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João Batista Araujo e Oliveira, Isabella Starling Alves, & Guilherme Hirata1, 

1. Introdução
• A fluência de leitura se associa à compreensão (US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN

SERVICES, 2000). Todavia, a maioria dos estudos que mostram essa associação foi
conduzida em outras línguas, como no inglês (e.g., FUCHS et al., 1988; JOSHI; AARON,
2000; JENKINS et al., 2003; CUTTING; SCARBOROUGH, 2006; KLAUDA; GUTHRIE, 2008) e
no italiano (BIGOZZI et al., 2017; FLORIT et al., 2020).

• Os estudos brasileiros também indicam que há uma associação entre fluência de leitura e
compreensão. Porém, a maioria deles investigou o tema de maneira restrita (p.ex.,
somente 2º ano; MOUSINHO et al., 2009) ou se baseou em amostras pequenas (p.ex.,
cerca de 30 participantes por ano escolar; MARTINS; CAPELLINI, 2019).

• Recentemente, analisamos dados de 512 alunos do 2º ao 4º ano de uma cidade mineira
de grande porte, os quais corroboraram que maior fluência de leitura se associa à melhor
compreensão (OLIVEIRA et al., submetido).

1.1. Objetivos da presente nota 
• Esta nota tem como principal objetivo investigar se a associação entre fluência e

compreensão de leitura, encontrada em uma amostra mineira, é replicada em outra
amostra.

• A nota apresenta dados sobre a relação entre fluência e compreensão de leitura avaliadas
em alunos do 2º ao 4º ano de Sobral (CE), avaliados em 2019.

• São utilizados os dados da avalição do programa de leitura realizado em Sobral em 2019.
• Esta nota não constitui uma avaliação de impacto e, portanto, não é feita distinção entre

grupos de tratamento e controle. Trata-se de trabalho descritivo, mas que permite
comparação com outros contextos em que essa análise de correlação já foi realizada de
forma independente de ter ou não havido uma intervenção específica para desenvolver
essas habilidades.

1.2. Definição de fluência e compreensão de leitura 
• A fluência de leitura é aqui definida como a habilidade de ler frases simples com

velocidade e precisão (HUDSON et al., 2011). Espera-se que, ao final do 1º ano, alunos
alfabetizados sejam capazes de ler de 60 a 80 palavras em um minuto, com menos de 5%
de erros (OLIVEIRA, 2021).

1 Os dois primeiros autores são do Instituto Alfa e Beto.  Guilherme Hirata é do Instituto IDados. Contato com 
isabella@alfaebeto.org.br 
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• A compreensão de leitura é aqui definida como a habilidade de integrar palavras em
informações que façam sentido, conectá-las a conhecimento prévio e fazer inferências
(SNOW, 2002). Neste estudo, compreensão de leitura foi operacionalizada como
compreensão de sentenças (VILHENA et al., 2016), conforme detalhado na seção 2.2.

2. Métodos
2.1. Participantes 

• Participaram do estudo 839 alunos do 2º ao 4º ano, matriculados na rede municipal de
Sobral (CE).

• Os alunos foram selecionados por amostragem.
o Inicialmente, a pontuação das escolas de Sobral na Prova Brasil foi identificada. As

escolas com pontuações extremas (maiores e menores) foram excluídas da
amostra. Dentre as demais escolas, 20 foram aleatoriamente selecionadas.

o Alunos de 2º a 4º ano foram selecionados para participar do estudo através de
amostragem estratificada por turma.

