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RESUMO 

 

Há na literatura uma gama de habilidades ditas preditoras do processo de 

desenvolvimento da leitura. Quanto aos aspectos da linguagem, a consciência 

fonológica, nomeação automatizada rápida, memória de trabalho fonológica e 

identificação de letras tem sido amplamente descritas como relevantes neste 

processo. Objetivo: avaliar e caracterizar o desempenho em habilidades preditoras de 

leitura de escolares do primeiro ano do ensino fundamental de escolas públicas de 

Natal-RN e correlacionar as habilidades preditoras entre si. Método: Participaram 138 

crianças, com idade entre 06 e 07 anos, de três escolas públicas da cidade de 

Natal/RN. Foram avaliadas a consciência fonológica -Teste de Consciência 

Fonológica – Instrumento de Avaliação Sequencial CONFIAS; acesso fonológico ao 

léxico mental- Teste de Nomeação automática rápida; Memória fonológica de 

trabalho- Prova de memória de trabalho - não palavras e dígitos; Reconhecimento de 

letras Subteste de identificação de letras – PROLEC; vocabulário expressivo-

Substeste vocabulário – Teste de Linguagem Infantil ABFW. Resultados: As crianças 

apresentaram desempenho inferior ao esperado nas medidas do vocabulário 

expressivo, especialmente nas categorias vestuário, alimentos, locais e formas e 

cores; processamento fonológico, exceto na subtarefa “objetos” do RAN, e no 

reconhecimento de letras; as habilidades apresentaram fraca correlação entre si. 

Conclusão: As crianças do estudo apresentaram resultados inferiores ao esperado 

para a escolaridade nas habilidades de processamento fonológico, vocabulário e 

reconhecimento de letras que podem influenciar no processo de alfabetização, 

evidenciando a necessidade de estudos posteriores quanto à práticas interventivas a 

fim de minimizar o impacto dessas dificuldades ao longo da vida escolar. 

 

Palavras-chave: Alfabetização, leitura, aprendizagem, criança, fonoaudiologia 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

There are a large range of predictors of the reading development in the literature. 

Regarding the language aspects, the phonological awareness, rapid automatized 

naming, phonological working memory and letter identification have been widely 

described as relevant for this process. Aim: to evaluate and to characterize the 

predictors of reading skills in first grade students of public schools in Natal-RN and 

correlate theses habilities with each other. Method: 138 children between 6- and 7-

years-old participated, from three public schools of Natal/RN. The assessment was 

made based on phonological awareness – Phonological Awareness Test – Sequencial 

assessment instrument CONFIAS; phonological access of the lexicon – Rapid 

automatized naming test; Phonological working memory – Working memory task – 

pseudowords and digits; Letter identification – letter identification subtest – PROLEC; 

expressive vocabulary – vocabulary subtest – Infant language test ABFW. Results: the 

children had worst performance than expected on expressive vocabulary, especially 

on the categories of clothing, food, places, shapes and colors; phonological 

processing, except on RAN ‘objects’, and letter identification; the habilities showed a 

weak correlation with each other. Conclusion: the children from this study performed 

worst than expected according to their schooling on phonological processing tasks, 

vocabulary and letter identification, which can influence the literacy process, 

highlighting the need of further studies as to intervention practice, in order to minimize 

the impact of these difficulties over the school life. 

 

KEYWORDS: Literacy, Reading, Learning, Child; Speech, Language and Hearing 

Sciences 
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1. INTRODUÇÃO 

 

           O ensino da linguagem escrita no cenário educacional brasileiro é ainda 

considerado problemático, refletido em estatísticas governamentais. Nos resultados 

da avaliação de leitura do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (PISA) 

2015, o Brasil ficou na 59ª posição entre 70 países e, entre as federações brasileiras, 

o Rio Grande do Norte ocupou o 21º lugar (PISA, 2015). 

O baixo desempenho escolar de crianças e adolescentes do ensino 

fundamental e médio é uma triste realidade do ensino público brasileiro. Esse 

problema pode ser explicado em função de diversos fatores, tais como o impacto do 

baixo perfil socioeconômico (LAW; CHARLTON; ASMUSSEN, 2017), falhas no 

sistema educacional (incluindo a dificuldade de alfabetizar, desinteresse e abandono 

escolar), aspectos emocionais, ambientais (como a violência social) e problemas 

neurológicos/psiquiátricos (KAUARK; SILVA, 2008; MAZER; DAL BELL; BAZON, 

2009). 

          Sabe-se que os impactos gerados por alguns desses fatores, podem ser 

minimizados ou até mesmo sanados, quando se há uma intervenção/estimulação 

precoce (CARTA; GREENWOORD, 2015; LIPKA; SIEGEL, 2010). Para essa 

prevenção, se faz necessário conhecer mais a fundo, os processos iniciais de 

aprendizagem da linguagem escrita e as populações de interesse. 

           A leitura e a escrita são consideradas habilidades mais elaboradas e 

fundamentais para o desempenhar em sociedade (NUNEZ; SANTAMARINA, 2014). 

Esse refinamento pode ser atrelado à necessidade de um ensino formal, 

diferentemente do processo de aprendizagem da fala (SANTOS; NAVAS, 2004), e da 

necessidade do estabelecimento de habilidades linguísticas prévias (PRELER; 

KONER, 2014; NICOLAU; NAVAS, 2015).  

Apesar dos diferentes sistemas educacionais dos países, trabalhar com essas 

habilidades preditoras de leitura já em fase pré-escolar, pode ser uma saída para 

identificar e intervir com crianças que possuem dificuldades, a fim de melhorar o 

desempenho nas tarefas de leitura (NUNEZ; SANTAMARINA, 2014). 

A fonoaudiologia tem se tornado parte desse contexto de intervenção 

educacional, uma vez que possibilita a promoção do processo ensino-aprendizagem, 

a prevenção e identificação precoces de problemas de aprendizagem, almejando o 

bom desenvolvimento comunicativo dos indivíduos (QUEIROGA; ZORZI; GARCIA, 
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2015).  

          Essas informações nos fazem refletir sobre a situação atual da educação do 

nosso país e nos faz perceber a necessidade de estreitamento da relação saúde-

educação como forma de avanço no processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

estudo, serão abordadas algumas habilidades linguísticas necessárias para o 

processo de aquisição e desenvolvimento da leitura em crianças de 1º ano do ensino 

fundamental. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. O processo de leitura 

 

A linguagem escrita é uma forma de comunicação social disponível por um 

sistema convencional representado por conteúdos linguísticos. Para a aquisição da 

mesma se faz necessário um ensino formal, diferentemente da linguagem oral que 

pode ser adquirida mediante um ambiente estimulador na qual esta é utilizada 

(SANTOS; NAVAS, 2004). 

 O processo de ensino à leitura se dá após a aprendizagem da fala, por isso, 

se faz necessário o domínio das habilidades orais para o ensino formal da linguagem 

escrita (NUNEZ; SANTAMARINA, 2014).  

A leitura pode ser considerada uma atividade metalinguística que solicita ao 

indivíduo a apropriação do uso da linguagem no nível da percepção dos aspectos 

formais da mesma, tais como a estrutura sintática e fonêmica (CAPELLINI; 

CAVALHEIRO, 2000).   

Quanto ao processamento, a leitura se dá por dois caminhos, a rota fonológica 

e a lexical. Na rota fonológica se faz uso da conversão grafema-fonema, para acessar 

o significado do que é decodificado. Na rota lexical, não se faz necessária essa 

intermediação do som fonema por fonema, uma vez que a criança já reconhece a 

palavra como um todo, e o acesso ao significado da palavra se torna direto (SOUZA; 

GABRIEL, 2009). 

Quanto ao seu desenvolvimento, há diferentes terminologias de autores, sendo 

a mais utilizada a de Frith (1985) que considera a leitura como um processo de três 
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níveis sequenciais: logográfica, alfabética e ortográfica. Na fase logográfica a criança 

se volta aos aspectos gráficos das palavras, não dá importância a ordem das letras, 

nem as analisa em unidades, tratando-as como um todo, ocorrendo assim o 

reconhecimento global das palavras que compõe seu vocabulário visual. As palavras 

não reconhecidas não são “lidas”. Na fase alfabética, a criança inicia o processo de 

decodificação e faz correspondências grafema-fonema e fonema-grafema; 

inicialmente utiliza-se da regra fonológica, o que pode levá-la a cometer erros 

ortográficos, devido ao fato de o português ser uma língua semitransparente, ou seja, 

um fonema pode ser representado por mais de um grafema e vice-versa. 

Posteriormente, com o avanço dessa fase, a criança vai se apropriando das regras 

contextuais e comete menos erros. Finalmente, na fase ortográfica, a criança 

reconhece as palavras sem fazer uso da conversão fonológica, pois já utiliza a rota 

lexical, respeita a ordem das letras e opera em agrupamentos que possuem unidades 

maiores, obtendo uma leitura próxima ao padrão do adulto (FRITH, 1985; PINHEIRO, 

2006). 

Mesmo que se chegue ao estágio ortográfico não significa dizer que os estágios 

anteriores desaparecerão. Os três estarão disponíveis à criança e esta avaliará qual 

fase irá utilizar para ler determinada palavra de acordo com o tipo da mesma. 

Algarismos matemáticos, símbolos de notação cientifica e lógica, além de sinais de 

trânsito tendem a ser lidos pela estratégia logográfica; palavras de morfologia 

desconhecida e pseudopalavras, pela estratégia fonológica; e palavras conhecidas e 

familiares ou de morfologia evidente são lidas pela estratégia lexical (CAPOVILLA, 

2007). 

O processo de leitura não se dá só pela decodificação, também é composto 

pela compreensão. Após a decodificação de uma palavra, uma frase ou um texto, se 

faz necessário a criação do significado que eles remetem no nível neuronal. À medida 

que vamos aumentando nosso hábito de leitura se forma uma rede lexical (SOUZA; 

GABRIEL, 2009). 

A compreensão leitora é o “ponto de chegada” do ensino da leitura. Para isso 

se faz necessário o domínio de algumas habilidades prévias a esse processo e não 

somente o ato de ler (CAPOVILLA, 2005). 

 Algumas dessas habilidades são apresentadas na literatura, organizadas em 

duas etapas, as de nível básico, como vocabulário, velocidade e precisão, memória 
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de trabalho, prosódia; e as de alto nível, como memória de longo prazo, inferências, 

conhecimento de estrutura de textos, vinculação de frases, monitoramento da 

compreensão, previsão textual e linguagem figurativa (MOUSINHO; BRILHANTE; 

MESQUITA, 2018). 

As dificuldades nos processos de decodificação e compreensão podem estar 

associadas a outras habilidades linguísticas previas, tais como, vocabulário e a 

memória de trabalho que se relacionam mais intimamente com as dificuldades em 

compreensão leitora; o conhecimento de letra e nomeação rápida que fazem relação 

mais voltadas às dificuldades de decodificação. Vale salientar que as habilidades 

fonológicas fazem estreita relação com os dois tipos de dificuldades (POTOCKI, 

2016). 

Entretanto, seguindo uma hierarquia, algumas habilidades são necessárias 

para dar base à decodificação, à compreensão e à aprendizagem da leitura, 

denominadas habilidades preditoras. Quando as crianças atingem a idade próxima 

dos 5 anos muitas dessas habilidades estão consolidadas nas crianças e então, 

permite-se o início do processo de alfabetização (GUIMARÃES, 2003). 

