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RESUMO 

 

Testes de triagem de leitura são instrumentos essenciais para professores e 

profissionais que trabalham no âmbito educacional, visto que proporcionam, de 

forma rápida e econômica, um levantamento do desempenho dessa habilidade. 

Contudo, há uma carência desse tipo de instrumento que seja adaptado para a 

população brasileira. Assim, foi realizado este trabalho acerca do processo de 

adaptação, para o português do Brasil, de um teste de triagem, The Reading 

Decision Test (RDT). Este é formado por três subtestes (letras, palavras e 

sentenças) com nível crescente de dificuldade, tendo cada um deles duas formas 

equivalentes (F1 e F2). O trabalho foi realizado em duas etapas: (I) tradução das 

instruções e adaptação dos subtestes para o português brasileiro; e (II) avaliação 

da adequação da versão brasileira do RDT. A etapa I teve 2 fases: 1) tradução 

das instruções do RDT e adaptação dos subtestes de palavras e sentenças; 2) 

análise dos estímulos dos subtestes por juízes especialistas. Na etapa II, foram 

realizados três estudos, com escolares do 1º ao 5º ano: Estudo 1) administração 

do RDT em 40 crianças com adequado desempenho escolar, para verificar a 

adequação dos itens dos subtestes e alterá-los quando necessário; Estudo 2) 

aplicação  em 80 crianças, metade sem e metade com problemas de 

aprendizagem, tendo os mesmos objetivos do estudo 1, além de comparar o 

desempenho dessas crianças no RDT com testes já adaptados para população 

brasileira; Estudo 3) administração do RDT em 230  crianças (n=46), por ano 

escolar) selecionadas aleatoriamente, com o objetivos de avaliar as propriedades 

psicométricas inicias dos subtestes. A partir dos estudos 1 e 2, foi possível realizar 

a substituição de itens, por meio da análise do índice de dificuldade (ID) e 

correlação item-total (I-T). No estudo 2, observou-se, diferença significativa entre 

o desempenho dos grupos sem e com problemas de aprendizagem nos três 

subteste do RDT (p<0,05). Os subtestes de letras e de palavras mostraram 

correlação moderada (p<0,05) com testes já adaptados, entretanto, o de 

sentenças apresentou relação fraca (p<0,05). No estudo 3, a análise dos itens de 

cada forma dos três subtestes mostrou efeito significativo do ano escolar. Houve 

diferença estatística (p<0,01) no reconhecimento dos dois tipos de itens que 

formam os subtestes de palavras (palavras e pseudopalavras) e sentenças 

(sentenças verdadeiras e absurdas) em todos os anos escolares, nas duas formas 

dos subtestes. A análise da velocidade de leitura mostrou diferença significante 

(p<0,05) no número de acertos, nos anos escolares, em ambas as formas dos três 

subtestes. A análise de correlação intra-classe (ICC) indicou correlação moderada 
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entre as duas formas do subteste de letras (ICC=0,68), mas forte correlação entre 

as formas dos subtestes de palavras (ICC=0,90) e sentenças (ICC=0,90) (p<0,05). 

Assim, conclui-se que os subtestes da versão brasileira do RDT apresentam 

propriedades psicométricas iniciais adequadas, podendo ser essa a versão final 

do teste. 

 

Palavras-chave: adaptação; teste de triagem; leitura 
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ABSTRACT 

 
Screening tests in reading are essential for teachers and professionals working on 

the field of education, as these instruments provide a fast and economic measure 

of reading disabilities. So, this study aimed at adapting a screening test for 

reading, The Reading Decision Test (RDT), to Brazilian Portuguese. This test is 

made up of three subtests (letter, words and sentences) with increasing difficulty 

levels. Each subtest had two equivalent forms (F1 and F2). This research was 

carried out in two stages: (I) translation of the instructions and adaptation of the 

subtests to Brazilian Portuguese; and (II) assessment of the adaptation of the 

Brazilian version of the RDT. Stage I has two phases: 1) translation of the 

instructions of the RDT and adaptation of the word and sentence subtests; 2) 

analyses of the stimuli of the subtests by specialist judges. Stage II was made up 

of three studies, with schoolchildren from the 1st to 5th year: Study 1) RDT tested 

on 40 children with adequate school performance, to assess the adaptation of the 

items and the necessity of changes; Study 2) test application in 80 children, half 

with and half without learning problems, with the same aim as study 1, as well as 

to compare the performance of these children on the RDT in relation to other tests 

already adapted to the Brazilian population; Study 3) administration of the RDT in 

230 randomly selected children (n=46 from each year), in order to assess the initial 

psychometric properties of the subtests. From studies 1 and 2, it was possible to 

substitute the items, by means of difficulty index analyses (DI) and item-total 

correlation (I-T). In study 2, a significant difference between the groups with and 

without learning problems was observed on all three subtests (p<0.05). The letter 

and words subtests showed moderate correlation (p<0,05) with the other tests 

already adapted to the Brazilian population, but the sentences subtest showed a 

weak correlation (p<0.05). In study 3, the analysis of the items in each subtest 

showed a significant effect for schoolyear. There was a significant statistical 

difference (p<0.01) on the recognition of both types of items in the words (real 

words and pseudowords) and sentences subtest (true and absurd sentences) in 

F1 and F2. The reading speed analyses showed a significant difference (p<0.05) in 

the number of right answers, in each school year, in both forms of all three 

subtests. The intra-class correlation (ICC) showed a moderate correlation between 

F1 and F2 on the letter (ICC=0.68) subtest, and a strong correlation on the words 

(ICC=0.90) and sentences (ICC=0.90) subtests (p<0.05). In conclusion, all three 

subtests of the Brazilian version of the Reading Decision Test show adequate 
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initial psychometric properties, and this may be considered as the final version of 

the test.  

Key-words: adaptation; screening test; reading 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Diversos fatores parecem influenciar o processo de aprendizagem 

da leitura, sendo este tema foco de interesse de profissionais e estudiosos 

das mais diferentes áreas, a saber: pedagogos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, e médicos. Assim, a natureza multivariada de um problema 

de aprendizagem requer uma avaliação abrangente, a fim de identificar os 

fatores responsáveis pelos prejuízos observados (Salles, 2005). 

Os problemas de aprendizagem podem ser classificados como 

dificuldades ou distúrbios de aprendizagem (DA), dependendo dos fatores 

a eles relacionados. Dessa forma, fatores como história familial positiva 

(hereditariedade), presença de disfunção neuropsicológica derivada de 

alterações do funcionamento cerebral (base neurobiológica) como 

desencadeante dos problemas específicos de aprendizagem, caracterizam 

um DA (Capellini, 2005). Em contrapartida, nas dificuldades de 

aprendizagem, são, principalmente, observados fatores emocionais, 

familiares, ambientais, socioeconômicos e pedagógicos, estando os fatores 

biológicos e cognitivos preservados (Ciasca, 2003). Diante disso, um 

problema de aprendizagem não implica, necessariamente, em um DA, o 

qual se traduz por um conjunto de sinais sintomatológicos que provocam 

uma série de perturbações no aprender da criança, interferindo no 

processo de aquisição e manutenção de informações de uma forma 

acentuada. 

Embora a maioria das crianças não apresente problemas na 

aquisição da leitura, uma pesquisa realizada no Brasil indicou que de 30% 
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a 40% dos escolares das séries iniciais apresentam dificuldades escolares, 

dos quais de 3% a 5% têm distúrbio de aprendizagem (Ciasca, 2003).  

No Brasil, o processo ensino-aprendizagem mostra-se bastante 

deficiente, visto que 26,3% dos estudantes da 4ª série do ensino 

fundamental têm idade superior à recomendada em até dois anos. Em 

regiões como o Norte e Nordeste do país, essa porcentagem é ainda 

maior, em torno de 40% (IBGE, 2007). 

Este trabalho compreende o processo de adaptação de um 

instrumento de leitura, sendo esta abordada a partir dos pressupostos da 

Psicologia Cognitiva e da Neuropsicologia.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Leitura 
 

Ler é a capacidade de extrair pronúncia e significado de uma palavra 

a partir de sinais gráficos, envolvendo a habilidade de identificar uma 

palavra. Aprender a ler consiste essencialmente em adquirir competências 

para decodificar e compreender o significado de textos, não sendo este um 

evento que ocorra naturalmente nos seres humanos (Cardoso-Martins, 

Capovilla et al., 2005). Os autores afirmam ainda que o propósito da leitura 

é a compreensão, mas que ler não é o mesmo que compreender, pois 

pode haver leitura sem compreensão e compreensão sem leitura. Como 

exemplo disso tem-se os disléxicos, os quais compreendem, mas não 

decodificam, e, os hiperléxicos, que decodificam, embora não 

compreendam. 

