se, portanto, supor 

que utilizem a leitura como fonte de recreação e, lamentavelmente, podem estar se 

beneficiando pouco com as leituras escolares; algo já alertado por Moore (2005) e Wood 

(2008). 

Assim, do mesmo modo que ocorreu com a inteligência verbal e com algumas tarefas 

de consciência fonológica e consciência morfológica, as atitudes em relação às leituras 

recreativas podem ser consideradas um preditor do talento ledor. Ressalva-se, novamente, que 

não está sendo proposta aqui uma relação causal linear, pois o delineamento não permite tal 

ponderação. Também nesse caso é sensato sugerir uma causalidade circular entre desempenho 

no comportamento ledor e atitudes positivas em relação à leitura para recreação. 

O próprio conceito de atitudes parece comprovar a relação descrita no parágrafo 

anterior. Reitera-se que o modelo triádico de atitudes indica que elas associam-se 

frequentemente a sentimentos, são reforçadas por crenças, o que acarreta intenções 

comportamentais e ações de uma pessoa em relação a um objeto presente ou ausente 

(Fishbein & Ajzen, 1975). É consenso entre a maioria dos estudiosos sobre o tema que as 

atitudes estão intimamente relacionadas à predisposição para se comportar de uma maneira ou 

de outra (Ajzen & Fishbein, 2005; Fishbein & Ajzen, 1975). Assim como é consensual, 

também, que as atitudes são estados mentais que fazem com que as pessoas se aproximem ou 
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se afastem de determinados objetos (Allport, 1935). Portanto, é possível afirmar que atitudes 

positivas em relação à leitura, seja ela acadêmica ou recreativa, predispõem à ação de ler, já 

que fará com que a pessoa se aproxime desse objeto. 

O Questionário de Padrões de Leitura, utilizado nesta dissertação, foi elaborado com 

vistas a identificar na amostra pesquisada algumas características descritas na literatura da 

área como próprias dos leitores talentosos. Ao analisar os resultados do presente estudo no 

que diz respeito a essa variável, foi possível perceber que os alunos com talento ledor diferem 

dos pares considerados inferiores em gosto pela leitura e importância que conferem a esta, 

mas não discrepam dos alunos médios. Tal resultado, até certo ponto, converge com o 

proposto por Gilheany e Hickey (2001), Halsted (1990), Reis et al. (2004), Vosslamber 

(2002), Weber e Cavanaugh (2006) e Wood (2008), ou seja, os leitores talentosos são 

afeiçoados pela leitura e incansáveis nessas atividades. 

A maior quantidade de tempo dispensado em atividades de leitura pelos alunos com 

talento neste domínio é uma das características frequentemente salientadas pelos autores da 

área (Gilheany & Hickey, 2001; Halsted, 1990; Reis et al., 2004; Smith, 1992; Vosslamber, 

2002; Wood, 2008) e que foi corroborada na presente investigação. Halsted (1990) indica, 

também, que os leitores talentosos leem mais para lazer que seus pares; característica também 

confirmada por esta dissertação. Não obstante, há que se pesquisar mais sobre o tema, já que 

Smith (1992) não encontrou diferença significativa entre leitores com e sem talento ao 

analisar a finalidade para a qual liam. 

Em relação aos motivos pelos quais leem, pode-se afirmar que os alunos com talento 

ledor apresentam mais motivações intrínsecas, enquanto seus pares considerados inferiores 

neste domínio demonstram mais motivações extrínsecas. Essa conclusão pode ser deduzida, 

pois os alunos que, nessa pesquisa, compuseram o GT leem porque gostam, para descansar e 

para se divertir, sendo superiores tanto aos estudantes do GM quanto do GI. A literatura 
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confirma, como mencionado anteriormente, que eles são apaixonados pelo que leem 

(Vosslamber, 2002; Weber & Cavanaugh, 2006; Wood, 2008), leem para se divertir 

(Vosslamber, 2002) e para lazer (Halsted, 199). Já os leitores inferiores leem porque os pais 

mandam, para agradar os professores e para as pessoas o acharem inteligente, justamente os 

tópicos em que os talentosos apresentam menor frequência de resposta. 

No que diz respeito ao tipo de material preferido pelos leitores talentosos, destacam-se 

os livros, revistas e materiais de internet, materiais que têm um nível maior de dificuldade 

e/ou trazem leituras mais aprofundadas. Já os leitores inferiores preferem gibis, geralmente 

mais fáceis e superficiais. 

Quanto aos materiais que mais leem, destacam-se os livros entre os talentosos, forma 

geralmente mais elaborada de leitura. E os alunos que compõem o GI leem mais gibis. Fica 

evidenciado que os alunos com talento ledor utilizam materiais mais elaborados, enquanto os 

pares inferiores procuram simplicidade e facilidade no material de leitura. 

Os resultados retomados nos dois parágrafos anteriores evidenciam que os leitores 

talentosos preferem e, de fato, tendem a ler suportes mais difíceis que os pares. Corroboram-

se, desse modo, os resultados obtidos por Moore (2005) e Smith (1992). 