 

       2.2. Habilidades linguísticas preditoras da leitura 

Há na literatura uma gama de habilidades ditas preditoras do processo de 

aquisição e desenvolvimento da leitura, como, por exemplo, processos cognitivos, 

desenvolvimento da motricidade, habilidades orais (vocabulário), consciência 

fonológica, nomeação automática rápida, memória de trabalho fonológica, 

identificação de letras (NICOLAU; NAVAS, 2015; NÚÑEZ DELGADO; 

SANTAMARINA SANCHO, 2014; LAM; MC MASTER, 2014).  

Para se desenvolver bem em um sistema alfabético de escrita o indivíduo deve 

ter domínio sobre a metalinguagem, ou seja, ser capaz de refletir sobre a sua própria 

linguagem, nos níveis fonológico, morfossintático e semântico (CUNHA; CAPELLINI, 

2011). 

Nesse estudo, focaremos algumas habilidades linguísticas, dentre elas o 

vocabulário, a consciência fonológica, nomeação automática rápida, memória de 

trabalho fonológica e identificação de letras. 

 

2.2.1 Vocabulário 
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O vocabulário corresponde às palavras que o locutor usa para sua 

comunicação oral (LIMISSURI; BEFI-LOPES, 2009) e pode influenciar a leitura de 

palavras em três eixos: na decodificação, no reconhecimento visual das palavras e na 

compreensão de leitura das mesmas. A fluência de leitura é influenciada e 

influenciadora do vocabulário, ou seja, um contribui para o desenvolvimento do outro 

(FERNANDES et al, 2017), o que é possível notar longitudinalmente em crianças 

desde os 2 anos de idade até a fase de alfabetização na aquisição da fluência e 

compreensão leitora (DUFF et al, 2015). 

O vocabulário pode ser dividido em receptivo, referindo-se as palavras que são 

compreendidas pelo indivíduo; e expressiva que diz respeito as palavras faladas 

(CAPOVILLA; PRUDENCIO, 2006; FERRACINI, 2006). 

Autores defendem que por volta dos 5 anos de idade, as crianças já possuem 

quantidade de vocabulário aproximada a de um indivíduo adulto, porém apesar da 

quantidade ser aproximada, o tipo das palavras utilizadas é diferente (BEFI-LOPES, 

2004). Segundo Araújo e Martelo (2010), mais importante que a quantidade de 

palavras empregadas, é a “qualidade” das mesmas, pois para a relação em sociedade 

se faz necessário o uso de fala condizente com o contexto e cultura do local onde se 

está inserido.  

Desde as series iniciais, o vocabulário se relaciona com a fluência na leitura, 

porém sua maior influência está na compreensão leitora, a partir do 2º ano do ensino 

fundamental, e tende a aprimorar com o avanço escolar (FERNANDES et al, 2017). 

Potocki (2016) do jardim de infância ao 2° ano avaliou perfis de leitores do 

jardim de infância ao 2º ano (bons leitores, leitores com pobre decodificação, leitores 

com pobre compreensão e leitores pobres no geral) a fim de observar suas 

características relacionadas às habilidades preditoras. O autor evidenciou que 

crianças com dificuldade de compreensão no 2º ano eram as mesmas que tinham 

dificuldade em habilidades de vocabulário, memória de trabalho e aspectos 

morfológicos nos anos anteriores; diferentemente das que possuíam menor 

capacidade de decodificação. Estas, tinham como habilidades mais deficitárias 

anteriormente, a nomeação rápida e o conhecimento de letras.  

Na relação entre vocabulário, consciência fonológica e leitura, é possível notar 

que a consciência fonológica tem papel mais relevante no desenvolvimento da leitura 

quando comparado ao vocabulário de crianças de 2º ano do ensino fundamental 

(GUARESI et al, 2017; SANTAMARIA; LEITÃO; ASSÊNCIO-FERREIRA, 2004). 
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Estudo com crianças mais velhas, de 9 e 10 anos, mostra que o vocabulário é 

preditor da escrita, visto que as crianças com melhores resultados em vocabulário 

mostraram melhor desempenho na escrita da redação (SANTOS; BEFI-LOPES, 

2012). 

O vocabulário foi considerado o melhor preditor de leitura, em estudo com 

crianças de 9 a 11 anos de idade, avaliadas na relação entre vocabulário, quociente 

de inteligência, memória de trabalho fonológica e leitura de palavras e texto 

(PICOLLO; SALLES, 2013). 

Medeiros e Valença (2013) avaliaram vocabulário expressivo em crianças do 

primeiro ano e observaram desempenho semelhante entre gêneros e idades, porém 

foi visto que aspectos socioeconômicos influenciaram os resultados.  

 

2.2.2 Processamento fonológico 

O processamento fonológico é composto por três habilidades, são elas: a 

consciência fonológica, a memória de trabalho fonológica e o acesso ao léxico mental; 

e pode ser definido como o uso de aspectos sonoros da língua utilizados para o 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita (WAGNER; TORGESEN, 1987). 

 

2.2.2.1 - Consciência fonológica 

               A consciência fonológica se refere à capacidade de analisar as palavras 

identificando suas unidades sonoras e de manipulá-las conscientemente (BARRERA; 

MALUF, 2003; FREITAS, 2003). Assim, resultando em duas sub habilidades, a síntese 

e a segmentação fonológica (NUNEZ DELGADO; SANTAMARINA, 2014). 

Depreende-se que esta capacidade de metalinguagem proporciona uma análise sobre 

os componentes sonoros da língua, adquirindo consciência de frases, palavras, 

sílabas e fonemas (CUNHA; CAPELLINI, 2011). 

          A consciência fonológica pode ser classificada em níveis (NAREMONE; 

DENSMORE; HARMAN, 2000), sendo eles: 

1. Segmentação silábica: dividir uma palavra em suas sílabas;  

2. Rima: competência em identificar rima e não rima de determinada palavra; 

produzir rimas já conhecidas;  

3. Consciência fonêmica: capacidade de focar no som de apenas um grafema e de 

unir dois ou mais para formar palavras;  
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4. Manipulação fonêmica: mover fonemas dentro da palavra, acrescentar ou exclui-

los formando novas palavras.  

 Outros a dividem em grupos de subhabilidades, as supra-segmentares, que 

solicita a discriminação sonora da fala e podem ser exemplificadas pela rima e 

aliteração; as habilidades silábicas, que exigem a detecção de sílabas, como a 

segmentação, síntese, manipulação e transposição no nível da sílaba; e as 

habilidades fonêmicas, que requerem a detecção de fonemas, tais como as 

habilidades anteriores, porém agora no nível do fonema (CAVALLIERI; JUDAI; 

LUSTOSA, 2016; BERNARDINO JÚNIOR et al, 2006). 

Estudo realizado com crianças do ensino infantil e da 1ª série do ensino 

fundamental, verificou que as habilidades que mais influenciam o processo de 

desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita são: aritmética, memória 

fonológica, vocabulário, consciência fonológica e sequenciamento. Em relação à 

consciência fonológica, os autores destacam que a consciência fonêmica possui 

maior correspondência com esse desenvolvimento do que a consciência 

suprafonêmica (de sílabas e rima) (CAPOVILLA; GUTSCHOW; CAPOVILLA, 2004). 

A consciência fonológica possui papel facilitador no processo de 

aprendizagem da linguagem escrita. Há um benefício mútuo entre o processo de 

aprendizagem e as habilidades de consciência fonológica. No que se refere às sílabas 

e outras unidades supra segmentares, a consciência fonológica se torna facilitadora 

do processo de leitura. Enquanto isso, o processo de aprendizagem leva a criança a 

se manter atenta aos aspectos sonoro e segmental da linguagem oral, especialmente 

à identificação e manipulação dos fonemas (BARREIRA; MALUF, 2003). 

Ao se comparar a rima entre crianças pré-escolares e escolares foi possível 

notar que as menores, apesar de apresentarem sensibilidade na detecção, ainda 

obtiveram desempenho inferior que as maiores, justificados pelo auxílio da 

alfabetização no processo de aprimoramento da consciência fonológica, 

considerando este um fator desenvolvimental importante no processo de 

aprendizagem da criança (FREITAS; CARDOSO; SIQUARA, 2012), o que também é 

possível notar naquelas com transtornos de linguagem nesta mesma faixa etária, 

considerando o estímulo em sala de aula (TAMBYRAJA et al, 2015). 

 

2.2.2.2- Memória de trabalho fonológica 

Outra habilidade preditora relevante é a memória de trabalho fonológica, 
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conhecida como uma memória de curto prazo que, além de armazenar, é capaz de 

manipular informações, possibilitando o uso destas em atividades essenciais, como a 

leitura (Baddeley, 2000; MONTGOMERY, 2003), visto que é preciso guardar 

brevemente unidades lidas para decodificar a palavra. Sendo assim, ela nos dá a 

possibilidade de identificar letras, palavras, frases, textos, além de seus significados 

e informações (SOUZA; GABRIEL, 2009). 

Bem antes do processo de alfabetização essa habilidade, juntamente com a 

consciência fonológica e o vocabulário, é vista como precursora da linguagem escrita 

e cresce juntamente com o desenvolvimento da criança (PAZETO, LEON, SEABRA, 

2017). Uma criança que sobrecarrega essa memória, acaba por apresentar 

velocidade lenta de leitura, muitas vezes nem conseguindo completar o processo de 

leitura de maneira efetiva. (MOUSINHO; CORREA, 2010)  

Nevo (2013) avaliou crianças do primeiro ano divididas em decodificadores 

bons e ruins. Observou que as crianças com desempenhos mais baixos em 

decodificação, velocidade e compreensão leitora, são as que também demonstraram 

menor desempenho em memória de trabalho.  

Em uma avaliação de crianças do 2º ao 4º ano, Mousinho e Correa (2010) 

concluíram que as habilidades de processamento fonológico influenciam o início das 

habilidades de alfabetização, decodificação e compreensão. Além disso, a memória 

de trabalho possui essa mesma relação, mas não apenas nesse período, como 

também nos demais anos escolares avaliados.  

Prebler e Koner (2014) pesquisaram crianças entre a fase pré escolar e início 

da alfabetização e concluíram que a memória de trabalho fonológica foi uma 

habilidade determinante na previsão do desempenho de leitura e na atividade de 

escrita, realizada por ditado de palavras.  

2.2.2.3 - Acesso fonológico ao léxico mental 

           A nomeação automática rápida (RAN) tem sido cada vez mais estudada como 

preditora do processo de leitura, sua avaliação é classificada como uma das tarefas 

mais importantes para prevenção de dificuldades leitoras (BISHOP; LEAGUE, 2006). 

Ela mede a velocidade de acesso a códigos fonológicos da memória de longo prazo, 

(JUSTI et al, 2014) ou seja, está relacionada com o acesso fonológico ao léxico 

mental.   
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Para a atividade de nomeação seriada rápida são necessários alguns 

processos, tais como lexicais, perceptivos, atencionais, controles motores, etc, 

responsáveis por transformarem o código fonológico em um nome para que, então, 

este seja evocado (WOLF, 2000). Essa habilidade depende essencialmente do tempo 

de pausa (para reconhecimento) e do tempo de duração da fixação. Quanto maiores 

esses tempos, menor será a rapidez de nomeação (AL DAHHAN, 2016). 