Assim, sob o enfoque da Neuropsicologia e da Psicologia Cognitiva, 

a leitura é caracterizada como uma atividade psicolinguística composta por 

múltiplos processos interdependentes, sendo o reconhecimento de 

palavras (acesso ao léxico) e a compreensão do que é lido, seus processos 

fundamentais (Salles, 2005).  

 

2.2. O sistema de escrita do português do Brasil 
 

A escrita foi criada não apenas como uma forma de registrar a fala, 

mas principalmente, como um meio de transmissão do conhecimento 

humano. O sistema de escrita do português do Brasil é caracterizado como 
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alfabético, ou seja, as letras (grafemas) são representações gráficas dos 

sons da fala (fonemas) (Santos e Navas, 2002). Os leitores desse sistema 

de escrita são capazes de ler palavras nunca vistas antes a partir do 

processo de associação grafema-fonema, o qual exige o desenvolvimento 

da capacidade de análise e síntese de fonemas.  

Em um sistema de escrita alfabético transparente ou regular, a 

ortografia de cada palavra reflete a pronúncia claramente, sem 

ambigüidade (Ellis, 1996). Isso se deve a maior semelhança entre a 

quantidade de grafemas e fonemas, pois o sequenciamento das letras na 

escrita de uma palavra reflete de forma fidedigna os sons da fala. Assim, 

língua portuguesa, se comparada à inglesa, pode ser caracterizada como 

regular ou quase regular, pois a ocorrência de irregularidades é pequena 

(Parente, Silveira et al., 1997).  

 

2.3.  Aquisição da leitura 
 

Frith, (1990) propôs um modelo de desenvolvimento de leitura o qual 

preconiza que a criança passa por três estágios na aquisição da leitura, 

sendo eles os seguintes: 

1) logográfico: as palavras mais familiares à criança são tratadas 

como desenhos. Dessa forma, a leitura consiste em um reconhecimento 

global dessas palavras, tendo a criança, utilizado pistas contextuais ao 

invés da decodificação das letras em sons. Embora a criança tenha 

desenvolvido um vocabulário visual, a manutenção dessa estratégia 

exigiria muito de sua memória visual, o que acabaria acarretando em erros, 

a exemplo de troca de palavras visualmente semelhantes. A maior 
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exposição ao material escrito e às instruções formais e informais conduzem 

a criança ao estágio seguinte. 

2) alfabético: tem início a aquisição da estratégia fonológica,  em 

que a criança aprende as correspondências entre os grafemas (letras) e os 

fonemas (sons da fala). Inicialmente, a leitura é bastante lenta, visto que é 

necessário decodificar as letras em sons, sendo lidas primeiramente, 

palavras simples e regulares, em seguida, dígrafos e sílabas complexas. É 

comum que as crianças cometam erros ao lerem palavras irregulares, 

contudo, com a prática, a leitura se torna cada vez mais rápida e fluente, 

sendo processados agrupamentos cada vez maiores de letras. Quando a 

criança começa a processar palavras inteiras e lê-las de memória, caso 

essas lhes forem familiares, tem início o terceiro estágio. 

3) ortográfico: neste estágio, a criança aprende que nem sempre a 

aplicação das regras de conversão grafema-fonema geram uma pronúncia 

correta. Isso porque há palavras que envolvem irregularidades nessa 

relação, sendo, portanto, necessário memorizá-las a fim de que possam 

ser lidas de forma adequada. A partir de então, palavras frequentes serão 

lidas cada vez mais rapidamente e com maior fluência por meio da 

estratégia de reconhecimento visual direto (estratégia lexical).  

As estratégias de leitura empregadas pelas crianças em cada um 

desses estágios não são abandonadas. Pelo contrário, todas elas 

coexistem e são utilizadas dependendo das características do material a 

ser lido (Capovilla, Joly et al., 2004).    
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2.4. Modelo da dupla-rota e as características psicolinguísticas das 
palavras 
 

A fim de explicar os processos subjacentes ao reconhecimento de 

palavras, foi desenvolvido, no âmbito da psicologia cognitiva, modelos de 

processamento cognitivo da leitura, sendo o de dupla-rota o mais utilizado 

(Pinheiro e Rothe-Neves, 2001). Esse modelo se baseia na teoria do duplo 

processamento proposta por John Morton (1979) e passou por diversas 

reformulações, sendo a mais recente o modelo de dupla-rota em cascata 

(DRC), o qual sugere que a pronúncia de uma palavra ocorre por meio de 

dois processos (ou rotas) interativos: fonológico e lexical (Coltheart, Rastle 

et al., 2001). A rota fonológica aplica as regras de conversão grafema-

fonema de maneira serial da esquerda para a direita, sendo o significado 

da palavra acessado indiretamente por sua pronúncia, que é identificada 

pelo sistema léxico fonêmico. Já o uso da rota lexical depende do 

conhecimento prévio da palavra e do armazenamento desta no léxico 

visual, sendo a pronúncia e o significado acessados conjuntamente. 

A utilização da rota fonológica ou lexical varia de acordo com os 

tipos de estímulos que são apresentados. No caso da leitura de palavra, 

isso será determinado pelas características psicolinguísticas, que se 

referem à regularidade, lexicalidade, frequência e extensão (Capovilla, 

Macedo et al., 2002). 

A regularidade diz respeito ao tipo de correspondência letra-som e 

pode haver três tipos: 1) regular, nas quais as letras sempre representam o 

mesmo som (ex.: “faca”); 2) regular regra são palavras que apresentam 

correspondência letra-som que podem ser explicadas por regras (os 
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grafemas <r> e <s> intervocálicos, que representam, respectivamente, os 

fonemas /ſ/ <farol> e /z/ <casulo>) e 3) irregular, cujas correspondências 

letra-som são ambíguas, ou seja, uma letra pode estar associada à mais de 

um som, sem que haja uma regra para tanto (Pinheiro, 1999).  

Segundo Parente, Silveira et al. (1997), no processo de leitura do 

português brasileiro, há apenas três letras que têm relação ambígua. O 

grafema <X>, em qualquer posição na palavra, pode ser associado aos 

seguintes fonemas: /ʃ/ (ex.: xícara), /s/ (ex.: máximo), /ks/ (ex.: boxe) ou /z/ 

(ex.: exato). A ambiguidade também pode ser observada nas vogais <e> e 

<o>, quando em posição paroxítona tônica, pois elas podem ser 

convertidas nos fonemas abertos // e /Ɔ/, como, por exemplo, <canela> e 

<bigode>, ou fechados /e/ e /o/, como, por exemplo, <cabelo> e <estojo>. 

A leitura dessas palavras por meio da rota fonológica tende a regularizá-

las, gerando uma pronúncia incorreta e conflituosa quando comparada à 

produzida pela rota lexical (p. ex.: boxe ser lida como “boche” ao invés de 

/bƆksi/) (Salles e Parente, 2007).  

A lexicalidade se refere à natureza do estímulo, podendo este ser 

uma palavra ou uma pseudopalavra (sequência de letras pronunciável, que 

não apresenta um significado) (Pinheiro e Rothe-Neves, 2001). 

Comumente, esta última é lida apenas pela rota fonológica, pois não tem 

representação no léxico. 

O grau de ocorrência de uma dada palavra na língua determina sua 

freqüência. As palavras de alta freqüência são aquelas que o leitor entra 

em contato constantemente, sendo, então, muito ativadas no léxico mental 

(Lúcio, 2008). Assim, elas são lidas pela rota lexical, ao passo que, as 
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palavras menos frequentes, que não podem ser reconhecidas, são lidas 

pela rota fonológica (Pinheiro e Rothe-Neves, 2001).  

Por fim, a extensão se refere ao número de letras que compõe um 

estímulo. Dessa forma, quanto maior for a extensão de uma palavra, mais 

a leitura tende a ser lenta e mais susceptível a erros (Salles, 2005). Pela 

demanda de memória, as mais curtas são lidas com mais precisão pela 

rota fonológica do que as mais longas.  

 Em linhas gerais, pode-se, portanto, afirmar que é a presença 

dessas características psicolinguísticas variadas e contrastantes que 

evidencia o processo subjacente à leitura de uma dada palavra. 

Resumindo, palavras de alta frequência, não importa se longas ou curtas, 

regulares ou irregulares, podem ser lidas corretamente pela rota lexical. Já 

as pseudopalavras e palavras de baixa frequência, regulares e curtas, 

serão preferencialmente pronunciadas pala rota fonológica. 

 

2.5. Outros processos envolvidos na leitura 
 

 A leitura não envolve apenas o reconhecimento de palavras 

isoladas. Esta é apenas uma condição necessária, mas não suficiente, já 

que ela tem como objetivo principal a compreensão do material lido (Navas 

et al., 2009). Há, portanto, processos que antecedem o reconhecimento de 

palavras, e outros que ocorrem à medida que ele se torna cada vez mais 

rápido e preciso (automático).  