Segundo os resultados apresentados nesta dissertação, pode-se perceber que os leitores 

talentosos apresentam relações mais positivas com a leitura que seus pares médios e inferiores 

nesse domínio e, consequentemente, relatam menos relações negativas. Assim, acham a 

leitura uma atividade fácil, como asseverado por Wood (2008), conseguem ler por mais 

tempo, como afiançado por Halsted (1990), Reis et al. (2004), Smith (1992) e Vosslamber 

(2002), ficam concentrados no que leem, como destacado por Gilheany e Hickey (2001), 

Moore (2005) e Vosslamber (2002), e compreendem com facilidade (Collins & Aiex, 1995; 

Gilheany & Hickey, 2001; Fehrenbach, 1991; Moore, 2005; Reis et al., 2004; Reis et al., 

2005; Vosslamber, 2002; Wood, 2008). Além disso, os alunos do GT não se cansam de ler e 
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não esquecem facilmente o que leram como denotam Gilheany e Hickey (2001), Moore 

(2005), Reis et al. (2004), Vosslamber (2002) e Weber e Cavanaugh (2006). 
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CAPÍTULO IV: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É consenso na literatura o quanto a leitura é fundamental para a inserção social das 

pessoas. No entanto, como descrito anteriormente, as pesquisas tendem focar as dificuldades 

ou deficiências e a leitura normal, não se preocupando com os educandos com talento nesse 

domínio. Destaca-se que alunos talentosos são considerados pelo Ministério da Educação 

como portadores de necessidades educacionais especiais e, portanto, devem tê-las atendidas. 

Lamentavelmente isso não costuma acontecer. 

Diversas são as pesquisas internacionais que enfatizam a necessidade de se 

desenvolver o talento para leitura (p. ex. Guilheany & Hickey, 2001; Halsted, 1990; Reis et 

al., 2004; Weber & Cavanaugh, 2006), bem como muitas são as que afirmam o quanto isso 

não é feito (Halsted, 1990; Moore, 2005; Reis et al., 2004; Wood, 2008). O não atendimento 

às necessidades educacionais especiais desses estudantes pode gerar tédio, desvios de 

comportamento, reações inadequadas, estagnação de potencial (Moore, 2005), insucesso, 

baixa motivação para a leitura e/ou, até mesmo, recusa absoluta para ler (Wood, 2008). Esses 

alunos precisam ser constantemente desafiados, estimulados, expostos a materiais 

diversificados e interessantes. Em suma, devem ter um atendimento pedagógico diferenciado 

– como geralmente é feito com alunos que apresentam dificuldades. 

Vosslamber (2002) alerta quanto à importância da identificação como ponto de partida 

para que programas de desenvolvimento do talento ledor sejam promovidos. Segundo ele, 

identificar não significa rotular, mas conhecer as características que diferem esses estudantes 

dos demais para, então, poderem ser propostas tarefas a eles adequadas. 

Nesta dissertação foram consideradas algumas características que podem possuir valor 

preditivo para o talento em leitura. As capacidades metalinguísticas, embora haja uma 
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escassez muito grande de pesquisas que as associe ao talento ledor, parecem ser fundamentais 

para o bom desempenho em leitura. As atitudes positivas em relação à leitura, por sua vez, 

podem aproximar os leitores desse objeto, proporcionando uma maior tendência a terem 

comportamentos voltados para essa prática. Padrões adequados de leitura, como, por exemplo, 

motivações, relações positivas, interesse, busca por materiais mais densos, mostram-se, 

também, favoráveis ao bom desempenho ledor. Por fim, a inteligência verbal se associa a esse 

tipo de talento. Esses quatro grupos de variáveis parecem ser tanto causa quanto consequência 

do talento para a leitura. Assim, promovê-las ampliará, provavelmente, o desempenho ledor 

de todos os estudantes e ler mais e melhor promove essas capacidades, constituindo-se um 

círculo frutuoso. 

A identificação de leitores talentosos e de suas características só será confiável se 

baseada em instrumentos com robustas evidências de validade. Daí a necessidade de, nesta 

dissertação, apresentar as propriedades psicométricas de alguns instrumentos e de alertar 

quanto às limitações observadas em algumas medidas de desempenho em leitura. Cumpre 

reiterar que o TDE não foi capaz de, isoladamente, identificar os leitores talentosos, que o 

Cloze parece ser a medida mais adequada para essa finalidade, embora não seja, ainda, um 

instrumento padronizado, e que a Escala de Características de Leitura apresenta, inicialmente, 

evidências de validade para o contexto brasileiro, mas demanda aprimoramentos para que se 

evite sobrenomeação. Assim, as três medidas adotadas para identificar o talento ledor 

possuem algumas evidências de validade, sejam elas apresentadas no manual do instrumento 

(Stein, 1994), em outras pesquisas (Santos, 2005) ou obtidas nesta dissertação. Todavia, todas 

precisam ser aprimoradas mais – no caso do TDE – ou menos – nos casos Cloze e da Escala 

de Características de Leitura – para serem usadas como parte de um processo de identificação 

de talento para a leitura. 
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Ainda no que concerne às evidências de validade, foi possível, no Estudo 2 – 

Características do Leitor Talentoso –, perceber que Escala de Atitudes em relação à Leitura 

apresenta, também, evidências de validade para o contexto brasileiro. Por se tratar, 

aparentemente, da primeira investigação com esse instrumento no Brasil, alguns resultados 

aqui apresentados, como a análise fatorial, são bastante animadores. Todavia, nesse caso são 

necessárias, também, pesquisas que aprofundem o exame das propriedades psicométricas da 

escala. Elas devem ter, principalmente, amostras mais representativas. 