 Esta habilidade possui relação recíproca com a alfabetização, uma vez que, 

possui forte relação com a fluência leitora (GEORGIOU, 2016; PETERSON et al, 2017; 

VANDER STAPPED; VAN REYBROECK, 2018). Assim, é também vista como 

indicador do nível de leitura em crianças, independente de suas idades (COHEN et al, 

2018). 

 

Alguns autores levantam a hipótese de que essa habilidade pode ser 

influenciada pelo perfil socioeconômico, uma vez que, em seu estudo compararam 

crianças de escolas públicas e privadas, observando que as crianças de escola 

pública tiveram desempenho inferior as de ensino privado (BICALHO; ALVES, 2010). 

Gonzalez-Valenzuela (2016) avaliou crianças de 6 anos de idade com o RAN e 

percebeu que dentre as subtarefas do RAN (cores, letras, dígitos e objetos), as 

alfanuméricas estão mais diretamente ligadas ao desempenho satisfatório em leitura 

de palavras e de pseudopalavras.  

2.2.2.4 Identificação/conhecimento de letras 

Para o ato da leitura também se faz necessário o processamento visual. É 

preciso que seja diferenciado os itens da informação visualizada, letras, números, 

símbolos, figuras. Após o reconhecimento da letra, se faz necessário o 

reconhecimento fonológico da mesma (MENDES; MOUSINHO; MAIA. 2018). 

A identificação de letras é considerada um preditor importante do processo de 

linguagem escrita (LAM; MC MASTER, 2014; BARRERA; SANTOS, 2016), seja essa  

através da distinção de letras de símbolos não-alfabéticos, como visto em estudo 

longitudinal que acompanhou crianças do jardim de infância até o primário 

(SCHMITTERER, 2017); como a distinção de uma letra da outra, como no estudo de 

Snel, et al. (2016) com crianças holandesas, em que foi possível observar que o 

conhecimento de letras e o RAN foram os principais preditores de leitura.  
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 Barrera e Santos (2016) avaliaram crianças de pré-escola, entre 5 e 6 anos de 

idade, e afirmaram que, saber os nomes das letras ajuda no processo de leitura, mas 

não por si só, visto que também se faz necessário o estímulo do desenvolvimento da 

consciência fonológica, em especial do nível fonêmico.  

O conhecimento de letra é um dos processos primários para o reconhecimento 

de palavras, tornando mais rápido o acesso a palavra lida (SNEL, 2016). 

          Estudo realizado com crianças de baixa renda com e sem dificuldade no 

desempenho da leitura, mostra que as com dificuldade são as mesmas que também 

possuem dificuldade de reconhecer letras e segmentar fonemas (DIUK, 2019). 

 

2.3. Aspectos adicionais influenciadores do processo de aprendizagem da 

leitura 

Algumas crianças possuem problemas no processo de aprendizagem que 

podem ser dificuldades de aprendizagem ou já indícios de um distúrbio de 

aprendizagem (PAIVA; AZEVEDO, 2009). Essas dificuldades podem se dar por vários 

motivos, sendo um deles as questões de semitransparência da língua portuguesa, 

pois, a ortografia se difere algumas vezes da oralidade o que torna a escrita um 

sistema complexo para a criança dominar. Então, se uma criança apresentar 

dificuldade para identificar os componentes sonoros das palavras, ela terá dificuldade 

para correlacionar esses sons com suas respectivas letras (STAMPA, 2009).   

Entretanto, anterior às possíveis dificuldades na relação letra-som, temos ainda 

a dificuldade em identificar graficamente as letras, em diferenciar seus traços 

(ROBERTO, 2013). Essas duas dificuldades, identificar letras e fazer a relação 

grafema-fonema, somadas a dificuldade de consciência fonológica estudadas 

precocemente são as que mais apontam para dificuldades de aprendizagem futura 

(SPENCER-ERNANDEZ; EDWARDS-KERR, 2018). 

Além dessas dificuldades mais centrais, temos as que se relacionam com o 

ambiente dos indivíduos. Crianças não alfabetizadas, muitas vezes, não são 

estimuladas pela família ao contato com a leitura, não são expostas a situações em 

que precisem detectar ou criar palavras novas ou que rimem, nem a interpretar figuras 

ilustrativas de livros, fazendo com que essas dificuldades de aprendizagem só sejam 

percebidas quando as crianças são inseridas na escola e iniciam o processo de 

aquisição da leitura, onde têm que correlacionar a letra com o som (PAIVA; AZEVEDO, 
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2009). 

Além desses fatores, as questões socioeconômicas e culturais podem levar a 

um distanciamento das práticas leitoras e por isso, resultar em dificuldades no 

processo de aprendizagem (ENRICONE; SALLES, 2011). 

             Crianças pertencentes a famílias de baixo nível socioeconômico têm menos 

acesso a ambientes e recursos estimuladores desse processo, como bibliotecas, 

parques, livros infantis, brinquedos específicos. Além de estarem menos expostas aos 

recursos linguísticos que apoiariam a ampliação do seu vocabulário, uma vez que, 

seus pais, por vezes, possuem nível escolar baixo e também não foram expostos a 

essa estimulação (LAW; CHARLTON; ASMUSSEN, 2017). Outro estudo também 

afirma que, crianças com menor nível socioeconômico, possuem pais menos 

estimuladores não só em linguagem oral, como também em atividades precoces de 

alfabetização. O ambiente doméstico é visto, por alguns autores, como um forte 

influenciador da aquisição do vocabulário (LOHNDORF, 2017). 

             A relação entre variáveis psicossociais familiares e desempenho de leitura foi 

estudada em vinte e nove familiares de crianças da 2ª série (3º ano fundamental) de 

escola pública do Rio Grande do Sul, divididas em grupo com dificuldade em leitura e 

grupo sem dificuldade. Os autores notaram que a relação é direta, as famílias que 

obtinham mais oportunidades educacionais e mais contato com o mundo letrado eram 

do grupo de crianças consideradas com bom desempenho leitor, enquanto que 

aquelas com menor acesso a materiais educacionais eram do grupo de crianças com 

dificuldade leitora (ENRICONE; SALLES, 2011). 

A identificação precoce de sinais de risco possibilita a busca pelo diagnóstico e 

o início imediato da intervenção, o que permite estimular cognitivo-linguisticamente as 

crianças ainda em fase de maior plasticidade cerebral (ANDRADE; ANDRADE; 

CAPELLINI, 2014; NUNEZ; SANTAMARINA, 2014). 

        

              Sabendo da importância de medidas preventivas e da necessidade de 

caracterizar a população de crianças em início de alfabetização de escolas públicas, 

essa pesquisa se justifica, primeiramente, pela carência de estudos brasileiros na 

região nordeste com foco nessa perspectiva educacional e, por conseguinte, no intuito 

de aproximar as áreas da saúde e da educação, a fim de promover o interesse pela 

identificação de sinais preditores para os problemas da leitura. Este estudo tem como 

hipótese que as crianças do 1º ano do ensino fundamental de escolas públicas de 
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Natal, apresentarão baixo desempenho em processamento fonológico, identificação 

de letras e vocabulário, considerando as difíceis condições da educação básica do 

ensino do ensino fundamental em escolas públicas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar e caracterizar o desempenho em habilidades preditoras de leitura de escolares 

do primeiro ano do ensino fundamental de escolas públicas de Natal/RN. 

 

         3.2 Objetivos Específicos 

- Caracterizar o desempenho em habilidades de processamento fonológico e 

reconhecimento de letras de escolares do primeiro ano do ensino fundamental. (Artigo 

1) 

- Relacionar as habilidades de consciência fonológica, nomeação automática rápida, 

memória de trabalho fonológica e identificação de letras (Artigo 1). 

- Caracterizar o desempenho em vocabulário expressivo e nomeação automatizada 

rápida (RAN) de escolares do primeiro ano do ensino fundamental. (Artigo 2) 

- Relacionar o vocabulário expressivo e nomeação automática rápida. (Artigo 2) 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Esse estudo é do tipo transversal.  

4.2 LOCAL DA PESQUISA  

A pesquisa é proveniente do projeto de pesquisa em parceria entre a UFRN e a 

Harvard Graduate School of Education, intitulado por “Early Literacy Prediction and 

Reading Intervention for Preschoolers from Low-Income Families in Natal, Rio Grande 

do Norte, Brazil.” (“Preditores de alfabetização e intervenção em leitura de pré-

escolares de famílias de baixa renda de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil”), que foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sob o número 2.440.976. A 

coleta ocorreu em três escolas do município de Natal, de zonas diferentes (leste, oeste 

e sul), definidas a partir da parceria com a Secretaria de Educação, dentre aquelas 

com menor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

Conforme os objetivos, foram realizados dois estudos, Estudo 1 e Estudo 2, que serão 

descritos adiante. 

4.3 PARTICIPANTES  

           Participaram 138 crianças, com idades entre 06 e 07 anos, de ambos os sexos. 

(Tabela 1)  

 

Tabela 1. Caracterização da amostra 

M = masculino F= feminino N= número de crianças dP= desvio padrão  

 

- Critérios de inclusão das crianças: crianças assíduas na escola; crianças sem 

problemas neurológicos, psiquiátricos e/ou síndromes previamente diagnosticados ou 

detectados pela professora e pesquisadora no início das avaliações. 

- Critérios de exclusão: crianças que não completaram as avaliações, evadidas da 

escola, com problemas auditivos e visuais não corrigidos, conforme informação da 

 N Sexo (frequência) Idade média (em meses) dP 

Estudo 1 138 

M (78) 

F (60) 

79,04  

 

6,4 

 

Estudo 2 136 

M (77) 

F (59) 
79,26 6,6 
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escola e/ou da família. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

              Antes das avaliações, os pais ou responsáveis das crianças foram 

esclarecidos sobre a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo A), conforme exigido pela resolução 466/12 e as crianças 

assinaram o Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE) (Anexo B).  