Os principais processos que antecedem o reconhecimento de 

palavras são a capacidade de a criança reconhecer letras e de associar a 

cada uma delas um som (regras de correspondência grafema-fonema). 



 

 

26 

Entretanto, esses processos parecem despertar pouco interesse da 

comunidade científica, sendo pequena disponibilidade de material 

específico sobre esse assunto. Para os estudiosos da análise do 

comportamento, a discriminação simples entre letras e não letras e entre 

diferentes letras do alfabeto tem grande relevância para o processo de 

alfabetização (Matos, 2007). Gibson et al. (1962) realizaram um estudo 

com crianças entre quatro e oito anos e observaram, principalmente, que 

os erros de inversão (transformações de ângulos e inversão 

direita/esquerda, acima e abaixo) eram inicialmente elevados, mas foram 

diminuindo, chegando quase a zero nas crianças com oitos anos. 

Observaram também poucos erros para letras. Outro estudo com 

resultados semelhantes, realizado por Sidman e Kirk (1974), revelou que 

erros de inversão e outros tipos de confusões com letras (confusão de 

orientação) parecem ser raros em crianças com idade superior a oitos 

anos, mas não em crianças menores. Esses dois estudos podem ser 

considerados estudos da atenção que salientam que discriminações sutis 

são necessárias para o processo de alfabetização (Matos, 2007).  

O automatismo no reconhecimento de palavras parece ter relação 

com a compreensão do material lido (Perfetti e Hogaboam, 1975). Esse 

processo ocorre gradativamente, sendo influenciado pela familiaridade do 

sujeito com as palavras, que leva à construção de um léxico ortográfico 

onde se encontra representação ortográfica de palavras freqüentes. Estas, 

por sua vez, auxiliam no reconhecimento visual direto de tais palavras sem 

ser necessário recorrer ao uso da rota fonológica para adequada 

decodificação da palavra (Macedo, Lukasova, et al., 2005).    
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Para que haja compreensão do material lido, é importante que, além 

do automatismo na identificação de palavras, haja o emprego de 

conhecimentos e estratégias que vão além da simples combinação de 

significados lexicais individuais, sendo preciso criar uma representação 

mental do conteúdo apresentado (Navas, Pinto, et al., 2009). Processos 

cognitivos como habilidades de memória, conhecimento de mundo, 

capacidade de realizar inferências e habilidades lingüísticas gerais auxiliam 

na compreensão de um texto. 

 

2.6. Avaliação da leitura 
 

 Tarefas de leitura de palavras em voz alta têm se mostrado eficazes 

na avaliação de processos lexicais e fonológicos envolvidos na leitura e 

consistem na apresentação de listas de palavras e pseudopalavras que 

devem ser lidas em voz alta o mais rápido e corretamente possível 

(Pinheiro e Rothe-Neves, 2001). Os itens que compõem as listas 

apresentam características psicolingüísticas diferentes, promovendo, 

assim, o surgimento de efeitos de leitura (regularidade, lexicalidade, 

extensão e frequência). Esses efeitos já foram observados em diversos 

estudos desenvolvidos em países de língua inglesa (ex.: Seidenberg, 

Waters et al., 1984; Rastle e Coltheart, 1999) e em outros idiomas, o que 

demonstrou que as contribuições do processamento fonológico e lexical 

podem diferir de acordo com as características ortográficas de cada idioma. 

Assim, as diferenças no padrão da relação grafema-fonema parecem ser 

responsáveis por diferenças na velocidade de processamento lexical e 

fonológico entre as diferentes línguas (Ziegler, Perry et al., 2003). 
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Pesquisas desenvolvidas no Brasil (Pinheiro, 1994; Godoy, 2005; 

Salles, 2005), que utilizaram tarefas de leitura de palavras em voz alta, 

evidenciaram que as crianças, nos estágios iniciais do desenvolvimento da 

leitura, empregam tanto a rota fonológica como a lexical, paralelamente, 

havendo, entretanto, um predomínio de processos fonológicos. No entanto, 

nesses trabalhos foram utilizadas listas que não apresentam dados 

normativos. Já o Teste de Desempenho Escolar-TDE (Stein, 1994), que 

tem normatização para a população brasileira, apresenta algumas 

limitações, visto que há um número de itens considerados fáceis (alta 

proporção de itens regulares) em relação à pequena quantidade de itens 

com maior nível de dificuldade (poucas palavras irregulares). Isso promove 

a redução da variabilidade dos escores, levando a um efeito teto. Além 

disso, os dados normativos do TDE não revelaram diferenças significativas 

entre as séries, sendo questionável a capacidade desse instrumento em 

discriminar o quanto as habilidades de leitura foram aprendidas (Lúcio, 

Pinheiro et al., 2009).  

Da mesma forma, um estudo realizado na Tanzânia (Alcock, Nokes 

et al., 2000), país que adota o idioma Kiswahili de ortografia regular, 

aplicou uma forma adaptada do teste de leitura, desenvolvido na Inglaterra, 

The WRAT (Jastak e Jastak, 1965), em escolares da 1a à 4a série. O 

instrumento é composto por letras e palavras reais, que devem ser lidas em 

voz alta. Os resultados indicaram que alguns escolares apresentaram 

desempenho muito abaixo (efeito chão) ou muito acima (efeito teto) do 

estimado. Além disso, o teste não foi capaz de discriminar, em diferentes 

níveis, as crianças que eram capazes de ler palavras. Esses resultados 
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parecem indicar que, em se tratando da aplicação de listas de palavras em 

sujeitos alfabetizados em uma língua regular, o desempenho apresentado 

em tais tarefas não reflete a real capacidade de leitura, visto que a 

estrutura ortográfica facilita a decodificação das palavras, fazendo com o 

sujeito obtenha um escore alto o que, no entanto, não garante que o 

material lido foi compreendido pelo mesmo.  

Considerando tais resultados, o mesmo grupo de pesquisadores 

desenvolveu, ainda na Tanzânia, um novo teste, RDT, (Alcock, Nokes et. 

al., 2000), que permite avaliar os processos de decodificação e de 

compreensão do material lido, por meio de três subtestes, com níveis de 

dificuldade crescente: 1) subteste de letras, que avalia a habilidade das 

crianças de reconhecer letras escritas e decidir quais são reais e quais não 

são; 2) o subteste de palavras, que permite avaliar a habilidade da criança 

de discriminar palavras que têm um significado conhecido, de palavras sem 

sentido (pseudopalavras); e 3) subteste de sentenças, que tem como 

objetivo avaliar a velocidade de compreensão de leitura, tendo a criança 

que discriminar sentenças que expressam algo verdadeiro de outras que 

expressam absurdos.  

O RDT foi desenvolvido tendo como base as tarefas de decisão 

lexical, que são uma forma bastante utilizada para estudar como as 

pessoas identificam as palavras (Lupker e Pexman, 2010). A tarefa clássica 

é dada mediante a apresentação de uma sequência de letras, sendo 

solicitado que o observador decida se tal sequência é ou não uma palavra 

de seu idioma (Dilkina, Mcclelland et al., 2010). 
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É importante salientar que o teste desenvolvido na Tanzânia foi 

criado para ser administrado, coletivamente, na sala de aula pelos próprios 

professores e que cada subteste apresenta duas formas equivalentes 

(Alcock, Nokes et al., 2000), o que torna possível avaliar a criança em dois 

momentos distintos. 

A amostra do estudo da Tanzânia contou com a participação de 

crianças entre nove e quatorze anos de idade, de ambos os sexos. A 

análise de fidedignidade dos três subtestes foi feito através de teste-reteste 

com intervalo de uma semana, sendo o coeficiente de correlação 0,77 para 

leitura de letras, 0,91 para leitura de palavras e 0,89 para sentenças. 

Houve ainda efeito de série escolar em todos os subtestes, em que as 

crianças de séries mais avançadas obtiveram pontuações mais altas 

(Alcock, Nokes et al., 2000).  

