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ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS EM REGIME DE COLABORAÇÃO 

A V A L I A Ç Ã O  D A  F L U Ê N C I A  E M  L E I T U R A

PERFIL DE LEITOR

PERFIL PRÉ-LEITOR

Os estudantes que se encontram neste perfil começam a desenvolver habilidades relacionadas ao processo de apro-
priação da leitura e, portanto, apresentam dificuldades na decodificação de palavras, principalmente, daquelas com 
padrões silábicos não canônicos. Outras dificuldades poderão ser identificadas, como, por exemplo, as relacionadas 
à associação de consoantes e/ou vogais aos seus valores sonoros (consciência fonológica).

A maior complicação no processo de leitura apresentada pelos estudantes alocados neste perfil são decorrentes 
do fato de não terem se apropriado, ainda, dos princípios que organizam o sistema alfabético de escrita. Assim, os 
estudantes aqui identificados como pré-leitores são aqueles que, até então, não venceram os desafios relacionados 
à decodificação da palavra escrita e, por essa razão, ainda não leem oralmente.

Esses estudantes reconhecem as letras, mas não identificam sua sonoridade ou, quando a identificam, realizam uma 
leitura individual de cada elemento do código alfabético dentro de uma palavra, não compreendendo o seu emprego 
enquanto constituinte da mesma ou de uma única sílaba.

Também se encontram neste perfil aqueles estudantes que conseguem ler uma ou outra palavra, isoladamente, porém 
de modo silabado, com excesso de pausas e diversos desvios no que concerne à relação entre grafemas (letras) e 
fonemas (sons).

Na avaliação da fluência em leitura, considerando-se como parâmetro o intervalo de 60 segundos, o PRÉ-LEITOR:

 » Lê, em média, até 10 palavras em uma lista (ou em um texto, quando consegue ler) com vocábulos em padrões 
silábicos diversos, mesclando termos mais e menos frequentes em seu cotidiano, independentemente da preci-
são de sua leitura (acertos). Assim, esse estudante apresenta uma maior fluidez na leitura de palavras com menor 
extensão e formadas por sílabas em padrão canônico.

E/OU

 » Lê, em média, até 5 pseudopalavras dispostas em uma lista. Esses termos são vocábulos inventados que seguem 
o padrão ortográfico da Língua Portuguesa (ou seja, são compostos por consoantes e vogais do alfabeto, sempre 
apresentando, pelo menos, uma vogal por sílaba, de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa). 
As pseudopalavras não são dotadas de significado, pois não são palavras dicionarizadas e foram criadas com o 
intuito de se observar a compreensão leitora do estudante durante a sua aplicação. Nesse caso, trata-se de obter 
uma confirmação acerca do reconhecimento, por parte da criança, da relação entre as letras e suas sonoridades, 
conforme o contexto no qual foram empregadas. Vale ressaltar que, aqui, a precisão da leitura da criança também 
é variável, sendo mais recorrente apresentar dificuldades.
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PERFIL INICIANTE 

O estudante alocado no nível INICIANTE lê palavras e pequenas sequências textuais, porém faz a leitura de forma 
pausada, em um padrão de leitura silabada, pois ainda precisa de tempo para realizar a decodificação, sílaba a sílaba, 
da palavra escrita. Isso acontece, especialmente, no caso de palavras que apresentam padrões silábicos não canônicos 
(CVC, VC, CCV etc.) e/ou que são pouco frequentes na Língua Portuguesa.

Esses estudantes já se apropriaram das regras que organizam o sistema de escrita alfabética, mas ainda apresentam 
dificuldades com a base ortográfica, muitas vezes, decodificando a palavra em uma leitura silenciosa prévia para, 
depois, reproduzi-la oralmente. Isto é, leitores iniciantes são aqueles que ainda gastam muito tempo no processo de 
decodificação das palavras, o que compromete a compreensão daquilo que leram.

Na avaliação da fluência, tendo como parâmetro o intervalo de 60 segundos, o leitor INICIANTE é aquele que:

 » Lê mais de 11 palavras, independentemente do padrão silábico.

E

 » Lê mais de 5 pseudopalavras, também compostas por padrões silábicos distintos.

Contudo, a leitura desse estudante ainda apresenta dificuldades quanto à compreensão dos vocábulos, pois ele ainda tem 
dificuldade em relação à transposição dos fonemas para os grafemas, apresentando precisão de leitura abaixo de 90%.

Na leitura de textos, quando a realiza, o estudante apresenta o padrão de leitura semelhante ao observado em relação 
à compreensão de palavras e pseudopalavras.

PERFIL FLUENTE

Caracteriza-se como leitor FLUENTE aquele estudante que já venceu os desafios relacionados à decodificação das 
palavras e, por isso, lê mais rapidamente. Isso permite a ele dedicar mais esforços à compreensão do que está lendo, 
ou seja, constrói significados para cada vocábulo lido.

O leitor fluente encontra-se em nível de leitura de textos, pois já superou as dificuldades básicas observadas em tarefas 
de menor complexidade, como de leitura de listas de palavras e de pseudopalavras.

Entretanto, a complexidade do texto, especialmente, no que se refere à pontuação e aos sinais prosódicos relacionados 
à entonação, exerce um papel muito significativo na performance de leitura dos estudantes alocados neste padrão.

Nesse caso, os textos com vocabulário e/ou estrutura sintática mais complexa e/ou de maior extensão podem ser 
lidos pelo estudante sem o devido respeito à pontuação ou sem entonação, comprometendo a compreensão de seu 
conteúdo. Portanto, o estudante, mesmo sendo fluente, ou seja, mantendo uma boa velocidade na leitura, ainda não 
a realiza de forma expressiva, não observando todos os elementos prosódicos da nossa língua (recursos expressivos 
como pontuação, pausas, entonação, elementos gráficos etc.).

Neste perfil, alocam-se os estudantes já alfabetizados, mas ainda não proficientes em leitura, uma vez que a proficiência 
é uma característica de leitores que não apenas localizam informações na superfície textual, mas são capazes também 
de realizar inferências com base no que leem. Essa habilidade é construída ao longo das diversas experiências de 
leitura pelas quais os leitores irão passar. 



AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA EM LEITURA     |    PERFIL DE LEITOR   03

Na avaliação da fluência, tendo como parâmetro o intervalo de 60 segundos, o leitor FLUENTE é aquele que: 

 » Lê e estabelece sentido para o que leu em sequências textuais ficcionais, como, por exemplo, que mesclam estru-
turas morfossintáticas variadas, com uma extensão média entre 150 e 180 palavras, lidas com precisão superior 
a 90% (ou seja, acima de 65 palavras corretas). Além disso, esse leitor reconhece elementos prosódicos básicos, 
como ritmo, entonação, pausas, entre outros.

Considera-se, então, que o estudante fluente em leitura já superou o universo das palavras isoladas, fora de um con-
texto textual, revelando níveis adequados de compreensão do processo de decodificação da Língua Portuguesa, ao 
reconhecer e compreender as diferentes relações entre os sons e as suas representações por letras (relação fonema 
– grafema).

Destaca-se, porém, que esses estudantes em níveis mais elevados do perfil FLUENTE já conseguem compreender 
pequenas informações não explicitadas no texto, desde que sejam indicadas por meio de pistas textuais que ajudarão 
na construção de hipóteses sobre o que leram. Isto é, no teste de fluência, acertam de 3 a 5 perguntas referentes ao 
texto lido.