2.2. Materiais 

A fluência e a compreensão foram avaliadas com os materiais descritos abaixo: 

• Teste de Fluência de Leitura. A fluência de leitura dos participantes foi avaliada através
do Teste de Fluência de Leitura (Instituto Alfa e Beto), o qual foi aplicado individualmente.
Nesse teste, o aluno é instruído a ler em voz alta um texto e computa-se quantas palavras
os alunos conseguem ler dentro do tempo limite de um minuto.  Cada aluno foi
apresentado a dois textos (i.e., Som, Luiz e Seus Efeitos Especiais e As Deliciosas Misturas
de Toni) com temática científica, retirados da coleção Leituras para o Ensino Fundamental
I do Instituto Alfa e Beto. Em geral, o nível de dificuldade dos textos foi pensado de acordo
com o conceito de reading grade-level (FOUNTAS; PINNELL, 2016). Para desenvolvimento
dos textos, foi selecionado um corpus de palavras mais frequentes em clássicos da
literatura (p.ex., “Pinóquio” e “Alice no País das Maravilhas”). Os textos do Teste de
Fluência de Leitura foram escritos utilizando-se o corpus identificado e incluindo-se frases
simples e subordinadas. O texto foi apresentado aos participantes em um papel A4, com
fonte tamanho 12, na cor preta. Cada frase do texto foi apresentada em uma linha. Neste
teste, foi avaliada a quantidade média de palavras lidas por minuto (PPM) como medida
de velocidade de leitura, e a quantidade de erros cometidos na leitura dos textos como
medida de qualidade de leitura.

• Teste de Leitura - Compreensão de Sentenças. As habilidades de compreensão de leitura
foram aqui operacionalizadas como compreensão de sentenças e avaliadas através do
Teste de Leitura - Compreensão de Sentenças (TELCS; VILHENA et al., 2016; VILHENA;
PINHEIRO, 2020), aplicado em grupos. No TELCS, os participantes leem uma frase, a qual
tem a última palavra omitida, e devem completá-la ao escolher uma palavra dentre cinco
possíveis alternativas. O teste tem um total de 36 frases de tamanho variado (entre 8 e
20 palavras). As alternativas apresentadas para completar as frases têm semelhanças
visuais (e.g., número de letras), fonológicas (e.g., número de rimas), ou semânticas (e.g.,
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indicam a mesma classe semântica - por exemplo, profissão). As frases e as alternativas 
que as completam foram apresentadas em fonte tamanho 12, na cor preta, impressas em 
papel A4. As alternativas de resposta foram apresentadas em frente à frase, entre 
parênteses. As frases foram apresentadas uma abaixo da outra. Os participantes fizeram 
4 itens de treino, oralmente e com feedback. Em seguida, completaram a fase de 
testagem, através de leitura silenciosa e sem apoio, com tempo limite de 5 minutos. Um 
ponto foi dado para cada item do teste completado corretamente (pontuação máxima = 
36). 
 

3. Resultados 
3.1. Compreensão e velocidade 

• A figura 1 mostra a relação entre velocidade—PPM—no Teste de Fluência de Leitura e a 
compreensão, indicada pelo escore no TELCS (máx=36), separadamente para cada série. 

• Cada marcador indica um conjunto de alunos com quantidade parecida de palavras lidas 
por minuto. Para cada conjunto de alunos foi calculado o escore médio no TELCS. Essa 
abordagem de análise foi escolhida para diminuir o ruído causado pela análise a nível 
individual.   

• A distribuição de palavras lidas por minuto é aproximadamente normal, o que significa 
que no meio da distribuição cada marcador representa mais alunos que os marcadores 
dos extremos. 

• Observa-se relação positiva em todas as séries, sendo a magnitude da correlação muito 
semelhante entre as diferentes séries. 

Figura 1 – Relação entre compreensão e palavras lidas por minuto 

 

3.2. Compreensão e erros 
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• A figura 2 mostra a relação entre compreensão e o número de palavras lidas com erro 
no Teste de Fluência de Leitura. 

• Para cada valor de número de erros (1, 2, 3 etc.), calculou-se a média do escore no 
TELCS.  

• Foram considerados outliers os números de erros para os quais houve no máximo 3 
alunos; esses alunos foram excluídos da figura (99% dos alunos erraram menos de 20 
palavras). 