Em 2003, os subtestes de leitura de letras e o de palavras foram 

adaptados e validados para a população da Inglaterra compondo, assim, o 

The Reading Decision Test – RDT (Baddeley, Gathercole et al., 2003). Por 

se tratar de um país de língua irregular, não foi necessário desenvolver 

uma versão do subteste de leitura de sentenças, pois, em inglês, o 

reconhecimento de palavras já evidencia a compreensão do material lido. A 

normatização desse teste foi realizada com crianças entre quatro e onze 

anos. A fidedignidade foi realizada da mesma forma que no estudo da 

Tanzânia, e a validade através da correlação com o teste British Ability 

Scale, com coeficiente de 0,77. No RDT, a aferição é realizada por meio da 

determinação de uma idade de leitura (estimada em anos e meses).  
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Os estudos de normatização das versões da Tanzânia e da 

Inglaterra mostraram que o RDT tem qualidades psicométricas adequadas, 

que permitem avaliar a leitura através do método de decisão lexical, em 

que a criança deve distinguir entre estímulos reais e não reais, permitindo a 

detecção precoce de dificuldades que possam estar interferindo nesse 

processo de aprendizagem. Além disso, oferece mensurações separadas 

do nível de leitura de letras e de palavras, podendo também incluir a 

mensuração do nível de compreensão de leitura.  

Assim, o RDT pode ser considerado um bom instrumento de 

triagem, visto que proporciona, de forma objetiva e econômica, um 

levantamento do desempenho da habilidade de leitura. Além disso, por ser 

administrado coletivamente, pelo professor, permite avaliar grandes 

populações, sendo um instrumento eficaz para detectar possíveis traços de 

atraso na aquisição da leitura. Ainda possibilita o encaminhamento 

adequado para uma avaliação completa, a qual auxilia o diagnóstico 

precoce de possíveis casos de dificuldade ou de distúrbio de leitura 

(dislexia). Isso permite o estabelecimento de medidas de intervenção 

clinica e pedagógica adequadas, diminuindo, assim, os impactos causados 

no desenvolvimento da criança. 

Considerando a falta de um instrumento de triagem adaptado para a 

população brasileira que avalie de forma rápida, eficaz e de baixo custo a 

aquisição das habilidades básicas de leitura, e que possa ser administrado 

coletivamente, tanto por educadores como por profissionais da saúde em 

ambulatórios, foi realizado um estudo de adaptação do RDT para o 

português brasileiro.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 
 

 Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma versão para o 

português do Brasil do teste “The Reading Decision Test” (Alcock, Nokes et 

al., 2000) para avaliação de leitura em crianças brasileiras do ensino 

fundamental da Rede Pública.  

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Desenvolver uma versão do subteste de palavras, adequada 

para o português brasileiro; 

 Desenvolver uma versão do subteste de sentenças, adequada 

para o português brasileiro; 

 Avaliar a adequação da tradução para o português do Brasil da 

versão inglesa do subteste de letras em crianças do ensino 

fundamental; 

 Avaliar a adequação das versões brasileiras dos subtestes de 

leitura de palavras e de sentenças em crianças do ensino 

fundamental. 
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4. MÉTODO GERAL 

 

 O presente trabalho foi dividido em duas etapas: 

 Etapa I: foi realizada em duas fases: 1) tradução das 

instruções do RDT, bem como adaptação e desenvolvimento dos 

subtestes de palavras e sentenças; 2) análise da adaptação dos 

subtestes por juízes especialistas. 

 Etapa II: teve como objetivo a avaliação da adequação da 

versão brasileira do RDT. Nessa etapa, foram realizados três 

estudos que propiciaram a análise minuciosa dos estímulos de cada 

subteste, sendo, assim, possível realizar ajustes no instrumento 

entre os estudos. Estes foram desenvolvidos com escolares do 1° 

ao 5° ano da rede pública de ensino:   

 

 Estudo 1: administração do RDT em crianças com 

desempenho escolar adequado; 

 Estudo 2: aplicação dos subtestes do RDT em crianças sem e 

com problemas de aprendizagem;  

 Estudo 3: avaliação de crianças selecionadas aleatoriamente, 

no RDT. 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UNIFESP (CEP- n°1503/08) (Anexo A).  
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5. ETAPA I 

 

5.1. Tradução das instruções e adaptação dos subtestes de palavras e 
sentenças do RDT 
 

5.1.1. Tradução das instruções do RDT 

 

 A tradução das instruções dos três subtestes foi realizada por dois 

especialistas, sendo uma fonoaudióloga e uma neuropsicóloga, bilíngues, 

que têm o português como primeira língua. 

  

5.1.2. Adaptação do subteste de palavras 

 

A adaptação do subteste de palavras foi feita a partir dos critérios 

estabelecidos nas versões da Tanzânia (Alcock, Nokes et al., 2000) e da 

Inglaterra (Baddeley, Gathercole et al., 2003), respeitando, principalmente, 

os aspectos psicolinguísticos do português do Brasil. A adaptação foi 

realizada para as duas formas do subteste (Forma 1 e 2).  

A seleção das palavras que compõem as duas formas do subteste 

foi realizada a partir das listas de ocorrência de palavras, do 1º ao 5º ano, 

organizadas por Pinheiro, 1996. Os critérios estabelecidos para seleção de 

cada item basearam-se na combinação das seguintes características: i) ser 

substantivo concreto; ii) ter alta ou baixa frequência no idioma; iii) ser 

dissilábico (com até cinco letras) e polissilábicos (com até oito letras); iv) 

ser regular ou irregular. Como cada forma do subteste é composta por 20 

palavras, a composição final tinha quatro itens, escolhidos a partir das 

listas de alta e de baixa freqüência, para cada um dos cinco anos 
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escolares. Em relação ao critério de extensão, foram escolhidas, do 1º ao 

3º ano, palavras curtas e longas, e para o 4º e 5º ano apenas palavras 

longas. Quanto à regularidade, para o 1º e 2º foram selecionadas tanto 

palavras regulares como irregulares e, a partir do 3º ano, há uma 

predominância de itens irregulares. 

Após terem sido selecionados itens com tais características, a 

análise da adequação dos mesmos foi realizada por especialistas, sendo 

ela relatada na fase 2 dessa etapa. 

  

5.1.3. Adaptação do subteste de sentenças 

 

 

A adaptação deste subteste foi desenvolvida baseada os critérios do 

estudo da Tanzânia (Alcock, Nokes et al., 2000). Algumas sentenças foram 

traduzidas e adaptadas da versão inglesa do RDT. Como, nessa versão, o 

subteste de sentenças não mostrou resultados diferentes dos observados 

por meio do subteste de palavras, os autores sugeriram que fossem feitas 

modificações na estrutura de algumas sentenças a fim de tornar o 

instrumento mais sensível. Portanto, os critérios adotados foram os 

seguintes: i) conteúdo semântico óbvio; ii) uso de palavras de baixa 

frequência; iii) utilização de artigos e preposições para tornar parte das 

sentenças mais longas. 

  
 
5.2. Análise dos estímulos dos subtestes por juízes especialistas 
 

 

Foram selecionadas, inicialmente, 40 palavras para cada forma do 

subteste, sendo um total de 80 palavras. Assim, havia duas palavras com 
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as mesmas características para que os especialistas escolhessem apenas 

uma. Os critérios para esta seleção foram distribuídos, por ano escolar, 

conforme o Quadro 1.  

 
Quadro 1: Distribuição dos critérios para a escolha das palavras (n=20) 
para cada forma do subteste de palavras, de acordo com a frequência na 
língua portuguesa e o ano escolar. 
 
  

 O comitê de juízes foi formado por dois especialistas com 

experiência em avaliação de distúrbios de aprendizagem, sendo uma 

neuropsicóloga e uma fonoaudióloga. Cada especialista recebeu 

informações gerais acerca do subteste, em que foi abordado a origem, o 

objetivo e a forma de administração da tarefa. A lista das palavras foi 

Palavras de baixa freqüência Palavras de alta frequência 

1º ANO 

1 palavra regular 

curta (4-5 letras) 

1 palavra irregular 

curta (4-5 letras) 

1 palavra regular 

curta (4-5 letras) 

1 palavra regular 

longa (6-8 letras) 

2º ANO 

1 palavra regular 

curta (4-5 letras) 

1 palavra irregular 

longa (6-8 letras) 

1 palavra regular 

curta (4-5 letras) 

1 palavra regular 

longa (6-8 letras) 

3º ANO 

1 palavra  

irregular longa (6-

8 letras) 

1 palavra  irreg. 

regra longa (6-8 

letras) 

1 palavra regular 

longa (6-8 letras) 

1 palavra  irregular 

longa (6-8 letras) 

4º ANO 

2 palavras irregulares 

longas (6-8 letras) 

1 palavra irreg. regra longa 

(6-8 letras) 

1 palavra regular longa 

(6 – 8 letras) 
 

5º ANO 

2 palavras irregulares 

longas (6-8 letras) 

1 palavra irreg. regra longa 

(6-8 letras) 

1 palavra irregular longa    

(6-8 letras) 
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apresentada aos especialistas em um quadro semelhante ao quadro 1 e 

lhes foi solicitado que julgassem, marcando com um “X”, a palavra que 

melhor se enquadrava às características apresentadas para cada ano 

escolar.  