 

- Avaliação 

              Os instrumentos utilizados nas avaliações, tem como objetivo avaliar os 

componentes do processamento fonológico, o reconhecimento de letras e o 

vocabulário. Sendo assim, foram utilizados:  

 

a) Consciência Fonológica – utilizado o Teste de Consciência Fonológica – 

Instrumento de Avaliação Sequencial (CONFIAS) (MOOJEN et al, 2013): o 

teste é composto por duas partes, a consciência silábica e a consciência 

fonêmica. A primeira possui nove itens: síntese, segmentação, identificação de 

sílaba inicial, identificação de rima, produção de palavra com a sílaba dada, 

identificação de sílaba medial, produção de rima, exclusão e transposição; Já 

a segunda possui sete itens: produção de palavra que inicia com o som dado, 

identificação de fonema inicial, identificação de fonema final, exclusão, síntese, 

segmentação e transposição. Cada parte possui uma pontuação máxima, na 

silábica 40 e na fonêmica 30, totalizando 70 pontos, considerando-se o número 

de acertos 

b) Acesso fonológico ao léxico mental– utilizado o Teste de Nomeação automática 

rápida - RAN (ARAUJO; FERREIRA; CIASCA, 2016): O teste é composto por 

4 sub-testes: nomeação de cores, dígitos, letras e objetos. Estes são 

compostos por 5 estímulos repetidos 10 vezes de forma alternativa, totalizando 

50 estímulos. O indivíduo avaliado deve nomear os estímulos na maior 

velocidade possível sem cometer erros, lendo-os horizontalmente da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, como na ordem de leitura. O tempo utilizado 

é contabilizado e analisado de forma qualitativa como a criança executou. Para 

o estudo foi considerado apenas o tempo que a criança gastou para realizar a 
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tarefa. 

c) Memória de trabalho fonológica – Prova de Memória de Trabalho Fonológica - 

Não palavras e Dígitos (GRIVOL; HAGE, 2011): O teste é composto por 40 

palavras irreais, sendo elas compostas por 2 a 5 silabas, o avaliador diz uma a 

uma e o avaliado deve ir repetindo. O avaliador pode repetir a palavra apenas 

uma vez, atribuindo metade da pontuação (1 ponto), caso o avaliado zere duas 

vezes consecutivas, o teste é finalizado; e por sequência de dígitos que vão de 

2 a 7 dígitos, primeiramente devem ser repetidos em ordem direta, por 

conseguinte em ordem inversa a dita pelo avaliador, seguindo a mesma regra 

de pontuação. A pontuação máxima da repetição de palavras irreais é de 80 

pontos, da repetição de dígitos ordem direta é de 28 pontos e de ordem inversa 

24 pontos. 

d) Reconhecimento de letras – Subteste de identificação de letras do PROLEC 

(CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS, 2010): São apresentadas 20 letras isoladas 

para que o escolar as nomeie ou diga seu som correspondente. A pontuação 

nessa tarefa vai de 0 a 20, considerando o número de acertos. 

e) Vocabulário expressivo - Subteste de vocabulário do Teste de Linguagem 

Infantil – ABFW (BEFI-LOPES, 2004): O teste possui 118 figuras, divididas por 

categorias semânticas (vestuário, animais, alimentos, meios de transporte, 

móveis e utensílios, profissões, locais, formas e cores, brinquedos e 

instrumentos musicais). A criança deve nomear as figuras, uma por vez, 

seguindo a ordem das categorias. A análise dá porcentagens de designação 

por vocabulário usual (DVU), de não designações (ND) e de processos de 

substituição (PS), estes são comparados com os resultados esperados, 

apontados pelo próprio teste. 

              A aplicação dos protocolos foi dividida em média de dois dias. O Avaliador 

estava sempre atento ao cansaço da criança e quando necessário, a continuação dos 

testes era remarcada para um segundo dia. Cada sessão, quando dividida, durou em 

média 40 minutos. As crianças foram avaliadas de forma individual, na própria escola 

e no turno de aula. Conforme autorização da diretoria e professora, a criança saía da 

sala de aula em atividade que não iria interferir de forma negativa em seu aprendizado.  
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos resultados desse estudo é de caráter descritivo, utilizando a 

média, a mediana, o desvio padrão, distância interquartílica (Q25 e Q75), mínimo e 

máximo de cada teste; e inferencial pelos testes de Correlação de Spearman, 

correlacionando as habilidades; Mann-Whitney para observar diferenças por sexo; 

Kruskal-Wallis para verificar diferenças entre as escolas. Para estas análises foi 

utilizada pelo software estatístico SPSS versão 21.0. 

 

5. RESULTADOS  

Os resultados aqui apresentados foram divididos em dois artigos. Como visto na 

caracterização da amostra, dois indivíduos participaram do artigo 1, porém não 

participaram do artigo 2. 
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ARTIGO 1 
 
 

HABILIDADES PREDITORAS DE LEITURA EM ESCOLARES DO ENSINO 
PÚBLICO DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 
Jéssika Santiago da Rocha, Dyego Souza, Gigi Luk, Nadine Gaab, Charles 

Haynes, Cíntia Alves Salgado Azoni 
 
 

 

 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar e caracterizar o desempenho em habilidades de processamento 
fonológico e reconhecimento de letras em escolares do primeiro ano do ensino 
fundamental de uma escola pública na região nordeste do Brasil, bem como 
correlacioná-las. Método: Participam dessa pesquisa 138 crianças, com idade entre 
06 e 07 anos, de três escolas da rede municipal de educação. Foram avaliadas as 
seguintes habilidades e seus instrumentos: consciência fonológica -  Teste de 
Consciência Fonológica – Instrumento de Avaliação Sequencial CONFIAS; acesso 
fonológico ao léxico mental- teste de nomeação automática rápida (RAN); memória 
fonológica - Prova de Memória de Trabalho Fonológica – Não Palavras e Dígitos e; 
reconhecimento de letras - Subteste de identificação de letras PROLEC. Resultados: 
Observado desempenho abaixo do esperado nas habilidades de identificação de 
letras, consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e nomeação 
automática rápida, exceto na subtarefa de nomeação de objetos. Houve correlações 
positivas entre as habilidades do processamento fonológico e entre medidas do 
processamento fonológico e a identificação de letras, porém de força fraca. 
Conclusão: As crianças apresentaram resultados aquém do esperado para faixa etária 
e escolaridade nas habilidades de processamento fonológico e reconhecimento de 
letras. Essa pesquisa ressalta a necessidade de estudos sobre medidas preventivas 
e interventivas a fim de diminuir o impacto desses déficits. 

 

 

DESCRITORES: Leitura, Alfabetização, Aprendizagem, Criança 
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READING PREDICTORS ABILITIES IN FIRST GRADE SCHOOLERS 
 

Jéssika Santiago da Rocha, Dyego Souza, Gigi Luk, Nadine Gaab, Charles 
Haynes, Cíntia Alves Salgado Azoni 

 
 

 

 

ABSTRACT 

Aim: to avaluate and to characterize the performance on phonological processing and 
letter knowledge of first grade schoolers from Brazil’s Northeast one public school, as 
well as correlate these abilities. Method: 138 children between 6 and 7 years-old 
participated in this study, from three municipal schools. The following abilities were 
assessed, using the respective instruments: phonological awareness – Phonological 
Awareness Test – Sequential Assessment Instrument; phonological access to mental 
lexicon – Rapid Automatized naming Test; phonological working memory – 
Phonological Working Memory Test – Non Words and Digits and; letter knowledge – 
PROLEC’s letter identification subtest. Results: low performance on the abilities of 
letter knowledge, phonological awareness, phonological working memory and rapid 
automatized naming was observed, except on the objects subtest. There were positive 
correlations between the abilities of phonological processing and, between measures 
of phonological processing and identification of letters, but of weak strength. 
Conclusion: the children showed lower performance than expected for their age range 
and schooling on phonological processing and letter knowledge. This research 
highlights the necessity of studies about preventive and interventive measures, in order 
to reduce the impact of these deficits.  

 

 

KEYWORDS: Reading, Literacy, Learning, Child 
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Introdução 

 

Algumas habilidades dão base para a aprendizagem da leitura e da escrita, 
sendo consideradas fundamentais para o êxito desse processo. Na literatura diversas 
habilidades são descritas como preditoras, tais como, o vocabulário,1,2 a consciência 
fonológica,1,2,3,4,5 a memória de trabalho fonológica,3,4 o acesso fonológico ao léxico 
mental,5,6 bem como os processos cognitivos e o desenvolvimento da motricidade.1  

A consciência fonológica, a memória de trabalho fonológica e o acesso ao 
léxico mental são conhecidos como componentes do processamento fonológico. Este, 
pode ser definido como a utilização das informações sonoras da língua para o 
aprimoramento da linguagem oral e desenvolvimento da linguagem escrita.7 Assim, 
crianças em início de alfabetização que apresentam adequado desempenho em 
processamento fonológico, especialmente na consciência fonêmica, o revelam como 
excelente preditor na aquisição de leitura.8 

Crianças que apresentam dificuldades escolares tendem a apresentar desempenho 
inferior em consciência fonológica, memória de trabalho4 e nomeação automática 
rápida9 do que crianças que não apresentam essas dificuldades. 

Podemos observar também a influência da alfabetização sob as habilidades 
preditoras, uma vez que, com a aprendizagem da leitura e escrita, as crianças 
melhoram o desempenho nessas habilidades, confirmando assim uma associação 
benéfica mútua.2,4 

           Os anos finais do ensino infantil e o primeiro ano do fundamental são 
extremamente relevantes no tocante aos preditores de leitura, seja quanto aos 
aspectos da consciência fonológica10,11 e memória fonológica,10,12 visto que 
influenciam a aprendizagem da leitura no que tange à decodificação, compreensão 
leitora e velocidade de leitura10,12 habilidade de aritmética simples e ortografia11 nos 
anos posteriores.    

           Crianças matriculadas no primeiro ano e que estavam participando de 
Resposta a Intervenção (RTI), foram avaliadas quanto ao vocabulário, a consciência 
fonológica, morfológica e ortográfica, a fim de observar a predição das mesmas 
quanto a leitura de palavras e a própria ortografia. Independentemente do nível de RTI 
que as crianças estavam inseridas, verificou-se que as habilidades da consciência 
linguística são fortes preditoras de leitura e, ainda, a consciência fonológica aliada a 
ortográfica, desempenham papel fundamental e exclusivo para o desenvolvimento da 
ortografia.13 

A nomeação automatica rápida influencia a melhora na velocidade de leitura e, 
consequentemente, tem forte relação com a fluência leitora,5 o que denota a relação 
mútua entre a nomeação rápida e o processo de alfabetização.14 

A literatura também aponta que, além dessas habilidades, o conhecimento de 
letras é considerado um preditor associado à leitura.15,16 Seja essa identificação por 
meio da diferenciação de letras e símbolos,17 como também de uma letra por outra.18 

Diante da relevância em compreender as habilidades preditoras da leitura no 
processo inicial da alfabetização, este estudo tem como objetivo caracterizar o 
desempenho em habilidades de processamento fonológico e reconhecimento de 
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letras de escolares do primeiro ano do ensino fundamental de escola pública e 
correlacioná-las entre si. 

 

Método 

 

Trata-se de estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o 
número 2.440.976.  
 
Participantes 
 

Participam 138 crianças, com idade entre 06 e 07 anos, de três escolas da rede 
municipal de educação situadas em bairros periféricos de zonas diferentes, definidas 
a partir da parceria com a Secretaria de Educação, dentre aquelas com menor Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da cidade de Natal/RN. 
   
Critérios de inclusão das crianças do estudo: crianças assíduas na escola; crianças 
sem problemas neurológicos, psiquiátricos e/ou síndromes previamente 
diagnosticados ou detectados pela professora e pesquisadora no início das 
avaliações, classe sócio econômica C e D. 
Critérios de exclusão: evadidas da escola, com problemas auditivos e visuais não 
corrigidos, segundo auto referimento dos pais e professores. 
 