Esta investigação propiciou, também, conhecer algumas características que podem ser 

consideradas preditoras do talento ledor, isto é, inteligência verbal e compreensão verbal, 

capacidade para realizar trocas e manipulações de fonemas e para efetuar derivações de 

palavras, atitudes mais positivas em relação à leitura recreativa e possuir um padrão de leitura 

caracterizado por gastar mais tempo lendo, gostar mais de ler, ler mais para lazer, ter 

facilidade na leitura, concentrar-se bem nessas atividades e compreender melhor que seus 

pares. É recomendável, como amplamente enfatizado na literatura internacional sobre o 

talento para leitura (Guilheany & Hickey, 2001; Halsted, 1990; Reis et al., 2004), que esses 

resultados sejam usados para promover uma melhoria na qualidade de atividades voltadas 

para esse fim, não apenas de estudantes com talento nesse domínio, mas de toda a 

comunidade escolar. Ademais, assinala-se que a leitura está intimamente relacionada a outras 

disciplinas ministradas nas escolas, sendo fundamental para o exercício da cidadania. 

Apesar de os resultados obtidos serem bastante promissores no que diz respeito à 

melhoria do ensino de leitura, especialmente para os estudantes com talento nesse domínio, e 

de colaborarem para suprir lacunas existentes principalmente na produção científica, é preciso 

considerá-los com cautela devido a algumas limitações dos estudos que compõem esta 

dissertação. No caso do Estudo 1, o TDE, única medida padronizada de avaliação do 

desempenho em leitura, apesar de parecer ser o mais adequado dentre os existentes no Brasil, 
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não discriminou os leitores talentosos. A amostra de professores que avaliaram os alunos 

utilizando a Escala de Características de Leitura neste estudo foi muito pequena e pareceu ser 

bastante indulgente em suas avaliações. A amostra de discentes pode ser considerada, 

também, pouco representativa do sistema educacional brasileiro, já que aqui parece haver uma 

assimetria negativa quando se trata do nível educacional das escolas e eles eram vinculados às 

melhores escolas públicas ou às piores instituições privadas de ensino. 

Como limitações do Estudo 2, destaca-se que, com exceção do WISC (Weschler, 

1991), há carência de evidências de validade para os demais instrumentos utilizados, ainda 

que, nesta dissertação tenham sido apresentadas algumas propriedades psicométricas da 

versão brasileira da ERAS. A amostra que compôs esse estudo também pode ser considerada 

pouco representativa, já que foi extraída do Estudo 1. Além disso, o número de participantes 

desta etapa foi bem menor que na primeira e, embora os critérios de divisão dos grupos (GI, 

GM e GT) pareçam ter sido apropriados, há, ainda, necessidade de mais investigações que 

atestem a adequação da estratégia utilizada para compô-los. 

Apesar das limitações dos estudos, a presente dissertação gerou conhecimentos 

empíricos sobre os leitores talentosos, algo praticamente inexistente no Brasil. Como já 

amplamente pontuado, conhecer algumas características dessa população torna possível o 

desenvolvimento de programas de intervenção que beneficiem não apenas os leitores com 

talento, mas também possibilitam melhorar a capacidade ledora dos alunos em geral. A 

identificação e o desenvolvimento de estudantes talentosos, não apenas em leitura, mas em 

qualquer outro domínio, evita um problema frequente no cenário nacional: o desperdício de 

talentos. 
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Anexo 1- Questionário de Caracterização Demográfica 

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 
 

1. Em que ano do ensino fundamental você está? Cód.:_________ 
(2º)  (3º)  (4º)  (5º)  (6º)  (7º)  
 

2. Qual é o seu sexo?  
(1) Masculino. 
(2) Feminino. 
 

3. Quantos anos você tem? ___ anos. 
 

4. Quando você nasceu? _____/______/________. 
 

5. Você é: 
(1) Preto(a). 
(2) Branco(a). 
(3) Pardo(a). 
(4) Amarelo(a). 
(5) Indígena. 
 

6. Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você? _______. 
 

7. Quantos irmãos/irmãs você tem? ______. 
 

8. Quem é o chefe da sua família? 
(0) Pai. 
(1) Mãe. 
(2) Outro _________________________. 
 

9. Caso o chefe da sua família seja outro, qual a escolaridade dele(a)? 
(0) Não sabe. 
(1) Não frequentou escola ou é analfabeto. 
(2) Estudou até:_________________________. 
 

10. Qual o nível de escolaridade do seu pai? 
(0) Não sabe. 
(1) Não frequentou escola ou é analfabeto. 
(2) Estudou até:_________________________. 
 

11. Qual o nível de escolaridade da sua mãe? 
(0) Não sabe. 
(1) Não frequentou escola ou é analfabeta. 
(2) Estudou até:_________________________. 
 

12. Qual a profissão dos seus pais? 
Pai: ___________________________________. 
Mãe: __________________________________. 

 

13. Em sua casa existem: 
a) Quantas televisões em cores? ______. 
b) Quantos rádios? ______. 
c) Quantos banheiros? ______. 
d) Quantos automóveis? ______. 
e) Quantas empregadas mensalistas? ______. 
f) Quantas máquinas de lavar? ______. 
g) Quantos videocassetes ou aparelhos de DVD? ______. 
h) Quantas geladeiras? ______. 
i) Quantos freezers (separado da geladeira ou geladeira duplex)? ______.  
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14. Você frequentou creche ou escola antes do primeiro ano? 
(1) Não. 
(2) Sim. Por quantos anos? _________. 

 

15. Você já repetiu o ano na escola? 
(1) Não. 
(2) Sim. Quantas vezes? _______. 
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Anexo 2 - Escala de Características de Leitura das Scales for Rating the Behavioral 

Characteristics of Superior Students – SRBCSS 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________ 

 

Características de Leitura  

O estudante… 

N
u

n
ca

 

M
u

it
o
 

R
a
ra

m
en

te
 

R
a
ra

m
en

te
 

O
ca

si
o
n

a
lm

en
te

 

F
re

q
ü

en
te

m
en

te
 

S
em

p
re

 

A. Busca envolver-se em atividades 

relacionadas à leitura. 
      