 Depois do julgamento dos itens, foi realizada uma análise 

comparativa. Sempre que havia concordância entre os dois especialistas, a 

palavra era selecionada para compor o subteste. Contudo, quando não 

havia concordância, a escolha foi feita aleatoriamente, mediante sorteio. 

 Em relação à seleção das pseudopalavras, estas não foram julgadas 

pelos especialistas. Algumas foram escolhidas a partir das listas de 

frequência desenvolvidas em estudos realizados no Brasil (Pinheiro, 1994; 

Cruz, 2004; Salles, 2005). Outras foram formadas a partir da troca de dois 

ou mais grafemas, ou da inversão da posição de letras, das palavras 

selecionadas pelos especialistas, conforme proposto pelos autores da 

versão Inglesa do RDT (Baddeley, Gathercole et al., 2003). O exame da 

adequação desses itens foi realizado por meio da análise da frequência de 

erros observados nos estudos 1 e 2. 

 Ao final desta etapa, foram obtidas duas formas distintas do subteste 

de palavras do RDT; cada forma continha 20 palavras e 20 

pseudopalavras.       

No que tange as sentenças, foram apresentadas 150 sentenças aos 

juízes. Dessas, 75 eram verdadeiras e 75 falsas. Solicitou-se aos juízes 

que selecionassem, considerando o conteúdo semântico óbvio, 

independente do nível de escolaridade, 63 sentenças verdadeiras e 62 
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falsas, marcando com um “x” os itens que melhor correspondessem a esse 

critério.   

6. ETAPA II - Avaliação da adequação da versão brasileira do RDT 

 

Nesta etapa foram realizados três estudos tendo como principal 

objetivo a análise da adequação dos itens dos três subtestes do RDT 

selecionados na Etapa I deste trabalho. Os resultados de cada estudo 

serviram como norteadores para o aprimoramento dos itens do RDT, os 

quais eram testados no estudo subseqüente. Dessa forma, a seguir, serão 

apresentados o método e os resultados de cada estudo. 

 

6.1. Estudo 1:  
 

Avaliação da adequação do RDT em crianças com desempenho escolar 

adequado 

6.1.1. Método 

 

6.1.1.1. Participantes: 

Foram selecionadas 40 crianças de ambos os sexos, com bom 

desempenho escolar de escolas públicas localizadas no centro expandido 

de São Paulo. De cada ano (1° ao 5° ano), foram, portanto, escolhidas 

quatro escolares (duas meninas e dois meninos).  

Os critérios de inclusão adotados para esse estudo foram: crianças 

sem histórico de repetência, sem discrepância entre a idade e o ano 

escolar em curso, sem indicações de alterações neurológicas ou 

psiquiátricas e deficiência sensorial (auditiva ou visual) não corrigida, bem 
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como desenvolvimento neuropsicomotor e nível de inteligência esperados 

para a idade.  

Esses critérios foram expostos aos professores, os quais indicaram, 

baseando-se nas notas escolares, crianças que apresentavam 

desempenho escolar adequado. Dos escolares selecionados, apenas uma 

criança não participou do estudo por já ter apresentado quadro de 

meningite bacteriana, relatado pela mãe na anamnese. Todos os demais 

foram incluídos no estudo, embora duas crianças do 1° ano não tenham 

realizado o subteste de palavras por não estarem na fase alfabética.  

6.1.1.2. Materiais e Procedimentos  

 

Após a autorização dos responsáveis legais pelos menores para a 

participação no estudo, mediante a assinatura do termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo B), foram realizadas sessões individuais e 

coletivas de avaliação com os participantes.  

As sessões individuais foram realizadas em um ambiente silencioso 

da escola, tendo, em média, 20 minutos de duração. Nessas sessões, a fim 

de excluir possíveis casos de deficiência intelectual e de atraso no 

desempenho de leitura, foram administrados os seguintes instrumentos:  

 Subtestes do WISC-III (Vocabulário e Cubos): avaliam a 

habilidade intelectual das crianças. O subteste Vocabulário faz parte da 

escala verbal do WISC. Ele é composto por 30 palavras, sendo solicitado 

que a criança defina oralmente as palavras apresentadas pelo avaliador. O 

teste é interrompido após seis erros consecutivos. No subteste Cubos, são 
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apresentadas cartelas com padrões visuais que vão se tornando cada vez 

mais complexos. A criança deve reproduzir tais padrões utilizando cubos. A 

aplicação é interrompida após dois erros consecutivos.  

 

 Teste do Desempenho Escolar – Subteste de leitura (Stein, 1994): 

esse subteste avalia os componentes básicos da leitura e fornece o nível 

dessa habilidade de acordo com a idade e a série em que o escolar se 

encontra. Ele é formado por 70 palavras, que devem ser lidas em voz alta. 

Atribui-se 1 ponto para cada resposta correta. O escore é obtido através da 

soma de acertos.  

Após ser constatado que os participantes do estudo não 

apresentavam deficiência intelectual e atraso nas habilidades de leitura, 

foram considerados seus escores nos subtestes do RDT. Foram realizadas 

duas sessões coletivas em que foram administradas, de forma aleatória, as 

duas formas do RDT, que é composto por três subtestes, a saber:  

Como o objetivo desse estudo é avaliar a adequação dos estímulos 

do RDT, sendo este foi administrado sem limite de tempo, e os 

participantes responderam a todos os itens.  

Na primeira sessão, metade do grupo respondeu a forma 1 do teste, 

enquanto que os demais realizaram a forma 2. Na sessão seguinte, os que 

haviam respondido a forma 1 realizaram a 2 e quem tinha feito a 2 

respondeu a 1. 

Todas as crianças responderam os três subtestes, exceto às do 1° 

ano, que fizeram apenas os subtestes de leitura de letras e de palavras.  
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(a) Subteste de letras - The Letter Decision Test (Baddeley, 

Gathercole et al., 2003): avalia a habilidade de reconhecer letras escritas e 

decidir entre elas quais são as verdadeiras, que fazem parte do alfabeto de 

sua língua, e quais não são. O subteste é composto por 40 itens, sendo 20 

letras que fazem parte do alfabeto da Língua Portuguesa e 20 

pseudoletras. Metade destas é formada por letras verdadeiras que estão de 

cabeça para baixo ou, de alguma forma, rotadas em relação à sua posição 

correta, sendo denominadas de “letras invertidas”. A outra parte é 

composta por formas que apenas se assemelham às letras verdadeiras, 

classificadas como “letras inventadas”.  

Na capa do subteste, estão descritas as instruções e logo após 

encontram-se 2 exemplos (uma letra e uma pseudoletra) já respondidos. 

Existe ainda, uma área para treino, formada por quatro estímulos (duas 

letras e duas pseudoletras), havendo, adjacente a cada um deles, um 

quadrado onde a criança responde.  

Quanto à administração do subteste, a pesquisadora enunciava as 

instruções e com auxílio de pequenas placas, onde foram impressos os 

estímulos (afixadas no quadro-negro ou na parede), ela ia respondendo a 

cada item juntamente com as crianças. Assim, explicava-se a estas que 

elas deveriam colocar um correto () ao lado das letras que reconheciam 

como sendo verdadeiras, e um “X” quando elas não reconheciam. Dessa 

forma, era possível verificar se as crianças haviam compreendido as 

instruções e, sempre que necessário, elas eram repetidas a fim de 

esclarecer eventuais dúvidas. A examinadora checava se todas as crianças 

tinham respondido corretamente a área de treino e solicitava que 
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aguardassem sua autorização para só, então, começar a responder ao 

subteste.  

Para a correção, foi atribuído um ponto para cada item respondido 

corretamente, sendo o máximo de 40 pontos.  

 

 (b) Subteste de palavras - The Word Decision Test (Baddeley, 

Gathercole et al., 2003): permite mensurar a capacidade de a criança 

discriminar palavras que têm um significado conhecido de palavras sem 

sentido (pseudopalavras). Equivale-se, dessa forma, a uma atividade 

escrita de decisão lexical.  

A construção e o desenvolvimento desse subteste foi semelhante a 

do subteste de letras, assim como as instruções e a forma de correção 

adotadas. 

 

(c) Subteste de sentenças - The Sentence Decision Test (Alcock, 

Nokes et al., 2000): caracterizada como uma tarefa que fornece uma 

medida da velocidade de compreensão.  

Originalmente, o subteste é formado por 125 sentenças, distribuídas 

de forma randomizada nas duas versões. Como se trata de um teste muito 

longo, nos três experimentos, as sentenças foram divididas a fim de 

compor duas formas com itens distintos. Tal medida teve como fim evitar 

efeito fadiga, já que a amostra contava com a participação de leitores 

iniciantes, os quais demandavam mais tempo para realizar todos os itens 

da tarefa. 
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 As instruções e a forma de correção foram similares as dos outros 

subtestes. Cinco minutos foi o tempo estipulado para sua realização.  