Instrumentos 

 

Para avaliar as habilidades do processamento fonológico, foram utilizados os testes:  

a) Consciência Fonológica – Consciência Fonológica – Instrumento de 
Avaliação Sequencial (CONFIAS):19 o teste é composto por duas partes, a 
consciência silábica e a consciência fonêmica. A primeira possui nove itens: 
síntese, segmentação, identificação de sílaba inicial, identificação de rima, 
produção de palavra com a sílaba dada, identificação de sílaba medial, 
produção de rima, exclusão e transposição; Já segunda possui sete itens: 
produção de palavra que inicia com o som dado, identificação de fonema inicial, 
identificação de fonema final, exclusão, síntese, segmentação e transposição. 
Cada parte possui uma pontuação máxima, na silábica 40 e na fonêmica 30, 
totalizando 70 pontos, considerando-se o número de acertos. 

b) Acesso fonológico ao léxico mental–Teste de Nomeação automática rápida 
- RAN:6 O teste é composto por 4 sub-testes: nomeação de cores, dígitos, letras 
e objetos. Estes são compostos por 5 estímulos repetidos 10 vezes de forma 
alternativa, totalizando 50 estímulos. O indivíduo avaliado deve nomear os 
estímulos na maior velocidade possível sem cometer erros, lendo-os 
horizontalmente da esquerda para a direita e de cima para baixo, como na 
ordem de leitura. O tempo utilizado é contabilizado. Quanto menor o tempo de 
nomeação melhor o desempenho da criança na tarefa. 

c) Memória de trabalho fonológica – Prova de Memória de Trabalho Fonológica 
- Não palavras e Dígitos:20 O teste é dividido em repetição de palavras irreais e 
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repetição de dígitos ordem direta e ordem inversa. A primeira parte é composta 
por 40 palavras irreais, sendo estas divididas em por 2 a 5 silabas, tendo como 
pontuação máxima 80 pontos. O avaliador diz as palavras uma a uma e o 
avaliado deve ir repetindo. O avaliador pode repetir a palavra apenas uma vez 
e atribuir metade da pontuação (1 ponto); As sequência de dígitos vão de 2 a 7 
dígitos, primeiramente devem ser repetidos em ordem direta, tendo como 
pontuação máxima 28 pontos; por conseguinte em ordem inversa, com 
pontuação máxima de 24 pontos. Quanto maior a pontuação melhor o 
desempenho. 

 

Para avaliação do reconhecimento de letras, foi utilizado: 

d) Reconhecimento de letras – Subteste de identificação de letras do 
PROLEC:21 São apresentadas 20 letras isoladas para que o escolar as nomeie 
ou diga seu som correspondente. A pontuação nessa tarefa vai de 0 a 20, 
quanto maior a pontuação melhor o desempenho.  

 

Procedimentos 

Antes das avaliações, os pais ou responsáveis das crianças foram esclarecidos 
sobre a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
conforme exigido pela resolução 466/12 e as crianças assinaram o Termo de 
assentimento livre e esclarecido (TALE). 

              A aplicação dos protocolos foi realizada, a princípio, em uma sessão de 
aproximadamente 60 minutos. O avaliador estava sempre atento ao cansaço da 
criança e quando necessário, a continuação dos testes era remarcada para um 
segundo dia, sendo realizada ainda na mesma semana, quando possível no dia 
posterior. As crianças foram avaliadas de forma individual em uma sala disponibilizada 
para a pesquisa, no turno de aula, conforme autorização da diretoria e professora, 
sem que prejudicasse suas atividades em sala de aula. 

Algumas crianças não realizaram algumas tarefas dos testes, por não terem 
conhecimento do item avaliado, por exemplo, no teste RAN, algumas crianças não 
conheciam as letras (43 crianças das 138), cores (9 crianças das 138), dígitos (32 
crianças das 138) e objetos (1 criança das 138); na identificação de letras 4 crianças 
não conseguiram passar a fase teste da avaliação. 

 

Análise dos dados 

A análise dos resultados desse estudo é de caráter descritivo, utilizando a média, a 
mediana, o desvio padrão, distância interquartílica (Q25 e Q75), mínimo e máximo de 
cada teste; e inferencial pelos testes Mann-Whitney para verificar possíveis diferenças 
por sexo; Kruskal-Wallis para análise de possíveis diferenças entre as escolas, além 
do teste Correlação de Spearman, utilizado para correlacionar as habilidades 
abordadas (sendo considerada correlação fraca 0,4 e 0,5, moderada de 0,5 a 0,7, forte 
0,8 e 0,9, e muito forte 0,9 e 1,0). Para estas análises foi utilizada pelo software 
estatístico SPSS versão 21.0. Para comparar as três escolas usou a correlação. 
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Resultados 

A tabela 1 apresenta a média obtida pelas crianças, o desvio padrão, a 
mediana, os mínimo e máximo e o desempenho esperado pelos instrumentos, nas 
medidas de processamento fonológico e reconhecimento de letras deste estudo. É 
possível notar que os participantes apresentaram desempenho inferior ao esperado 
nas medidas do processamento fonológico de consciência fonológica (com resultados 
abaixo do esperado para a fase de escrita silábico-alfabética, fase que se é esperada 
para crianças em início da alfabetização), memória de trabalho fonológica e nomeação 
automática rápida. No entanto, nesta última medida no item “objetos” o desempenho 
encontra-se na média de sua faixa etária.  Quanto ao reconhecimento de letras, a 
tabela indica desempenho inferior à média esperada do teste. 

 

Tabela 1. Desempenho dos escolares nas habilidades de processamento fonológico e identificação de 
letras 

Legenda: n = número de indivíduos com respostas, dP = desvio padrão, min. = mínimo, máx. = máximo, 
OD ordem direta, OI ordem inversa 

 

Conforme indica a tabela 2 é possível notar correlação positiva fraca entre a 
identificação de letras e consciência fonológica; identificação de letras e memória de 

 n Média + dP Mediana; Q
25

 - 

Q
75

 

Min. Máx. Desempenho 
esperado  

(média + dP) 

CONFIAS            

Sílaba total 138 19,7 + 6,6  19,0; 16,0 – 23,0 2 39 31,8 + 4,58 

Fonema total 138 2,8 + 4,1 0,0; 0,0 – 5,0 0 22 15,2 +3,25 

Total 138 22,54 + 9,9 21,0; 16,0 – 27,0 2 59 47 + 5,66 

RAN             

Dígitos 106 73,7 + 34,9 66,5; 49,7 – 84,5 28 195 56,5 + 27,6 

Letras 95 75,6 + 29,4 72,0; 54,0 – 96,0 19 189 58,3 + 17,1 

Objetos 137 76,0 + 21,1 71,0; 61,0 – 88,5 36 157 81,0 + 14,2 

Cores 129 88,6 + 38,1 80,0; 65,0 – 99,5 40 283 67,2 + 14,5 

Memória de 
Trabalho 

            

Pseudopalavras 
Total 

137 48,7 + 17,2 47,0; 36,0 – 65,0 2 80 74 + 4,0 

Dígitos OD 138 11,6 + 3,6 11,0; 9,0 – 13,2 5 26 15 + 3,4 

Dígitos OI 138 2,2 + 2,8 1,0; 0,0 – 4,0 0 11 8 + 2,7 

Identificação de 
letras 

134 7,6 + 4,6 7,0; 4,8 – 10,0 0 20 19,3 + 0,8  
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trabalho fonológica; e correlação negativa fraca entre identificação de letras e 
nomeação automatizada rápida. Vale relembrar que o resultado do RAN é dado em 
segundos, quanto menor o tempo, melhor o resultado, por isso, a correlação se dá 
negativamente. 

 

Tabela 2. Correlação entre as habilidades de processamento fonológico e identificação de letras 

*p ≤ 0,05 - Correlação de Spearman    

 

Como pode ser visto na tabela 3 a análise de correlação das habilidades do 
processamento fonológico entre si, evidencia correlação negativa entre nomeação 
automática rápida e consciência fonológica; correlação positiva fraca entre 
consciência fonológica e memória de trabalho fonológica 

 

 

 

 

 

 
PROCESSAMENTO FONOLÓGICO 

 
IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS (TOTAL) 

CONFIAS SÍLABA TOTAL r = 0,4 
p = 0,0* 

CONFIAS FONEMA TOTAL r = 0,3 
p = 0,00* 

CONFIAS TOTAL r = 0,4 
p = 0,00* 

RAN DÍGITOS r = - 0,4 
p = 0,00* 

RAN LETRAS r = - 0,2 
p = 0,01* 

RAN OBJETOS r = 0,1 
p = 0,02* 

RAN CORES r = - 0,2 
p = 0,00* 

 

MT PSEUDOPALAVRAS r = 0,2 
p = 0,00* 

MT OD r = 0,3 
p = 0,00* 

MT OI r = 0,4 
p = 0,00* 
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Tabela 3. Correlação entre as medidas de processamento fonológico 

*p ≤ 0,05 - Correlação de Spearman    

 

Na verificação da correlação entre as subtarefas da nomeação automática rápida e 
memória de trabalho fonológica, nota-se, na tabela 4, que a correlação foi negativa 
fraca. 

 

Tabela 4. Correlação do RAN com a Memória de Trabalho Fonológica 

*p ≤ 0,05 - Correlação de Spearman    
 

 

 

 

 

  CONFIAS sílaba Total CONFIAS 
fonema Total 

CONFIAS Total 

RAN Dígitos r = - 0,2 
p = 0,03* 

r = 0,3 
p = 0,00* 

r = - 0,2 
p = 0,00* 

RAN Letras r = - 0,2 
p = 0,04* 

r = - 0,4 
p = 0,00* 

r = - 0,3 
p = 0,00* 

RAN Objetos r = - 0,2 
p = 0,00* 

r = - 0,2 
p = 0,00* 

r = - 0,3 
p = 0,00* 

RAN Cores r = - 0,2 
p = 0,00* 

r = - 0,2 
p = 0,00* 

r = - 0,2 
p = 0,00* 

MT Total Pseudopalavras r = 0,2 
p = 0,00* 

r = - 0,2 
p = 0,00* 

r = 0,2 
p = 0,00* 

MT Ordem Direta r = 0,4 
p = 0,00* 

r = 0,1 
p = 0,00* 

r = 0,3 
p = 0,00* 

MT Ordem Inversa r = 0,4 
p = 0,00* 

r = 0,4 
p =0,00* 

r = 0,4 
p =  0,00* 

  RAN Dígitos RAN Letras RAN Objetos RAN Cores 

MT Total Pseudopalavras r = - 0,3 

p = 0,00* 

p = 0,1 p = 0,05 r = - 0,2  

p = 0,00* 

MT Ordem direta p = 0,2 p = 0,5 p = 0,2 p = 0,2 

MT Ordem inversa r = 0,2 

p = 0,02* 

r = - 0,2 

p =0,00* 

r = - 0,3 

p = 0,00* 

r = - 0,2 

p = 0,00* 
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Discussão 

 

É consenso na literatura que as habilidades de consciência fonológica, 
memória de trabalho fonológica, nomeação automática rápida e identificação de letras 
são preditoras importantes do processo de leitura.1-6,15,16 Entretanto, a caracterização 
do desempenho nessas habilidades de crianças em fase inicial de alfabetização ainda 
é pouco demonstrado na literatura nacional. Sabe-se que o primeiro ano do ensino 
fundamental é a série de início do processo de alfabetização e que é possível intervir 
precocemente nos casos de dificuldade de aprendizagem, minimizando problemas 
para os anos posteriores.5,22,23 Nesse estudo foi possível observar esse desempenho, 
delineando uma caracterização dessas crianças de escolas públicas de um município 
da região nordeste, além de assegurar a correlação das habilidades abordadas nesse 
grupo estudado. 