B. Aplica conceitos literários aprendidos 

previamente em novas experiências de 

leitura. 
      

C. Focaliza-se na leitura por um longo 

período de tempo. 
      

D. Busca material de leitura com nível 

avançado. 
      

E. Apresenta tenacidade (perseverança) 

quando são propostos desafios de leitura. 
      

F. Apresenta interesse por outros tipos 

de materiais literários interessantes.  
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Anexo 3 - Teste de Cloze - Uma Vingança Infeliz 

Cód.: _______________ Tempo:____________ 

 

 

 

UMA VINGANÇA INFELIZ 

 
 

 

Pedro ficou muito bravo porque seu irmão quebrou um de seus brinquedos. 

Sua vingança foi rasgar _____ fotografia em que eles ___________ juntos no 

quintal da __________. 

A mãe de Pedro _________ brava com ele e o castigou. _____ lhe disse 

que ao __________ uma fotografia ele também __________ destruindo uma 

lembrança. Explicou ________ ele que quando envelhecemos ___ lembranças 

ajudam a animar __________ vidas. 

Depois de pensar _________, Pedro desculpou-se com ______ irmão e 

pediu para __ seu pai tirar um ______ retrato deles. Um bonito ______-retrato 

foi colocado no quarto, onde está guardada a lembrança daquele dia.  
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Anexo 4 - Testes de Cloze - Coisas da Natureza 

Cód.:______________ Tempo:____________ 

 

 

Coisas da natureza 

 

 

 Diogo costuma ficar lendo na sala de sua casa. Certa vez, próximo da meia-noite, 

levou um susto daqueles quando ouviu um barulho de algo batendo no vidro da janela. 

Quando olhou viu um ______________. Diogo parou de ler __ ficou observando a ave 

_________ no beiral da janela, ____ que ele foi embora. 

 ___ noite seguinte, mais ou _______ à mesma hora, o _______ passarinho voltou. 

Parou novamente ____ janela e ficou bicando ____ leve o vidro, como ___ estivesse batendo 

para entrar. 

Diogo __________ ganhar a confiança do _____________. Na terceira noite, antes 

___ passarinho chegar colocou um ________ de fruta e água ____ beiral da janela. O 

_____________ chegou na hora de _________. Comeu pedacinhos da fruta __ bebeu um 

pouco da __________. 

Toda noite Diogo repetia __ ritual. Colocava alguma fruta __ água para o passarinho. 

_____ chegava comia e bebia __ ficava por ali movendo __ cabeça como fazem as ______. 

Depois de alguns dias Diogo ________ se aproximar do passarinho, _____ ele voou e 

foi __________. Ficou muito irritado, achando-__ um ingrato, pois ele _____ de comer e 

beber _________ noites e o passarinho ______ quis ser seu amigo. 

_______ essa história a um _______, cujo pai era criador ____ aves. Ouviu como 

explicação _____ faz parte da natureza _____ passarinhos serem ariscos e ___________ dos 

seres humanos. É ________ que conseguem garantir a ____________ da espécie!
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Anexo 5 – Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa - UFJF 
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Anexo 6 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o diretor 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o diretor 
 
 “Capacidades metalinguísticas de leitores talentosos: consciência fonológica e morfológica” 

 
Eu, _______________________________________________________, ____ anos, RG 
______________, diretor da Escola ___________________________________, situada à 
rua _____________________________________nº ______, bairro 
_____________________, telefone _______________, abaixo assinado, dou meu 
consentimento livre e esclarecido para que os alunos desta escola participem como 
voluntários(as) do projeto de pesquisa supracitado, sob responsabilidade da psicóloga Lara 
Carolina de Almeida. 

Ao assinar este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 
1. A presente pesquisa visa descrever e associar características metalinguísticas, mais 

especificamente a consciência fonológica e a consciência morfológica, e a inteligência 
verbal de alunos com talento para leitura, comparando-os aos pares considerados 
normais ou com dificuldade de leitura. 

2. A realização deste estudo é fundamental para produzir conhecimentos sobre as 
capacidades metalinguísticas que distinguem os leitores com dotação e talento para 
leitura, tornando-se, assim, possível elaborar estratégias para promover a capacidade 
leitora de alunos médios ou com dificuldades. 

3. O estudo será realizado em duas etapas. No primeiro momento os alunos responderão a 
um Teste de Desempenho Escolar (subteste de leitura); e os professores, de língua 
portuguesa, preencherão um questionário sobre as habilidades de leitura de seus 
alunos. No segundo momento apenas alguns alunos, selecionados na primeira etapa, 
participarão respondendo a duas tarefas de consciência fonológica, duas de consciência 
morfológica e um teste padronizado de inteligência verbal. 

4. Trata-se de um estudo com risco mínimo, ou seja, a mesma probabilidade de danos que 
existe nas atividades rotineiras de uma escola, como ler, conversar etc.  

5. Caso os alunos sintam qualquer desconforto em relação aos instrumentos, sua 
participação poderá ser interrompida e só será continuada se for de sua vontade e se 
estiver se sentindo melhor. 

6. Caso ocorra qualquer dúvida em relação à pesquisa ou aos procedimentos, os 
pesquisadores deverão ser comunicados para que possam esclarecer as indagações. 

7. Os alunos estão livres para interromper a qualquer momento a participação na pesquisa. 
8. A participação dos alunos na pesquisa é voluntária, sendo que não receberão qualquer 

forma de remuneração, como também não arcarão com qualquer despesa. 
9. Os pais/responsáveis dos alunos serão informados e esclarecidos sobre a realização da 

pesquisa, podendo manifestar-se contra a participação dos discentes. 
10. Os alunos têm o direito de ser indenizados por danos que sejam comprovadamente 

decorrentes do estudo. 
11. Os dados pessoais dos alunos serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos 

através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos dos trabalhos, 
expostos acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada. 