    

6.1.2. Resultados 

 

A seguir, serão apresentados os resultados, separadamente, de 

cada subteste do RDT estudo 1. 

 

(a) Subteste de letras 

 

Análise dos itens 

A análise de adequação dos itens do subteste foi principalmente 

realizada por meio do índice de dificuldade (ID), caracterizado pela 

proporção de sujeitos que acertam o item (Pasquali, 1996).  

Em relação às letras das duas formas do subteste, a maioria delas 

foi considerada fácil, pois mais de 80% dos sujeitos acertaram (ID>0,80). 

Dentre as que tinham um ID inferior a 0,80 destacavam-se as que 

possuíam um aspecto mais semelhante à escrita cursiva (Tabela 1). Na 

forma 1 do subteste, apenas a letra “q” teve ID menor que 0,50. Esse 

resultado parece ter sido influenciado pela aparência dessa letra, pois, na 

Inglaterra, a representação gráfica de algumas letras difere da usada no 

Brasil ( ).  

Tanto as letras invertidas como as não-letras mostraram baixos 

índices de dificuldade (ID>0,80). Contudo, em comparação com as não-

letras, as invertidas exerceram maior grau de dificuldade para serem 
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corretamente discriminadas, especialmente as que eram apresentadas na 

forma espelhada (Tabelas 2 e 3).  

Por ser a amostra desse experimento composta por escolares com 

desempenho médio em tarefa de leitura de palavras, a adequada 

discriminação dos itens do subteste de letras já era esperada.  

Foi alterado o tipo de fonte para os itens desse subteste, visto que 

algumas crianças apresentaram erros em letras que tinha uma aspecto 

semelhante a escrita cursiva. Assim, tal modificação tornará possível a 

avaliação da influência desse aspecto sobre a discriminação dos itens. A 

nova fonte utilizada foi a Malgum Gothic por ser semelhante a encontrada 

em livros infantis. Apenas a letra “a” continuou a ser apresentada na fonte 

Century Gothic, pois nessa fonte a sua forma espelhada torna mais difícil 

sua discriminação.   
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Tabela 1: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pela amostra para cada letra correta que compõe as duas 
formas do subteste no estudo 1 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

46 

Tabela 2: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pelas crianças na identificação das letras invertidas que 
compõem cada forma do subteste no estudo 1 

 

 
Tabela 3: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pelas crianças na identificação das não-letras que compõem 
cada forma do subteste no estudo 1 
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(b) Subteste de palavras 
 
 

Os itens do subteste de palavras também foram analisados 

considerando o índice de dificuldade. Como havíamos selecionado 

palavras de alta e baixa freqüência, com esse experimento buscou-se 

verificar se a freqüência de acertos apresentadas pelos participantes 

refletia, dadas as proporções, a freqüência de ocorrência proposta no 

estudo de Pinheiro (1996). Ou seja, se uma palavra classificada como 

sendo de alta freqüência seria facilmente discriminada pelos participantes, 

e, se as classificadas como de baixa, seriam discriminadas apenas por 

uma pequena porção deles.  

 Verificou-se que a maioria das palavras que formava o subteste 

apresentou baixo índice de dificuldade (ID>0,80) (Tabela 4). Se 

considerarmos a transparência de língua portuguesa e o fato de os 

participantes desse estudo serem leitores hábeis, esse resultado já era 

esperado. Contudo, a palavra “galáxia” apresentou ID<0,50. Como mais da 

metade da amostra havia discriminado erroneamente essa palavra, optou-

se por substituí-la, pois na forma 2 do subteste nenhuma palavra havia 

mostrado ID semelhante, podendo isso vir a promover diferenças 

significativas entre as duas formas do  subteste. Em contrapartida, palavras 

classificadas, inicialmente, como de baixa freqüência não apresentaram 

ID<0,80, sendo, portanto necessária a substituição de algumas delas. No 

Quadro 2, encontram-se listadas as palavras que foram excluídas e as 

suas substitutas.   
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Tabela 4: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pelas crianças na identificação das palavras que compõem 
as duas formas do subteste 
 

Item 

Forma 1 Forma 2 

Palavra ID I-T Palavra ID I-T 

1 caçarola 0.74 0,305 mago 0.71 0,386 

4 azulejo 0.89 0,455 mala 1.00 - 

7 roxo 0.89 0,118 cano 1.00 - 

8 costela 0.97 - 0,077 camisola 1.00 - 

9 camarote 0.84 0,689 motor 0.95 0,635 

12 anjo 0.97 0,176 lasanha 0.95 0,579 

15 galinha 0.95 0,592 sapato 0.97 0,575 

16 galáxia 0.47 0,317 raquete 0.95 0,635 

17 pipa 0.95 0,013 luneta 0.63 0,223 

20 mapa 1.00 - caroço 0.89 0,115 

21 animal 1.00 - caminho 0.97 0,353 

24 gangorra 0.87 0,248 desenho 0.92 0,721 

27 cabeça 0.95 0,073 banqueta 0.45 0,291 

28 cotovelo 1.00 - menino 0.97 0,575 

29 floresta 1.00 - litoral 0.92 0,624 

32 corneta 0.89 0,258 macaco 1.00 - 

35 cavalo 1.00 - sala 1.00 - 

36 fada 0.92 0,334 argola 0.89 0,389 

37 cidade 0.89 0,073 bochecha 0.87 0,709 

40 sanfona 0.84  0,502 injeção 0.87  0,110 

ID: Índice de dificuldade 
I-T: Correlação Item-total 

 

Quanto às pseudopalavras, a maioria também apresentou índice de 

dificuldade baixo (ID≥0,78) (Tabela 5). Como algumas pseudopalavras 

foram criadas a partir de palavras do teste e por terem sido algumas delas 

substituídas, foi necessária a substituição de algumas pseudopalavras. 

Além disso, foram também substituídas as letras de algumas 

pseudopalavras, devido à semelhança entre elas e palavras reais. A 

relação das pseudopalavras excluídas e de suas substitutas encontram-se 

no Quadro 3. 
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Forma 1 Forma 2 

Pal. Excluídas Pal. substitutas Pal. excluídas Pal. substitutas 

azulejo carpete motor lixa 

anjo  jóia lasanha cereal 

galáxia enxofre camisola adesivo 

costela palhoça raquete gaivota 

cotovelo algema caroço bezerro 

   litoral maxilar 

    bochecha maxixe 

 
Quadro 2: Relação das palavras que foram  excluídas de cada uma das  
formas do subteste de palavras após o estudo 1 e suas substitutas 
 
 
 

Tabela 5: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pelas crianças na identificação de pseudopalavras que 
compõe as duas formas do subteste 
 

Item 
Forma 1 Forma 2 

Pseudopalavra ID I-T Pseudopalavra ID I-T 

2 tija 0.97 -0,305 pmar 0.97 0,023 

3 gatexio 0.84 0,591 jacasso 0.87 0,348 

5 cavelho 0.92 0,479 madapo 1.00 - 

6 sada 0.92 0,013 orgale 1.00 - 

10 figema 1.00 - caqyem 0.95 0,150 

11 xeribe 0.97 -0,135 cibarro 0.97 0,175 

13 dipa 0.92 -0,148 rabrete 0.97 0,023 

14 tavinho 0.87 0,256 sarenco 0.92 0,249 

18 calhorra 0.95 -0,187 quiabro 0.95 0,040 

19 vetalo 0.97 0,439 tanquite 0.97 0,023 

22 votocelo 1.00 - buas 0.92 0,040 

23 xudepa 0.89 0,179 tochecho 0.95 0,151 

25 bjco 0.97 -0,135 luveta 0.92 0,040 

26 lupeça 0.97 -0,135 racoba 1.00 0,057 

30 azutejo 0.95 -0,093 jimpa 1.00 - 

31 maritoza 1.00 - palé 0.97 - 

33 gaxo 0.92 0,188 mepação 0.79 0,175 

34 clorito 1.00 - rinhoca 1.00 0,330 

38 retwoju 0.97 0,439 litezal 1.00 - 

39 barona 0.95  0,107 zapa 1.00  - 

ID: Índice de dificuldade- 

I-T: Correlação Item-total 
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Forma 1 Forma 2 

Pseud. excluídas Pseud. substitutas Pseud. Excluídas Pseud. Substitutas 

tija tijale orgale apazivo 

cavelho ervelho racoba tezeuro 

votocelo votumelo litezal ticha 

tavinho tazinho zada zapa 

xeribe xudepa   

azutejo póia   

maritoza separote   

clorito plorito   

    

Quadro 3: Relação das pseudopalavras que foram excluídas de cada uma 
das  formas do subteste de palavras após o estudo 1 e suas substitutas 
 

 

(c) Subteste de Sentenças  

 

A análise do índice de dificuldade dos itens do subteste de 

sentenças indicou que 94% dos itens da forma 1 e 90% da forma 2 

apresentaram ID≥0,90. São, portanto, sentenças que apresentam um 

conteúdo de fácil compreensão.  Dentre as sentenças com ID<0,90, 

apenas uma obteve ID=0,65 e as demais tiveram ID>75. Considerando que 

a parcela de itens com maior grau de dificuldade era pequena, optou-se por 

manter esses itens no subteste a fim de serem melhor avaliados no estudo 

2. 