No geral, os escolares desse estudo apresentaram resultados abaixo do 
esperado para a idade e escolaridade em todas as habilidades avaliadas. Um dos 
fatores que podem explicar tal fato se refere situação de vulnerabilidade social das 
mesmas. Crianças de baixa renda possuem maior risco de problemas, pois quanto 
mais crítica a situação socioeconômica, pior o risco desempenho baixo.24,25 Em geral, 
são pouco estimuladas em seus ambientes domésticos, seja pelo fato de seus pais 
também não terem tido acesso a essa estimulação, seja por possuírem baixo nível de 
escolaridade ou ainda por terem menos acesso a recursos e ambientes 
estimuladores.26 Outra perspectiva a ser considerada é a necessidade de maior 
atenção ao ensino da alfabetização na rede pública do Brasil, visto que crianças de 
escolas privadas demonstram melhores condições de aprendizagem.27 Enquanto as 
crianças de escola pública possuem desempenho inferior, relacionado a situação 
precária da educação pública, que, por vezes, possui lacunas no processo de 
ensinagem, sejam elas de conteúdo administrado, em que o foco nas tarefas de 
alfabetização são concentradas para início no ensino fundamental, pouco as 
estimulando no final da educação infantil,28 como também por questões de falta de 
investimento da educação continuada de professores.29 As crianças da nossa 
pesquisa eram de escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação básica 
(IDEB), o que nos faz considerar essa questão educacional como influenciadora dos 
resultados.  

Na habilidade de consciência fonológica considerando que a maioria das 
crianças do estudo deveriam estar na fase silábico-alfabética, o resultado encontrado 
é inferior à média esperada até mesmo por crianças na fase inicial de escrita, a pré-
silábica.19 Essa habilidade é influenciada pela alfabetização e progressão escolar,30 
então se faz necessário um olhar mais atento para práticas educacionais, a fim de 
sanar esse déficit.  

O mesmo padrão aquém foi encontrado nos resultados da habilidade de 
memória de trabalho. Esses resultados são condizentes com estudo que observou tal 
padrão em crianças dos 2º e 3º anos de escolas públicas que ainda estavam em fase 
pré-silábica e/ou silábica de escrita.4 Esses resultados nos deixam em alerta, uma vez 
que, crianças com baixo desempenho em memória de trabalho, em geral, são as que 
terão maiores dificuldades em decodificação e compreensão leitora.12  

Os resultados no RAN mostram desempenho rebaixado em quase todas subtarefas. 
Esse dado se faz importante, uma vez que é de conhecimento que crianças com baixo 
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desempenho no RAN tendem a se tornar pobres leitores.31 As subtarefas de objetos 
e cores foram as com maior tempo gasto, corroborando outro estudo que aborda a 
exigência de maior carga semântica nestas atividades.9 Essa variação no 
desempenho entre as categorias semânticas estão atrelados ao processo de 
estimulação vivenciado pelas crianças.6 Ainda observamos que a subtarefa de RAN 
objeto foi a única do estudo que obteve desempenho dentro do esperado para a faixa 
etária. Este achado pode estar relacionado ao fato dos objetos serem, possivelmente, 
os mais estimulados nessa faixa etária e realidade dos participantes, uma vez que 
desde muito pequenos somos apresentados a diversos objetos do dia a dia33 e que 
para a aprendizagem de cores, números e letras é necessário um estímulo mais direto 
e formal. Um estudo ainda enfatiza a importância do bom desempenho nessa 
subtarefa, uma vez que a associa com compreensão leitora.34 Quanto ao 
reconhecimento de letras, as crianças do estudo apresentaram resultados aquém do 
esperado, com média de 7,6 letras reconhecidas, dados concordantes com estudos 
que mostram que crianças em risco de dificuldade em leitura tendem a apresentar 
baixo desempenho nessa habilidade,35 nem sequer chegando a reconhecer 10 
letras.36  

Correlações positivas fracas entre as habilidades também foram observadas 
em outro estudo30 com crianças do ensino infantil, exceto entre a consciência 
fonológica e a nomeação rápida, que obteve correlação positiva moderada. Outro 
estudo2, realizado com crianças do 1º e 2º ano, apresentaram, no geral, correlação 
mais robusta (moderada a forte) entre as habilidades. A correlação entre as 
habilidades nos mostra a integração entre essas habilidades na precursão da 
aprendizagem da leitura e escrita. A correlação positiva entre identificação de letras e 
consciência fonológica também foi vista em outros estudos,2,16 enfatizando que a 
consciência fonológica age como precursora do conhecimento de letra e este, por sua 
vez, também auxilia na decodificação de palavras.37 Assim, confirmando a importância 
delas no processo de leitura. Outra correlação encontrada neste estudo ocorreu entre 
as habilidades de consciência fonológica e memória de trabalho fonológica, o que 
também pode ser visualizado em demais pesquisas4,10. Autores defendem que essa 
correlação confirma a evolução conjunta e recíproca de ambas habilidades, uma vez 
que, se faz necessário o uso da memória para o crescimento da consciência 
fonológica e, em contrapartida, à medida que esta se desenvolve, possibilita o 
aprimoramento da memória de trabalho.4  

 

Diante do exposto se confirma a necessidade de identificar precocemente as 
habilidades linguísticas relacionadas ao processo de desenvolvimento da leitura, 
considerando que programas interventivos e/ou preventivos em séries muito iniciais 
de escolarização podem minimizar ou sanar dificuldades relevantes no processo de 
aprendizagem da leitura e da escrita.22,38,39,40  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo mostrou que os escolares do primeiro ano do ensino fundamental de 
três escolas públicas do Município de Natal/RN, apresentaram desempenho abaixo 
do esperado para sua faixa etária e escolaridade nas habilidades preditoras do 
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processamento fonológico, identificação de letras. Destacando assim, a necessidade 
de estudos sobre medidas preventivas e interventivas nesse público, a fim de diminuir 
o impacto desses déficits e proporcionar fluidez no processo de aprendizagem da 
linguagem escrita. Também foi verificada correlação entre as habilidades abordadas, 
tanto entre as habilidades componentes do processamento fonológico, confirmando 
que as habilidades caminham juntas no processo facilitador da aquisição e 
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, propriamente ditas; como 
também inter habilidades de processamento fonológico e identificação de letras, 
demonstrando haver correlação positiva entre as habilidades prévias e habilidade 
inicial do processo de aprendizagem. 
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ARTIGO 2 
 
 

VOCABULÁRIO EXPRESSIVO E NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA RÁPIDA EM 
ESCOLARES DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Jéssika Santiago da Rocha, Dyego Souza, Gigi Luk, Nadine Gaab, Charles 

Haynes, Cíntia Alves Salgado Azoni 
 

 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar e caracterizar o perfil de desempenho de crianças do primeiro ano 
do ensino fundamental de escolas públicas em uma cidade no Nordeste quanto a 
habilidade de vocabulário expressivo e nomeação automática rápida e correlacionar 
as habilidades entre si. Método: Participam 136 escolares, com idade entre 06 e 07 
anos de idade, de três escolas públicas, situadas em bairros periféricos da capital. 
Foram avaliados a nomeação automática rápida peloTeste de Nomeação 
Automatizada Rápida - RAN e o vocabulário pelo Subteste de Vocabulário - ABFW. A 
coleta foi realizada no mesmo turno de aula, de maneira individual e com tempo médio 
de 30 minutos para a aplicação de ambos os testes. Resultados: Os escolares 
apresentaram resultado abaixo do esperado em vocabulário, nas categorias vestuário, 
alimentos, locais e formas e cores; bem como no RAN, quando comparados à sua 
faixa etária e escolaridade, exceto na tarefa de objetos; as habilidades apresentaram 
fraca correlação entre si (vestuário com o RAN letras e o RAN objeto; móveis e 
utensílios com RAN objetos; formas e cores com todas subtarefas do RAN dígitos, 
letras, objetos e cores, brinquedos e instrumentos musicais com RAN cores). 
Conclusão: O estudo observou baixo desempenho nas habilidades de vocabulário 
expressivo e nomeação automática rápida, consideradas preditoras da compreensão 
leitora posterior, nas crianças do primeiro ano de escola pública, do Município de 
Natal/RN. Também foi possível verificar a existência de correlação fraca entre as 
habilidades ainda nessa fase inicial de alfabetização.  

 

 

 

DESCRITORES: Testes de linguagem; Alfabetização; Leitura; Compreensão 
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EXPRESSIVE VOCABULARY AND RAPID AUTOMATIZED NAMING IN FIRST 
GRADE SCHOOLERS 

 
Jéssika Santiago da Rocha, Dyego Souza, Gigi Luk, Nadine Gaab, Charles 

Haynes, Cíntia Alves Salgado Azoni 
 

 

ABSTRACT 

Aim: to evaluate and to characterize the performance of children from the first grade 
of public schools in a Northeast city on the abilities of expressive vocabulary and rapid 
automatized naming, and correlate these abilities with each other. Method: 136 
schoolers participated, between the aged of 6 and 7 years-old, from three public 
schools, located in peripheral neighbourhoods of the capital. Were assessed the rapid 
automatized naming using the Rapid Automatized Naming Test and the vocabulary 
using the ABFW’s vocabulary subtest. The assessment was made in the same shift of 
the classes, individually, in about 30 minutes for the application of both tests. Results: 
the schoolers showed performances lower than expected in vocabulary, on the 
categories of clothing, foods, places, shapes and colors; as well as on rapid 
automatized naming, when compared to their age range and schooling, expect on 
objects subtest; the abilities showed weak correlation within each other (clothing with 
RAN’s letter and objects; furniture and utensils with RAN’s objects; shapes and colors 
with RAN’s digits, letter and objects; and colors, toys and musical instruments with 
RAN’s colors). Conclusion: this study observed the low performance on the abilities of 
expressive vocabulary and rapid automatized naming, considered predictors of 
reading comprehension, in children from the first grade of public schools from 
Natal/RN. It was possible to verifiy the weak correlation between theses abilities in this 
early period of literacy. 

 

 

KEYWORDS: Language tests; Literacy; Reading; Comprehension 
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Introdução 

 
O vocabulário pode ser definido como uma base cognitiva que dá suporte ao 

desempenho da leitura1 e corresponde às palavras que são compreendidas e as que 
são produzidas pelo indivíduo.2,3  

A compreensão precede a expressão. Ainda bebê conseguimos entender 
alguns vocábulos e por volta dos 12 meses se dá início a produção oral.4 O 
vocabulário tende a crescer cada vez mais. Este crescimento depende de fatores 
genéticos5 e do ambiente em que a criança vive e da estimulação que ela recebe dos 
pais, familiares e escola, pois aprende os nomes à medida que alguém fala e dá 
significado aos nomes das coisas que estão ao seu redor.6  
          Ao longo do desenvolvimento da criança cresce o seu vocabulário. Por volta 
dos 6 e 7 anos ocorre uma explosão lexical que configura a aprendizagem de novas 
palavras, chegando a possuir cerca de 8.000 vocábulos.7 Isso se dá, pois quando a 
criança inicia o processo de alfabetização, há uma relação mútua entre os processos, 
há uma melhor fluidez e aumento da compreensão leitora devido ao conhecimento 
dos vocábulos e também, a medida que a criança avança no processo leitor, conhece 
e acumula novas palavras, ampliando sua rede lexical.8  

Crianças pequenas e com vocabulário pobre tendem a ser as mesmas que, no 
período de desenvolvimento da linguagem escrita, possuem dificuldades em 
compreensão leitora.9,10 Essa relação se dá de forma mais coesa nas séries mais 
avançadas do ensino fundamental,11 exatamente aquelas que exigem maior domínio 
da leitura. 