12. Os resultados gerais da pesquisa serão enviados para a instituição que os 
disponibilizará aos pais e aos alunos que participarem da pesquisa. Também será 
realizada uma reunião na escola com professores, pais e interessados para análise dos 
resultados. 

13. Poderei entrar em contato com a responsável pelo estudo, Lara Carolina de Almeida, 
sempre que julgar necessário pelo telefone (24) 99625014 ou no endereço eletrônico 
lara.karol@hotmail.com. 

14. Poderei contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, situado na Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

mailto:Lara.karol@hotmail.com
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Campus Universitário, CEP 36036-330 – Juiz de Fora – MG, telefone (32) 32293788, e-
mail: cep.ufjf@gmail.com, para fazer reclamações e/ou solicitar esclarecimentos sobre 
ética em pesquisa. 

15. Este termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 
meu poder e a outra com a pesquisadora responsável. 

16. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 
participação dos discentes na referida pesquisa. 

 
Juiz de Fora, _____ de _______________ de 2010. 

 
 
 

______________________________  ____________________________ 
Assinatura e carimbo do(a) Diretor(a)   Lara Carolina de Almeida 

 RG M-8.152.341   
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Anexo 7 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para pais 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para pais 
 

 “Capacidades metalinguísticas de leitores talentosos: consciência fonológica e morfológica” 
 

Eu, _______________________________________________________, ____ anos, RG 
__________________, responsável legal do(a) aluno(a) _____________________ 
_________________, residente à rua _____________________________nº ______, bairro 
_____________________, telefone _______________, abaixo assinado, dou meu 
consentimento livre e esclarecido para que ele(a) participe como voluntário(a) do projeto de 
pesquisa supracitado, sob responsabilidade da psicóloga Lara Carolina de Almeida. 

Ao assinar este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 
1. A presente pesquisa visa descrever e associar características metalinguísticas 

(capacidade de refletir sobre a linguagem), mais especificamente sobre os sons que 
compõem as palavras, na linguagem oral e as menores unidades que possuem 
significado próprio, na linguagem escrita, bem como a inteligência verbal de alunos com 
talento para leitura, comparando-os aos pares considerados normais ou com dificuldade 
de leitura. 

2. A realização deste estudo é fundamental para produzir conhecimentos sobre as 
capacidades metalinguísticas que distinguem os leitores com dotação e talento para 
leitura, tornando-se, assim, possível elaborar estratégias para promover a capacidade 
leitora de alunos médios ou com dificuldades. 

3. O estudo será realizado em duas etapas. No primeiro momento os alunos responderão a 
um Teste de Desempenho Escolar (subteste de leitura); e os professores, de língua 
portuguesa, preencherão um questionário sobre as habilidades de leitura de seus 
alunos. No segundo momento apenas alguns alunos, selecionados na primeira etapa, 
participarão respondendo a quatro tarefas sobre leitura e um teste inteligência. 

4. Trata-se de um estudo com risco mínimo, ou seja, a mesma probabilidade de danos que 
existe nas atividades rotineiras de uma escola, como ler, conversar etc.  

5. Caso os alunos sintam qualquer desconforto em relação aos instrumentos, sua 
participação poderá ser interrompida e só será continuada se for de sua vontade e se 
estiver se sentindo melhor. 

6. Caso ocorra qualquer dúvida em relação à pesquisa ou aos procedimentos, os 
pesquisadores deverão ser comunicados e eles buscarão esclarecer as indagações. 

7. Os alunos estão livres para interromper a qualquer momento a participação na pesquisa. 
8. A participação dos alunos na pesquisa é voluntária, sendo que não receberão qualquer 

forma de remuneração, como também não arcarão com qualquer despesa. 
9. Os alunos têm o direito de ser indenizados por danos que sejam comprovadamente 

decorrentes do estudo. 
10. Os dados pessoais dos alunos serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos 

através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos dos trabalhos, 
expostos acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada. 

11. Os resultados gerais da pesquisa serão enviados para a instituição que os 
disponibilizará aos pais e aos alunos que participarem da pesquisa. Também será 
realizada uma reunião na escola com professores, pais e interessados para análise dos 
resultados. 

12. Poderei entrar em contato com a responsável pelo estudo, Lara Carolina de Almeida, 
sempre que julgar necessário pelo telefone (24) 99625014 ou no endereço eletrônico 
lara.karol@hotmail.com. 

13. Poderei contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, situado na Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Campus Universitário, CEP 36036-330 – Juiz de Fora – MG, telefone (32) 32293788, e-
mail: cep.ufjf@gmail.com, para fazer reclamações e/ou solicitar esclarecimentos sobre 

mailto:Lara.karol@hotmail.com
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ética em pesquisa. 
14. Este termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 

meu poder e a outra com a pesquisadora responsável. 
15. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 

participação do(a) meu(minha) filho(a) na referida pesquisa. 
 

Juiz de Fora, _____ de _______________ de 2010. 
 