• Observa-se uma relação negativa entre pontuação no TELCS e número de palavras lidas 
com erro no Teste de Fluência de Leitura, no geral e em todas as séries. Ou seja, quanto 
mais palavras lidas com erro no teste de fluência, mais baixo foi seu desempenho no 
teste de compreensão. 

• A partir de 8 ou 10 palavras lidas com erro (90% dos alunos leram até 8 palavras 
incorretamente), a relação não é mais tão evidente. Provavelmente, esse resultado 
ocorre devido à perda de precisão da estimativa, dado o baixo número de observações 
extremas. 

Figura 2 – Relação entre compreensão e palavras lidas com erro 

 

Nota. Cada ponto nas figuras representa uma leitura, sendo que cada aluno pode ter 
lido até 4 vezes. É preciso haver ao menos 5 alunos com o mesmo número de erros 
para que entre na figura total e 4 alunos nas figuras por série. Com essa abordagem, o 
ruído é reduzido, mas perde-se menos de 2% da amostra.  
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3.3. Velocidade e erros 
• A figura 3 mostra a relação entre palavras lidas por minuto e número de palavras lidas 

incorretamente no Teste de Fluência de Leitura. 
• Observa-se que quanto maior a velocidade de leitura, menor tende a ser o número de 

erros. Ou seja, maior velocidade de leitura está associada a maior acurácia. 
• Esses resultados são observados mesmo para o 2º ano, o qual apresenta menor 

velocidade média de leitura. 
• Assim como observado na associação entre erros no Teste de Fluência de Leitura e 

TELCS, a relação entre número de erros e velocidade torna-se instável nos casos de 
muitos erros, devido à pouca amostra (poucos alunos erram muitas palavras). 

 

Figura 3 – relação entre velocidade e erros 

 

Nota. Cada ponto nas figuras representa uma leitura, sendo que cada aluno pode ter 
lido até 4 vezes. É preciso haver ao menos 5 alunos com o mesmo número de erros 
para que entre na figura total e 4 alunos nas figuras por série. Com essa abordagem, o 
ruído é reduzido, mas perde-se menos de 2% da amostra.  

 
4. Conclusão 
• Em geral, os resultados mostram que a velocidade e a precisão da leitura são bons 

indicadores de compreensão de leitura.   

Nota Técnica Instituto Alfa e Beto - n° 001



6 
 

• Além disso, a velocidade não parece prejudicar a qualidade da leitura, a partir de um certo 
nível (ou seja, não há evidência de um trade-off entre velocidade e acurácia no Teste de 
Fluência de Leitura.). Especificamente, crianças que leram mais rapidamente também 
cometeram menos erros no Teste de Fluência de Leitura.  

• Esses resultados replicam dados encontrados pelo Instituto Alfa e Beto em outro município 
brasileiro (OLIVEIRA et al., submetido).  

• Além disso, os resultados desse estudo corroboram também achados nacionais (MOUSINHO 
et al., 2009; MARTINS; CAPELLINI, 2019) e internacionais (e.g., FUCHS et al., 1988; JENKINS 
et al., 2003; SCARBOROUGH, 2006; BIGOZZI et al., 2017) sobre a associação entre fluência e 
compreensão de leitura. 

• A associação encontrada entre fluência e compreensão de leitura tem possíveis implicações 
práticas:  

o a promoção da fluência de leitura na sala de aula pode auxiliar o aluno no 
desenvolvimento das habilidades compreensão de leitura. 

o desde o 1º ano é fundamental assegurar a capacidade de identificação correta e 
automática de palavras e a prática na leitura de frases, de maneira a consolidar a 
velocidade e redução de erros na leitura (há evidências de que o atraso nessa 
fase pode se tornar irrecuperável, ou seja, o aluno nunca vai adquirir um nível 
compatível com a turma). 

o Ou seja, intervenções em fluência de leitura têm potencial de serem 
generalizadas para outras habilidades de leitura e são essenciais para criar 
condições adequadas para a compreensão do que se lê.   
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