Além da habilidade de vocabulário ser descrita como componente prévio 
importante para o desempenho em compreensão leitora,1 há outra habilidade que 
também é avaliada como importante nesse processo, a nomeação automática 
rápida.12 Esta está atrelada à velocidade de acesso ao léxico mental e possui forte 
relação com a fluência,13,14 levando, assim, o indivíduo à compreensão leitora 
posteriormente. 
           Mesmo quando se trata de idiomas diferentes (como, por exemplo, búlgaro e 
espanhol), o RAN mantém a sua previsão, através da subtarefa de nomeação de 
letras, na fluência e eficiência da leitura, além da compreensão leitora em ambos os 
idiomas.15  

Analisando a predição do processamento fonológico, da memória de trabalho 
verbal e do controle da atenção em algumas habilidades de leitura, tais como, 
reconhecimento de palavras, decodificação de pseudopalavras, fluência e 
compreensão, foi identificado que o RAN é um dos preditores mais fortes de todas as 
habilidades de leitura, ficando atrás somente da consciência fonológica.16  

 
Nota-se ainda que tanto o RAN como o vocabulário seguem sendo habilidades 

importantes durante todo desenvolvimento da linguagem escrita, sendo também 
componentes da predição do desempenho ortográfico em séries mais avançadas.17  
 

Diante disso e da escassez de estudos nacionais que mostrem a relação 
dessas habilidades em crianças de escolas públicas em fase inicial de alfabetização, 
esse estudo tem como objetivo caracterizar o desempenho dessa população nas 
habilidades de vocabulário expressivo e nomeação automática rápida, 
correlacionando-as a fim de responder a pergunta: Há relação entre o vocabulário 
expressivo e a nomeação automática rápida no início da alfabetização? 
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Método 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sob o número 
2.440.976. É do tipo transversal. 
 
Participantes 
 

Participaram dessa pesquisa 136 escolares, com idade entre 06 e 07 anos de 
idade (média de 6 anos e 8 meses). Foram escolhidas, a partir da parceria com a 
Secretaria de Educação, três escolas municipais situadas em bairros periféricos e de 
diferentes zonas, dentre aquelas com menor Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) da cidade de Natal/RN. 
Critérios de inclusão dos escolares do estudo: crianças assíduas na escola; sem 
problemas neurológicos, psiquiátricos e/ou síndromes previamente diagnosticados ou 
detectados pela professora e pesquisadora no início das avaliações. 
Critérios de exclusão: crianças que não completaram as avaliações, evadidas da 
escola, com problemas auditivos e visuais não corrigidos. 
 

Instrumentos 

 

a) Vocabulário - Subteste de vocabulário do Teste de Linguagem Infantil – 
ABFW:17 Avalia o vocabulário expressivo e é composto por 118 figuras, divididas 
por categorias semânticas (vestuário, animais, alimentos, meios de transporte, 
móveis e utensílios, profissões, locais, formas e cores, brinquedos e instrumentos 
musicais). A criança vê as figuras e precisa nomeá-las. A análise observa as 
porcentagens de acertos (designação por vocabulário usual – DVU), de não 
designações (ND) e de processos de substituição (PS), estes são comparados 
com os resultados esperados dados pelo teste. O teste ainda possui uma 
classificação para os processos de designação e substituição de designações, 
analisando o tipo de substituição realizada pela criança. Entretanto esta análise 
não foi discutida em nosso estudo. 

 

b) Acesso fonológico ao léxico mental – utilizado o Teste de Nomeação 
Automática Rápida – RAN:18 O teste possui 4 sub-tarefas: nomeação de cores 
(amarelo, azul, verde, vermelho e preto), dígitos (2,4,6,7,9), letras (a,d,o,p,s) e 
objetos (cachorro, livro, cadeira, estrela, mão). Cada um desses é composto por 1 
prancha em papel que contém 5 estímulos repetidos 10 vezes de forma aleatória, 
totalizando 50 estímulos. O avaliado deve nomear os estímulos na maior 
velocidade que conseguir sem cometer erros. A leitura desses estímulos deve ser 
conforme a ordem de leitura, ou seja, horizontalmente da esquerda para a direita 
e de cima para baixo. A análise é realizada através do tempo gasto na tarefa (dado 
em segundos). Quanto menor esse tempo, melhor é considerada a resposta. 

 

Procedimentos 

Os pais ou responsáveis das crianças foram esclarecidos sobre a pesquisa e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme exigido 
pela resolução 466/12. As crianças participantes assinaram o Termo de assentimento 
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livre e esclarecido (TALE). 

              A aplicação dos protocolos foi realizada no próprio ambiente escolar, no 
mesmo turno de aula, diante da liberação dos alunos pelas professoras. As avaliações 
foram realizadas de forma individual (criança – pesquisador) e duraram cerca de 30 
minutos (cada criança). 

 

Análise dos dados 

A análise dos resultados é de caráter descritivo e inferencial. Para a análise descritiva 
utilizamos a média, a mediana, o desvio padrão, distância interquartílica, mínimo e 
máximo; e para a inferencial foram utilizados os testes Mann-Whitney para 
comparação dos sexos; Kruskal-Wallis para comparação das escolas; teste de 
Correlação de Spearman (onde, correlação de força fraca é de 0,4 e 0,5, moderada 
de 0,5 a 0,7, forte 0,8 e 0,9, e muito forte 0,9 e 1,0), para correlacionar as habilidades 
avaliadas. Para isto, foi utilizado o software estatístico SPSS versão 21.0. 

 

Resultados 

Diferenças estatisticamente significantes entre sexo, tendo as meninas 
melhores resultado, nos resultados de meios de transporte DVU (p = 0,03), meios de 
transporte ND (p = 0,04) e locais DVU (p = 0,00). E entre as escolas nos resultados 
de vestuário PS (p = 0,00), animais DVU (p = 0,04), animais ND (p = 0,03), animais 
PS (p = 0,00), Alimentos ND (p = 0,00), alimentos PS (p = 0,00), meios de transporte 
DVU (p = 0,00), móveis e utensílios PS (p = 0,00), profissões PS (p = 0,01), locais PS 
(p = 0,00), formas e cores ND (p = 0,00), brinquedos e instrumentos musicais PS (p = 
0,00). 

A Tabela 1 traz o desempenho dos escolares na habilidade de vocabulário 
expressivo. Das 9 categorias semânticas existentes no instrumento ABFW 
observamos resultados adequados para faixa etária em: Animais (DVU, ND, PS), 
Alimentos (ND), Meios de transportes (DVU, ND, PS), Móveis e utensílios (ND, PS), 
Profissões (DVU, ND), Brinquedos e instrumentos musicais (DVU, ND). As demais 
categorias: Vestuário (DVU, ND,PS), Alimentos (DVU, PS), Profissões (PS), Locais 
(DVU, ND, PS), Formas e cores (DVU, ND, PS), Brinquedos e instrumentos musicais 
(PS), tiveram resultados aquém do esperado conforme os dados padronizados do 
instrumento. 

 

Tabela 1. Desempenho em vocabulário expressivo 

 n Média DVU 
(%) + dP 

Mediana; Q
25

 - 

Q
75

 

Min. Máx. Desempenho 
esperado DVU 

(%) 

Vestuário (DVU) 136 63,16 + 
20,46 

70,00; 30 0 100 80  

Vestuário (ND) 136 2,79 + 5,7 0,00; 0  0 40 0 

Vestuário (PS) 136 31,18 + 
17,80 

30,00; 20  0 80 20 
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Animais (DVU) 136 86,98 + 
18,42 

93,00; 14 0 100 70 

Animais (ND) 136 1,38 + 4,30 0,00;0  0 27  20 

Animais (PS) 136 8,95 + 8,64 7,00; 13 0 47 10 

Alimentos (DVU) 136 74,57 + 
17,41 

80,00; 13 0 93 90 

Alimentos (ND) 136 4,70 + 7,25 0,00; 7 0 47 5 

Alimentos (PS) 136 17,60 + 9,19 16,50; 7 0 53 5 

Meios de 
Transporte (DVU) 
 

136 82,69 + 
16,68 

90,00; 9 0 100  70 

Meios de 
Transporte (ND) 

136 2,05 + 8,76 0,00; 0  0 90 5 

Meios de 
Transporte (PS) 

136 12,46 + 7,53 9,00; 9  0 45 25 

Móveis e utensílios 
(DVU) 

136 74,82 + 
15,84 

79,00; 12 0 100 65 

Móveis e utensílios 
(ND) 

136 3,99 + 4,73 4,00; 8 0 21 5 

Móveis e utensílios 
(PS) 

136 17,90 + 9,09 17,00; 13 0 58 30 

Profissões (DVU) 136 53,16 + 
17,75 

60,00; 20 0 100 45 

Profissões (ND) 136 5,59 + 8,67 0,00; 10 0 40 25 

Profissões (PS) 136 38,38 
+16,65 

40,00; 20 0 90 30 

Locais (DVU) 136 42,92 + 
20,45 

42,00; 25 0 100 70 

Locais (ND) 136 9,84 + 17,85 0,00; 14 0 83 5 

Locais (PS) 136 48,03 + 
19,65 

50,00; 25 0 92 25 

Formas e cores 
(DVU) 

136 78,24 
+23,21 

80,00; 20 0 100 85 

Formas e cores 
(ND) 

136 5,22 + 8,43 0,00; 10 0 40 5 

Formas e cores 
(PS) 

136 13,60 
+15,38 

10,00; 20 0 80 10 

Brinquedos e 
instrumentos 
musicais (DVU) 

136 70,26 + 
22,34 

73,00; 35 0 100 70 

Brinquedos e 
instrumentos 
musicais (ND) 

136 4,87 + 8,15 0,00; 9 0 45 10 

Brinquedos e 
instrumentos 
musicais (PS) 

136 21,92 - 
16,48 

18,00; 27 0 64 20 

N = número de crianças com respostas   DVU = designação por vocabulário usual       ND = Não 
designação   PS = Processo de substituição    dP = desvio padrão   Min. = mínimo    Máx. = máximo 
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Na nomeação automática rápida, os escolares tiveram resultados aquém do 
esperado para faixa etária, exceto na subtarefa de nomeação de objetos, no qual o 
tempo foi menor que o usualmente utilizado por crianças nesta faixa etária. (Tabela 2) 
 
 
Tabela 2. Desempenho na tarefa de RAN 

N = número de crianças com respostas     dP= desvio padrão    Min. = mínimo    Máx. = máximo   seg 
= segundos 

 
 

A tabela 3 mostra os resultados da correlação entre as habilidades avaliadas. 
Foram utilizados apenas os resultados de acerto do teste de vocabulário (DVU). 
Há correlação negativa de força fraca estatisticamente significativa entre os acertos 
da categoria de vestuário com o RAN letras (p = 0,01) e o RAN objeto (p = 0,03); 
móveis e utensílios com RAN objetos (p = 0,02); formas e cores com todas subtarefas 
do RAN, dígitos (p= 0,01), letras (p = 0,02), objetos (p = 0,00) e cores (p = 0,00); 
brinquedos e instrumentos musicais com RAN cores (p = 0,01).  
 