 
 

_______________________________  ____________________________ 
Assinatura do(a) Responsável   Lara Carolina de Almeida 

 RG M-8.152.341   
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Anexo 8 – Tarefa de consciência fonológica - Teste de Spoonerismo 

NOME: _____________________________________________________________________________ 

ESCOLA: __________________________________ SÉRIE/TURMA: ___________________________ 

DATA NASCIMENTO: _____/______/______               DATA APLICAÇÃO: ______/______/_______ 

APLICADOR: ________________________________________________________________________ 
 

TESTE DE SPOONERISMO 
 

INSTRUÇÃO: “Agora vamos fazer um outro jogo com o sons das palavras, este é um pouco 
diferente do anterior. “Eu tenho a palavrinha ‘gato’. Como esta palavrinha ficaria se eu trocasse o som 

de /g/ pelo som de /r/?. Nas duas partes fazer itens de exemplo, se necessário fazer os itens de prática 

junto à criança e não mais intervir nos itens de teste. Na segunda parte da tarefa, continuou-se com a 
instrução: “Agora eu tenho duas palavrinhas, como ‘milho verde’. Se eu trocar o primeiro som da 

primeira palavra com o primeiro som da segunda palavra, como ficaria a nova palavra?” (Cuidado 

para a criança não ver esta folha, pois tem as respostas). 
 

1ª PARTE 

Item Realização Escore 

Itens de Prática 

A) Gato com /r/ → (rato)   

B) Lábio com /f/ → (Fábio)   

C) Faca com /m/ → (maca)   

Itens de Teste 

1. Bala com /s/ → (sala)  1 

2. Galo com /k/ → (calo)  2 

3. Mar com /l/ → (lar)  3 

4. Milho com /f/ → (filho)  4 

5. Diabo com /k/ → (quiabo)  5 

6. Serra com /t/ → (terra)  6 

7. Cadeira com /m/ → (madeira)  7 

8. Pente com /g/ → (gente)  8 

9. Chave com /n/ → (nave)  9 

10. Janela com /p/ → (panela)  10 

Tempo: Total  
 

2ª PARTE 

Item Realização Escore 

Itens de Prática 

A) Milho verde → (vilho merde)   

B) Leão marinho → (meão larinho)   

C) Salva-vida→ (valva sida)   

Itens de Teste 

1. Banana caturra → (canana baturra)  1 

2. Santa Maria → (manta saria)  2 

3. Pai nosso → (nai posso)  3 

4. Couve flor → (fouve clor)  4 

5. Pára-brisa → (bara prisa)  5 

6. Saci Pererê → (paci sererê)  6 

7. Papa mosca → (mapa posca)  7 

8. Sapo jururu → (japo sururu)  8 

9. Peixe boi → (beixe poi)  9 

10. Blusa preta → (plusa breta)  10 

Tempo: Total  
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Anexo 9 - Tarefa de consciência fonológica - Teste de Subtração de Fonema 

NOME: _____________________________________________________________________________ 

ESCOLA: __________________________________ SÉRIE/TURMA: ___________________________ 

DATA NASCIMENTO: _____/______/______               DATA APLICAÇÃO: ______/______/_______ 

APLICADOR: ________________________________________________________________________ 

 

 

TESTE DE SUBTRAÇÃO DE FONEMA 

 

INSTRUÇÃO: Fazer o item de exemplo. “Vamos fazer um jogo com os sons das palavras. 

Tenho aqui a palavrinha ‘anão’. Se eu tirar o som do primeiro /a/, como ela ficaria?”. Pode-se 

fazer os dois itens de exemplo. Nos itens de prática, caso a criança não entenda, é possível 

faze-los junto à criança, mas nos itens testes não é permitido intervir, mesmo em caso de 

resposta errada. 
 

FORMANDO PALAVRAS E PSEUDOPALAVRAS 
 

Item Realização Escore  Item Realização Escore 

Exemplo Exemplo 

Anão sem /a/   Pasta sem /p/   

Imundo sem /i/   Sofá sem /s/   

Itens de Prática Itens de Prática 

Calça sem /k/   Fita sem /f/   

Filha sem /f/   Cola sem /k/   

Galho sem /g/   Pipa sem /p/   

Sino sem /s/   Rosa sem /r/   

Curso sem /k/   Xale sem /x/   

Itens de Teste Itens de Teste 

Molho sem /m/  1 Perna sem /p/  1 

Chuva sem /x/  2 Mesa sem /m/  2 

Sonda sem /s/  3 Banco sem /b/  3 

Casa sem /k/  4 Carro sem /k/  4 

Jaula sem /j/  5 Roda sem /r/  5 

Nave sem /n/  6 Sapo sem /s/  6 

Gavião sem /g/  7 Faca sem /f/  7 

Povo sem /p/  8 Galo sem /g/  8 

Barco sem /b/  9 Cheque sem /x/  9 

Régua sem /r/  10 Tampa sem /t/  10 

Tempo: Total  Tempo: Total  

 

                   PAVAVRAS                                                    PSEUDOPALAVRAS 
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Anexo 10 - Tarefa de consciência morfológica - Analogia Gramatical 

NOME: _____________________________________________________________________________ 

ESCOLA: __________________________________ SÉRIE/TURMA: ___________________________ 

DATA NASCIMENTO: _____/______/______               DATA APLICAÇÃO: ______/______/_______ 

APLICADOR: ________________________________________________________________________ 

 

ANALOGIA GRAMATICAL 

(ADAPTADO DE NUNES, BINDMAN & BRADLEY, 1997) 

 

INSTRUÇÃO: Tarefa de Analogia Gramatical (adaptada de Nunes, Bindman & Bryant, 

1997) com a instrução de que muitas palavras poderiam ser relacionadas. A aplicadora 

apresenta um par de palavras relacionadas e pede à criança que depois de ouvir uma palavra 

que ela crie uma outra palavra relacionada como no exemplo. A tarefa é iniciada sempre pelo 

exemplo: “pedra-pedreiro; leite- ?” e assim, sucessivamente, são pronunciadas as demais 

palavras-alvo. 