Foram, entretanto, realizadas alterações em algumas sentenças 

como forma, principalmente, de torná-las mais longas. Isso porque, nesse 

subteste, os itens devem ter um conteúdo de fácil compreensão, 

independente do nível de escolaridade, mas devem variar no comprimento 

já que isso tem relação com a fluência da leitura dos participantes, sendo 

este o aspecto principal a ser avaliado por meio desse subteste. A 
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sentença utilizada no estudo 1 e a alteração nela realizada que será 

avaliada no estudo 2 encontram-se no quadro abaixo.  

 
 

Forma 1 

Sentença do estudo 1 Modificação no estudo 2 

Os gatos andam no telhado Os gatos andam sobre telhado 

As plantas têm raízes As plantas têm raízes e folhas 

O violão produz sons O violão é um instrumento musical 

Nós comemos bandejas 
As pessoas comem bandejas e bebem 

areia 

Os foguetes têm coração 
Os foguetes são barcos grandes que ficam 

no mar. 

Os médicos são pessoas 
Os médicos são pessoas que cuidam da 

nossa saúde 

Forma 2 

A televisão tem duas patas 
A televisão tem duas patas e um bico 

amarelo 

As vacas dão leite As vacas dão leite e carne 

Nós assistimos desenho na TV Nós assistimos desenho na televisão 

Os pássaros podem viver em árvores 
Os pássaros podem fazer seus ninhos em 

árvores 

A melancia tem sementes A melancia é uma fruta e tem sementes 

O violão e a flauta tocam músicas O violão e a flauta fazem sons 

Os papagaios podem falar 
Os papagaios repetem o que as pessoas 

falam 

Nós usamos o fogão para cozinhar 
comida 

Nós usamos a geladeira para cozinhar 
comida 

 
Quadro 4: Relação dos itens que faziam parte das formas 1 e 2 do 
subteste de sentenças testadas no experimento 1 e as modificações 
propostas para o estudo 2 
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6.2. Estudo 2:  
 

Avaliação da adequação do RDT em crianças sem e com problemas 

de aprendizagem 

6.2.1. Método 

 

6.2.1.1. Participantes: 

Foram selecionadas crianças de ambos os sexos, sendo 40 com 

bom desempenho escolar e 40 com problemas de aprendizagem, do 1° ao 

5° ano do ensino fundamental de escolas públicas do município de São 

Paulo. Os grupos foram pareados de acordo com o sexo e a idade. Assim 

como no estudo 1 anterior, elas foram indicadas pelos professores, tendo 

como critério as notas escolares.  

O subteste de letras foi realizado por todos os sujeitos da amostra. O 

de palavras não foi administrado nas crianças do 1º ano, assim como nas 

do 2º que apresentam dificuldade de aprendizagem, pois elas não 

conseguiram realizar a tarefa. Como na fase anterior, o teste de sentenças 

não foi administrado nas crianças do 1º ano devido à complexidade da 

tarefa, assim como nas oito crianças do 2º ano que apresentavam 

dificuldade de aprendizagem e em dois meninos do 3º ano que 

apresentaram, durante a triagem, um desempenho muito aquém do 

esperado no teste de leitura de palavras isoladas (Subteste de leitura do 

TDE) e no teste de competência de leitura de sentenças.  

Os critérios de exclusão foram os mesmos do estudo 1, exceto o 

referente ao desempenho na tarefa de leitura de palavras isoladas 
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(subteste de palavras do TDE), que neste estudo, contou com a 

participação de crianças com desempenho classificado como inferior ao 

ano escolar em curso e idade.  

 

6.2.1.2. Materiais e Procedimentos  

Conforme o estudo 1, após as considerações éticas de pesquisa, 

cada criança foi avaliada em uma sessão individual e em duas sessões 

coletivas.  

As sessões individuais também foram realizadas em um ambiente 

silencioso da escola, tendo 40 minutos de duração. O subteste de leitura do 

TDE foi mais uma vez utilizado a fim de classificar o nível de leitura dos 

participantes. A fim  de avaliar o nível intelectual, foi aplicado um teste de 

inteligência não-verbal. Outros testes foram administrados para que seus 

resultados fossem correlacionados com os dados obtidos por meio do RDT. 

Abaixo encontram-se as descrições dos demais testes utilizados: 

 Teste de Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (Angelini et 

al.,1999): avalia a habilidade intelectual das crianças. É composto de 36 

itens, divididos em três séries de 12 itens cada (A, Ab, B), que se 

apresentam em dificuldade crescente dentro de cada série e entre as 

séries. Estes itens representam figuras nas quais falta uma parte que deve 

ser completada, utilizando um dos seis encaixes apresentados como 

alternativas de solução. Assim, é solicitada a criança que aponte para a 

alternativa correta, sendo atribuído um ponto para cada resposta correta e 

zero para cada erro.  



 

 

54 

 Leitura de Pseudopalavras: avalia o componente fonológico da 

leitura. É solicitado a criança que leia, em voz alta, uma lista de 

pseudopalavras (Pinheiro, 1994) e é atribuído 1 ponto para cada acerto e 

zero para cada erro. 

 Prova de Consciência Sintática – Subteste de Julgamento 

Gramatical: avalia a capacidade de a criança julgar a gramaticalidade de 

frases que lhes são apresentadas oralmente. São 20 frases, sendo metade 

delas gramaticais e metade agramaticais. Estas podem ser caracterizadas 

através de anomalias morfêmicas ou inversões de ordem. Após a leitura 

das frases, é solicitado à criança que diga se ela está correta ou incorreta. 

A correção é feita a partir do número de acertos.   

 O Teste de Compreensão de Sentença Escrita (TCSE): avalia a 

compreensão de leitura de sentenças de complexidade lexical e sintática 

variada. A tarefa consiste em ler a sentença e escolher a figura que melhor 

corresponde ao seu significado, ou seja, a figura alvo. Consiste em 46 

sentenças escritas, sendo 6 de treino. É atribuído um ponto para cada item 

respondido corretamente.  

 Nomeação de letras: as 26 letras do alfabeto são apresentadas 

em ordem aleatória e é solicitado que a criança diga o nome delas. Para 

cada acerto, é atribuído 1 ponto e para cada erro zero pontos. 

 

 As sessões coletivas desse estudo seguiram o mesmo padrão das 

realizadas no estudo 1.  

 Neste estudo, o critério tempo foi analisado, visto que ele foi 

significativo na versão Inglesa. Assim, o tempo de execução para a 
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realização de cada um dos subtestes foi mensurado individualmente pela 

pesquisadora. Além disso, as duas formas dos subtestes de letras e 

palavras utilizadas continham as alterações realizadas em decorrência da 

análise dos dados do estudo 1. 

 

2.2.2. Resultados 

 

 

Dentre os participantes desse estudo, houve uma maior dificuldade 

dos pais das crianças com dificuldade autorizarem a participação dos filhos 

no estudo. Isso ocorreu com duas crianças do 1° ano, sendo uma menina e 

um menino; uma menina do 2° ano; dois meninos do 5° ano. Também, um 

menino do 1° ano foi excluído, pois obteve desempenho abaixo da média 

no teste de nível intelectual aplicado durante a triagem. 

Este estudo foi realizado no final do ano de 2009 e, com a aproximação 

das festas de final de ano, algumas crianças não compareceram nas 

últimas semanas de aula, quando estava agendado o reteste. Assim, não 

temos os dados da forma 1 de uma menina do 3º ano; de um menino do 4º 

ano e de um menino do 5º ano, sendo esses participantes do grupo de 

crianças que apresentavam dificuldade de aprendizagem. Em relação à 

forma 2, não constam os dados de um menino do 1º ano do grupo de 

crianças com dificuldade de aprendizagem e de um menino do 2º ano que 

apresentava bom desempenho escolar. 
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Análise estatística 

O teste Shapiro-Wilk foi utilizado a fim de verificar a existência de 

distribuição normal dos escores de acertos nos subtestes, considerando o 

ano escolar. Para comparar o desempenho do grupo sem e com 

dificuldade de aprendizagem foi utilizado o teste t-student, para os dados 

normalmente distribuídos, e o teste Mann-Whitney para os que não 

apresentavam distribuição normal. Foi realizada também uma análise 

descritiva dos dados, através de índice de dificuldade (ID), dado pelo 

número de sujeitos que acertou o item e correlação item-total (IT), além de 

correlação Spearman entre os testes padrão ouro e os subtestes do RDT. 