 
Tabela 3. Correlação das habilidades de vocabulário e RAN 

 
 

 n Média (seg) 
+ dP 

Mediana; Q
25

 - Q
75

 Min. 
(seg) 

Máx. 
(seg) 

Desempenho 
esperado 

(média + dP) 

RAN Dígitos 136 72,77 + 34,29 65,00 ; 35 30 185 56,5 + 27,6 

RAN Letras 136 74,00 + 27,54 70,00; 39,5 0 138 58,3 + 17,1 

RAN Objetos 136 72,38 + 18,70 68,00; 22,5 44 157 81,0 + 14,2 

RAN Cores 136 81,02 + 31,14 76,00; 30,5 40 283 67,2 + 14,5 

 
VOCABULÁRIO 
EXPRESSIVO 

 
RAN DÍGITOS 

 
RAN LETRAS 

 
RAN OBJETOS 

 
RAN CORES 

Vestuário (DVU) p = 0,28 r = - 0,24 
 p = 0,01* 

 

r = - 0,18 
p = 0,03* 

p = 0,33 

Animais (DVU) p = 0,53 p = 0,13 p = 0,06 p = 0,08 

Alimentos (DVU) P =0,79 
 
 

P =0,52 
 
 

P =0,00 
 
 

P = 0,29 
 
 

Meios de Transporte (DVU) 
 

p = 0,32 p = 0,93  p =  0,11 p = 0,42  

Móveis e utensílios (DVU) p = 0,32 p = 0,34 r = - 0,19 
p = 0,02* 

p = 0,18 

Profissões (DVU) p =  0,25 p = 0,60 p = 0,11 p = 0,09 

Locais (DVU) p = 0,76 p = 0,08  p = 0,09 p = 0,10 

Formas e cores (DVU) r = - 0,25 
p = 0,01* 

 
 

r = - 0,23 
p = 0,02* 

 

r = - 0,30 
p = 0,00** 

 

r = - 0,32 
p = 0,00** 
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*p ≤ 0,05 - Correlação de Spearman    

  
 
DISCUSSÃO 
 
 

Há várias habilidades descritas como preditoras de leitura e escrita, porém duas 
delas, consideradas pela literatura como prévias à compreensão leitora são o 
vocabulário e a velocidade de leitura.20 Sendo esta, atrelada à nomeação automática 
rápida.  

O vocabulário, em fase mais precoce se relaciona com a fluência leitora e, em 
determinado momento do processo de alfabetização, se torna um preditor mais forte 
da compreensão leitora.11 A nomeação automática rápida também possui relação 
influenciadora no processo de fluência de leitura, o que a torna uma das habilidades 
capazes de identificar o nível leitor.21  

Este estudo avaliou crianças do primeiro ano do ensino fundamental de escolas 
públicas a fim de descrever o desempenho das mesmas nessas duas habilidades e 
de correlacioná-las, visto a escassez de conhecimento destas na etapa inicial da 
alfabetização. 

O melhor desempenho de meninos nas tarefas de vocabulário especialmente 
nos campos meios de transporte e locais são discordantes de estudo anterior com a 
utilização do mesmo instrumento de avaliação.22  

 
O estudo observou que os campos semânticos vestuário, alimentos, locais, 

formas e cores encontram-se com resultados de acerto (DVU) aquém do esperado. 
Esse resultado corrobora a literatura que questiona se esses resultados são, de fato, 
deficitários ou se apenas não se encontram dentro do estimado pelo teste utilizado, 
uma vez que existem diferenças culturais que podem interferir nas respostas22 e  o 
teste utilizado ter sido construído com dados de crianças da região sudeste do Brasil. 
Levantamos assim, a questão de que essas categorias estejam com resultado de 
acerto abaixo do esperado, devido à alta pontuação de ND e/ou de PS, sendo válido 
estudos futuros que analisem os processos de substituições, observando de maneira 
mais minuciosa as substituições por paráfrases culturais. Entretanto, a categoria de 
formas e cores está relacionada ao processo socialmente aprendido, mas 
especialmente no ensino formal da aprendizagem. Sendo assim, o baixo desempenho 
nessa categoria pode se dar pela defasagem no ensino educacional público, que 
perpassa por situações políticas de qualidade e eficiência da educação ainda 
críticas.23 

 
No desempenho em nomeação automatizada rápida, observamos que as 

crianças obtiveram resultados satisfatórios na subtarefa de nomeação de objetos, 
concordando com pesquisa realizada com crianças da mesma faixa etária19 e sendo 
contrária a outro estudo que evidenciou ser esta a nomeação de maior tempo gasto.24 
Estes mesmos autores sugerem que o baixo desempenho na habilidade de nomeação 
rápida pode estar relacionado ao perfil socioeconômico baixo, em geral, dos escolares 
de escolas públicas, uma vez que, é sabido que acesso a recursos, materiais e 
ambientes estimuladores fazem a diferença no processo de aprendizagem.25  

Brinquedos e 
instrumentos musicais 
(DVU) 

p = 0,67  p = 0,86 p = 0,16 r = - 0,21 
p = 0,01* 
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É visto na literatura que crianças de escolas públicas quando comparadas com 
crianças de escolas privadas possuem menor desempenho em habilidades de 
leitura,26,27 muitas vezes devido a discrepância no perfil de ensino. Enquanto a escola 
privada inicia a inserção da criança na alfabetização ainda no ensino infantil, nas 
escolas públicas as crianças só são imersas a esse processo no primeiro ano, tendo 
assim uma lacuna entre elas,28 o que resulta, por vezes, em desempenho aquém do 
esperado nos escolares do ensino público.  
Outro aspecto a ser considerado é que as escolas deste estudo são escolas de baixo 
IDEB, ou seja, escolas que o desempenho geral dos alunos na Prova Brasil (que mede 
a qualidade do ensino por meio de avaliação padronizada) é inferior à meta definida 
pelo Ministério da Educação.29 Sendo assim, já se observa o indício de uma 
defasagem no ensino que pode gerar dificuldades no processo de aprendizagem. Por 
mais que as crianças pesquisadas não apresentem queixas dessas dificuldades, 
podemos entender que essas falhas na educação podem vir a influenciar o 
desempenho das mesmas nas demais subtarefas do RAN, cores, letras e dígitos, os 
quais necessitam de um ensino mais formal. 
 

Finalmente, a correlação encontrada entre o RAN e o vocabulário neste estudo, 
embora em tarefas tenham sido fracas, nota-se a existência de uma relação entre elas 
ainda nessa fase inicial de aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita, 
mostrando que além da importância de ambas como papel fundamental no 
desempenho ortográfico posteriormente, há a necessidade de um olhar mais 
atencional também nessa fase inicial, onde as mesmas já demonstram um 
crescimento em conjunto.17 Sendo assim, o estímulo no início da alfabetização poderá 
predizer o sucesso em leitura de crianças em seu desenvolvimento escolar.   

.   
 
 

 
 
CONCLUSÃO 
 

O estudo mostrou o baixo desempenho de crianças do primeiro ano de escola 
pública do Município de Natal/RN nas habilidades de vocabulário expressivo e 
nomeação automática rápida, consideradas preditoras da compreensão leitora 
posterior. Tal achado é extremamente relevante no tocante à necessidade de 
estratégias de estimulação destas habilidades precocemente para que futuramente 
estas crianças não venham a apresentar problemas de leitura. Também foi possível 
verificar a existência de correlação entre as habilidades ainda nessa fase inicial de 
alfabetização que aponta a necessidade de conhecimento dos professores quanto a 
estas habilidades no contexto educacional. Como limitação do estudo, a ausência de 
análise dos processos de substituições do vocabulário pode, em estudos futuros, 
delinear se as mesmas são de cunho cultural, considerando que o teste foi 
padronizado para uma população especifica de outra região. Assim, a necessidade 
de pesquisas futuras que analisem e correlacionem esses dados, para melhor 
entendimento e caracterização do desempenho dessa população não somente nesta 
faixa de escolaridade, como também nas posteriores em estudos longitudinais.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No nosso primeiro estudo o objetivo era de caracterizar o desempenho em 

habilidades de processamento fonológico (consciência fonológica, RAN e memória de 

trabalho fonológica) e reconhecimento de letras de escolares do primeiro ano do 

ensino fundamental de escola pública, além de correlacionar as habilidades entre si. 

Observamos que as crianças obtiveram resultados aquém do esperado em todas as 

habilidades, exceto na subtarefa de objetos do RAN.  Discutimos as questões de 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem no âmbito da educação pública, em 

que há defasagem no ensino dessas habilidades nas séries mais básicas (OLIVEIRA, 

CAPELLINI, 2013); OLIVEIRA, GERMANO, CAPELLINI, 2016) e  a influência do fator 

socioeconômico, de suma relevância, uma vez que famílias de baixa renda tendem a 

ter menor escolaridade, menos oportunidade de acesso a livros, brinquedos 

educativos e ambientes estimuladores (LEE,OTAIBA, 2015; OZERNOV-PALCHIK, 

2017; LAW; CHARLTON; ASMUSSEN, 2017). A correlação encontrada entre as 

habilidades nos afirma que elas precisam ser melhor trabalhadas no ambiente escolar 

a fim de diminuir o impacto negativo causado pelos fatores citados acima na aquisição 

e desenvolvimento da leitura e assim, possibilitar às crianças oportunidade de melhor 

desempenho leitor e aprendizagem escolar geral. 

 

No segundo estudo, o nosso objetivo foi de caracterizar o desempenho de 

crianças também do primeiro ano do fundamental de escolas públicas, nas habilidades 

preditoras de compreensão leitora, o vocabulário expressivo e a nomeação 

automática rápida, correlacionando-as com o intuito de responder se haveria relação 

entre ambos no início da alfabetização. Observamos que dos 9 campos semânticos, 

4 estavam aquém do esperado para a faixa etária, sendo eles vestuário, alimentos, 

locais, formas e cores. O estudo levanta juntamente com a literatura (MEDEIROS, 

VALENÇA, 2013) a hipótese de que essas categorias possam estar deficitárias devido 

a ampla variação cultural em nosso país, porém salientou que a categoria de Formas 

e Cores não possui essa variabilidade, sugerindo que o baixo desempenho nessa 

pode estar atrelado a questões do ensino defasado das escolas públicas, uma vez 

que, para a aprendizagem de cores e formas se faz necessário um ensino mais 

direcionado e o ensino público não dá muita ênfase as tarefas de inicialização da 
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alfabetização no final da educação básica (OLIVEIRA, CAPELLINI, 2013). O estudo 

ainda reporta a necessidade de estudos futuros que analise os processos de 

substituição, mostrando mais detalhado esse desempenho. 

Na habilidade de nomeação automática rápida encontramos novamente o baixo 

desempenho dos participantes, excetuando a tarefa de nomeação de objetos, em que 

a literatura mostra também haver uma influência da escolarização. Mesmo nossas 

crianças não apresentando queixas de dificuldades de aprendizagem, as mesmas 

estavam matriculadas em escolas de baixo IDEB, mostrando certa vulnerabilidade no 

ensino; de classe socioeconômica baixa e inseridas em bairros periféricos, o que 

também traz à tona as questões socioeconômicas (LAW; CHARLTON; ASMUSSEN, 

2017). Por fim, conseguimos responder nossa pergunta inicial diante da correlação 

existente entre as habilidades de vocabulário expressivo e nomeação automática 

rápida ainda nessa fase inicial de alfabetização. A literatura mostra que essa relação 

se potencializa com o passar dos anos, sendo de suma relevância não só para a 

leitura, mas como para o processo de escrita posterior (SANTOS, BEFI-LOPES, 

2012). 

 

Concluímos que se faz necessário novos estudos que busquem medidas 

preventivas e interventivas com o intuito de diminuir as consequências desses déficits 

e proporcionar fluidez no processo de aprendizagem da leitura e da crianças em fase 

de alfabetização.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO B – TERMO DE ASSENTIMENTO 
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ANEXO C - PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO D – NORMAS REVISTA CEFAC 
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