 

Teste Escores 

1) Pedra-pedreiro; leite- _____________  

2) Leitor-leu; escritor- _____________  

3) Banana-bananada; goiaba-_____________  

4) Pintor-pintura; livreiro-_____________  

5) Livro-livraria; pão-_____________  

6) Goma-engoma; gole-_____________  

7) Tênis-tenista; arte-_____________  

8) Lixo-lixeira; faca-_____________  

Tempo: Total:  

 

TAREFA DE ANALOGIA FLEXIONAL 
 

Teste Escores 

1) Anda – andou / olha - _____________  

2) Cantei – cantamos / dancei - _____________  

3) Pente – pentes / anel - _____________  

4) Caneta – canetas / boneca - _____________  

5) Crianças – criança / xícaras - _____________  

6) Carros – carro / discos - _____________  

7) Homem –mulher / Ele - _____________  

8) Bondosa – bondoso/ simpática - ____________  

Tempo: Total:  
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Anexo 11 - Tarefa de consciência morfológica - Decisão Morfológica 

NOME: ______________________________________________________________________________ 

ESCOLA: ___________________________________________________ SÉRIE: __________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___                                       DATA DE APLICAÇÃO: ___/___/___ 

APLICADOR: ________________________________________________________________________ 
 

TAREFA DE DECISÃO MORFOLÓGICA (BESSE ET AL., 2005) 
 

INSTRUÇÃO: em português há palavras que são da mesma família, como, por exemplo, ‘descobrir’ e 

‘cobrir’, ou seja, ‘descobrir’ vem de ‘cobrir’. Acrescenta-se uma pequena coisa no início para fazer uma 

outra palavra. Outro exemplo é o caso de ‘desfazer’ e ‘fazer’, onde acrescenta o ‘des’ no início de ‘fazer’. 

Porém, há palavras que também se iniciam por “des”, mas não vem de outra palavra. Depois dessas 

considerações, volta-se a pedir para a criança “então qual a palavrinha que é feita da mesma maneira que 

‘descobrir’? É ‘deslizar’ ou é ‘desfazer’?”. Se a criança respondesse corretamente, iniciava-se a tarefa; do 

contrário, oferecia-se a forma correta explicando a razão. Depois do exemplo inicia-se a aplicação da tarefa 

mesmo que a criança não conseguir acertá-lo. 
 

PREFIXO: BASE-SIMPLES-DERIVADA 
 

PALAVRA-CHAVE   ESCORE 

Descolorir Deslizar Destorcer (D) 1 

Desanimar Desobedecer (D) Despedir 2 

Desabafar Desatar (D) Destinar 3 

Desarmar Despertar Desconfiar (D) 4 

Desconhecer Desafiar  Desrespeitar (D) 5 

Desatar Desperdiçar  Descuidar (D) 6 

Desaprova Desarruma (D) Desastre 7 

Descolar Desligar (D) Desbotar 8 

Reage Realce Reata (D) 9 

Reconta Recompõe (D) Recado 10 

Preencher Precisar Preexistir (D) 11 

Reflorir Reconhecer (D) Recomendar 12 

Reaparecer Recuperar  Reproduzir (D) 13 

Revender Reformar (D) Relatar 14 

Reabrir Reler (D) Regar 15 

Reescrever Relacionar Reflorestar (D) 16 

Replantar   Relembrar (D) Reservar  17 

TEMPO: TOTAL  
 

SUFIXO: BASE-SIMPLES-DERIVADA 
 

PALAVRA-CHAVE   ESCORE 

Chaveiro Pandeiro Cinzeiro (D) 1 

Galinheiro Formigueiro (D) Chiqueiro 2 

Passageiro Escoteiro  Açougueiro (D) 3 

Jardineiro Pioneiro Guerreiro (D) 4 

Letreiro Faqueiro (D) Cheiro 5 

Bagageiro Picadeiro Banheiro (D) 6 

Legionário Partidário (D) Armário 7 

Dentário Canário Estagiário (D) 8 

Berçário Otário Diário (D) 9 

Corredor Computador  Regador (D) 10 

Protetor Inventor (D) Autor 11 

Fedor Frescor (D) Furor 12 

Sucessor Doutor  Pintor (D) 13 

Instrutor Feitor (D) Major 14 

Amargor Temor (D) Vigor 15 

TEMPO: TOTAL  
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Anexo 12 - Questionário de Padrões de Leitura 

PADRÕES DE LEITURA 
 

Nome:______________________________________________ Turma:___________ 
 
1. Você já sabia ler quando entrou na escola? 
(1) Não. 
(2) Sim. 
Como aprendeu? _________________________________________________________. 
 
2. Com quantos anos você começou a ler? _________ anos.  (0) Não sabe. 
 
3. Avalie de zero a dez o quanto você gosta de ler, sendo que dez é gostar muito de ler e 
zero é não gostar nada de ler. 
Muito (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0) Nada 
 
4. Considere todas as leituras efetuadas para a escola, pode ser em casa, fazendo as 
tarefas, ou em sala de aula. Inclua qualquer tipo de material lido para a escola, ou seja, 
livros, jornal, gibi, revistas, internet etc. Para a escola, você lê: 
(1) Todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo. 
(2) Pelo menos seis dias na semana. 
(3) Somente nos dias de aula (2ª – 6ª feira). 
(4) Três ou quatro dias na semana. 
(5) Um ou dois dias na semana. 
(6) Esporadicamente, ou seja, de vez em quando. Às vezes passa uma ou mais semanas 
sem ler. 
(7) Nenhum dia na semana. 
 
5. Considere todas as leituras efetuadas para lazer ou por interesse. Inclua qualquer tipo de 
material lido, desde que não sejam da escola, pode ser: livros, jornal, gibi, revistas, internet 
etc. Por lazer ou interesse, você lê: 
(1) Todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo. 
(2) Pelo menos seis dias na semana. 
(3) Somente nos dias de aula (2ª – 6ª feira). 
(4) Três ou quatro dias na semana. 
(5) Um ou dois dias na semana. 
(6) Esporadicamente, ou seja, de vez em quando. Às vezes passa uma ou mais semanas 
sem ler. 
(7) Nenhum dia na semana. 
 
6. Nas alternativas abaixo, marque quantas opções desejar. Você lê: 

(0) Não leio. 
(1) Para descansar. 
(2) Porque a escola pede. 
(3) Porque meus pais mandam. 
(4) Porque gosto. 
(5) Para agradar meus professores. 
(6) Porque posso imaginar coisas e histórias enquanto leio. 
(7) Para não passar vergonha na frente dos meus amigos. 
(8) Porque sou obrigado. 
(9) Para passar o tempo. 
(10) Porque aprendo coisas novas. 
(11) Para tirar boas notas. 
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(12) Para ficar informado(a). 
(13) Para me divertir. 
(14) Para as pessoas me acharem inteligente. 
 
7. Dê uma nota de zero a dez para a importância da leitura na sua vida, sendo que zero é 
totalmente sem importância e dez é extremamente importante. 
 
Extremamente importante (10)  (9)  (8)  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0) Totalmente sem 
importância 
8. O que você mais gosta de ler? (Marque quantas opções desejar) 
(0) Nada. 
(1) Livros. 
(2) Revistas. 
(3) Jornais. 
(4) Gibis. 
(5) Internet. 
(6) Outros __________________. 
 
9. Que tipo de material você mais lê? (Marque quantas opções desejar) 
(0) Nenhum. 
(1) Livros. 
(2) Revistas. 
(3) Jornais. 
(4) Gibis. 
(5) Internet. 
(6) Outros __________________. 
 
10. Marque com um X as alternativas que dizem respeito a você quando lê. Marque quantas 
opções desejar. Quando leio: 

(1) Fico cansado. 
(2) Escolho textos e/ou livros grandes e difíceis. 
(3) Se pudesse, ficaria mais tempo lendo. 
(4) Acho fácil. 
(5) Consigo contar aos outros o assunto sobre o qual li. 
(6) Tenho dificuldade em compreender. 
(7) Consigo fazer isso durante bastante tempo. 
(8) Fico desatento, pensando em outras coisas. 
(9) Esqueço rápido o que li. 
(10) Acho difícil. 
(11) Termino a leitura mais rápido que meus colegas. 
(12) Acho chato e sem sentido. 
(13) Escolho os livros mais fáceis. 
(14) Fico concentrado no que estou lendo. 
(15) Compreendo com facilidade. 
(16) Lembro-me de outras coisas que li ou que aconteceram em minha vida. 
(17) Quero que acabe logo. 
(18) Termino sempre depois dos meus colegas. 
(19) Lembro-me do que li mesmo depois de alguns dias. 
(20) Acho difícil contar para outras pessoas o que li. 
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Anexo 13 - Escala de Atitudes em relação à Leitura (Elementary Reading Attitude 

Survey - ERAS) 

Nome: __________________________________________Turma: _________ 
 

1. Como você se sente quando lê um livro em um sábado chuvoso? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

2. Como você se sente quando lê um livro na escola durante o tempo livre? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

3. Como você se sente quanto a ler por lazer em casa? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

4. Como você se sente se ganhar um livro de presente? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

5. Como você se sente quanto a gastar tempo livre lendo? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

6. Como você se sente em relação a começar a ler um novo livro? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

7. Como você se sente em relação a ler durante as férias do final de ano? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

8. Como você se sente quanto a ler ao invés de brincar? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 
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9. Como você se sente em relação a ir a uma livraria? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

10. Como você se sente quanto à leitura de diferentes tipos de livro? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

11. Como você se sente quando o(a) professor(a) faz perguntas sobre o que 
você leu? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

12. Como você se sente quanto a ler páginas de livros didáticos e lições? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

13. Como você se sente sobre ler na escola? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

14. Como você se sente sobre ler seus livros escolares? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

15. Como você se sente quanto a aprender a partir de um livro? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

16. Como você se sente quando é a hora da leitura em sala de aula? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

17. Como você se sente em relação às histórias que lê nas aulas de leitura ou 
português? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 
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18. Como você se sente quando lê em voz alta em sala de aula? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

19. Como você se sente sobre usar um dicionário? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

20. Como você se sente quanto a fazer uma prova de leitura? 

 
Muito Feliz 

 
Feliz 

 
Chateado 

 
Muito Chateado 

 
 
 

ERAS-Br 
 
 

Tabulação 
 
4 pontos = Muito feliz 
3 pontos = Feliz 
2 pontos = Chateado 
1 ponto = Muito chateado 
 
 

Fatores 
 

Leitura recreativa Leitura acadêmica 

01. ___ 
02. ___ 
03. ___ 
04. ___ 
05. ___ 
06. ___ 
07. ___ 
08. ___ 
09. ___ 
10. ___ 

11. ___ 
12. ___ 
13. ___ 
14. ___ 
15. ___ 
16. ___ 
17. ___ 
18. ___ 
19. ___ 
20. ___ 

Escore do fator = Escore do fator = 

Escore total (Leitura recreativa + Leitura acadêmica) =  

 

 