Para todas as análises, o nível de significância adotado foi p<0,05 as quais 

foram realizadas por meio do software aplicativo Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 18.0 for Windows.  

A seguir, serão apresentados os resultados, separadamente, de 

cada subteste do RDT do estudo 2. 

 

(a) Subteste de letras 

 

Análise da discriminação dos grupos sem e com dificuldade de 

aprendizagem 

Comparando, por ano escolar, o desempenho dos participantes sem 

e com dificuldade de aprendizagem na forma 1 do subteste de letras, 

observou-se que não houve diferença estatisticamente significava entre 

eles, exceto os escolares do 3° ano (Tabela 6). Resultado semelhante 

também foi obtido na forma 2 do subteste. Entretanto, neste, apenas as 
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crianças do 2° ano apresentaram resultados estatisticamente diferentes 

entre si (Tabela 7). 

 
Tabela 6: Diferença no total de acertos na forma 1 do subteste de letras 
entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano 
Escolar 

Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 

33,43 (±3,46) 35 31,29 (±2,63) 31 0,207# 

36 (±2,62) 36,5 34 (±2,51) 34 0,141§ 

37,88 (±1,96) 37,5 34,43 (±2,37) 34 0,009§* 

37,88 (±2,69) 39 37 ( ±1,26) 37,5 0,128# 

38,38 (±1,92) 39 37,57 (±1,72) 38 0,412§ 
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney 
*: p< 0,05 

 
 
Tabela 7: Diferença no total de acertos na forma 2 do subteste de letras 
entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano 
Escolar 

Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 

36,83 (±2,56) 38 32,83 (±7,05) 35,5 0,229# 

38,43 (±0,97) 38 35 (±3,02) 35,5 0,013§* 

38,88 (±0,99) 39 36,63 (±2,38) 35,5 0,082# 

38,63 (±0,91) 39 37,71 (±1,97) 38 0,262§ 

38,88 (±0,99) 39 37,75 (±1,67) 38 0,123§ 
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: (p<0,05) 

 
 

Quanto à análise do tempo total de execução nas duas formas do 

subteste, os escolares sem e com dificuldade de aprendizagem não 

diferiram entre si, em nenhum ano escolar (Tabelas 8 e 9). Em decorrência 

desse resultado, optou-se por utilizar o tempo de 3 minutos da versão 

inglesa do RDT como critério de interrupção do teste a ser avaliado no 

estudo 3.  
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Tabela 8: Diferença no tempo total de execução da forma 1 do subteste de 
letras entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano 
Escolar 

Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 

214,14 (±85,94)  188 284 (±75,72)  318 0,137#  

145,75 (±29,03)  140 132,50 (±33,37)  123,5 0,282§  

99,25(±37,95) 87 124,57 (±30,95)   117 0,184§  

89,13 (±39,09)  81,5 93,50 (±28,53)  79,5 0,469#  

73,88 (±26,00)  75,5 93,29(±22,15) 92 0,147§  
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: p<0,05 

 
 
 

 
Tabela 9: Diferença no tempo total de execução da forma 2 do subteste de 
letras entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano 
Escolar 

Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 

196,83 (±36,27)  202 256,50 (±122,09) 254,5 0,485§ 

144,57 (±75,34) 116 189 (±70, 79) 164 0,072# 

103,88 (±34,86) 97,5 116,88 (±36,05) 106 0,476§ 

78,75 (±21,32) 73,5 86,29 (±31,47) 78 0,592§ 

68,38 (±25,30) 58,5 87,75 (±37,38) 75,5 0,245§ 
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: p<0,05 

 

 

Análise dos itens 

Após a realização das alterações propostas a partir do estudo 1, foi 

possível  observar que a maioria das letras apresentou ID ainda menor que 

na fase anterior. A letra “a” foi o único item que apresentou ID<0,70. Esses 

resultados mostram a influencia da fonte utilizada nos itens e revela que 

até mesmo as crianças com dificuldade de aprendizagem são capazes de 

reconhecer letras, embora haja uma maior dificuldade na discriminação de 
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daquelas que envolvem diferenças de orientação (ex.: q, u, d) (Tabela 10). 

Além dessas, os itens que foram apresentados de forma espelhada foram 

os mais difíceis de discriminar (Tabela 11). A exemplo da maioria das 

letras, as não-letras foram facilmente discriminadas (Tabela 12).  

 
Tabela 10: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pela amostra para cada letra que compõe as duas formas do 
subteste no estudo 2 
 

 

Itens 
Forma 1 Forma 2 

Letras ID I-T Letras ID I-T 

1 i 0,99 - m 0,96 0,123 

6 f 0,94 0,193 h 0,90 0,105 

7 p 0,91 0,049 w 0,99 - 

8 n 0,96 -0,017 j 0,95 0,164 

9 c 0,97 0,414 v 0,96 0,103 

12 w 0,96 0,159 n 0,97 -0,087 

15 b 0,87 0,332 r 0,96 - 

17 y 0,95 0,388 k 0,95 0,103 

19 r 0,94 0,334 u 0,86 0,056 

20 o 0,95 0,175 e 0,96 -0,087 

21 v 0,99 - x 0,92 0,216 

24 q 0,79 0,207 t 0,91 0,216 

25 u 0,90 0,049 d 0,84 0,201 

28 t 0,97 0,152 i 0,99 - 

29 a 0,65 0,137 y 0,96 -0,087 

32 x 0,99 - z 0,91 0,480 

34 d 0,86 0,441 p 0,88 -0,077 

35 j 0,94 0,103 o 0,96 0,261 

38 g 0,99 - s 0,99 - 

40 m 0,97 -0,100 f 0,99 0,298 

ID: Índice de dificuldade 
I-T: Correlação item-total 
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Tabela 11: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pelas crianças na identificação das letras invertidas que 
compõem cada forma do subteste no estudo 2 
 

 
 

 

Tabela 12: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pelas crianças na identificação das não-letras que compõem 
cada forma do subteste no estudo 2 
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Correlações entre os testes padrão-ouro e os resultados do subteste de 

letras 

 
Tabela 13: Matriz de correlação entre o desempenho na tarefa de 
nomeação de letras e no subteste de letras do RDT. 
 

 
Escore total 

Forma 1 
Escore total 

Forma 2 
Tempo total 

Forma 1 
Tempo total 

Forma 2 

Nomeação 
de letras 

0,601* 0,477* -0,438* -0,590* 

Escore total 
Forma 1 

- 0,742* -0,599* - 

Escore total 
Forma 2 

- - - -0,483* 

Tempo total 
Forma 1 

- - - 0,722* 

*: p<0,05 

 
 

A análise de correlação entre o teste de nomeação de letras e os 

resultados das duas formas do subteste de letras do RDT demonstrou uma 

correlação de moderada a fraca entre essas variáveis (R = 0,601 e R = 

0,477 para as formas 1 e 2, respectivamente). Isso também foi observado 

entre o teste de nomeação de letras e os tempos de execução de ambas 

formas do subteste de letras.  

A correlação entre a forma 1 e 2 do subteste de letras demonstrou 

uma correlação moderada (R = 0,742), indicando certa equivalência entre 

os itens das duas formas. Também houve correlação moderada entre o 

resultado total de cada forma do subteste de letras com o tempo de 

execução desses subtestes (R = -0,599 e R= 0,483, respectivamente),  

demonstrando que quanto maior escore total no subteste, menor o tempo 

de execução total. Também houve correlação moderada entre os tempos 

de execução das duas formas do subteste de letras do RDT (R = 0,722). 
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A partir desse experimento, realizadas mais algumas modificações 

nas duas formas do subteste, sendo elas citadas a seguir: 

 Forma 1: 

- a letra “y” invertida ( ) foi substituída pela letra “j” invertida ( ), 

pois o índice de dificuldade associado à ela era bastante alto, 

podendo assim promover diferença no grau de dificuldade dos itens 

das duas formas do subteste.  

- a letra “k” espelhada ( ) foi rotacionada 90°, sendo assim, 

disposta de cabeça para baixo. Dessa forma, cada subteste teria 

seis letras apresentadas de forma espelhada.  

 

 Forma 2: 

- a fonte da letra “a”, foi modificada como ocorreu com as demais 

após o estudo 1. Além disso, a sua forma invertida (      ) passou a 

ocupar a posição de uma não-letra na página um do subteste. Isso 

ocorreu para que houvesse o mesmo número de letras espelhadas 

por página. 

- como na forma 1 do subteste a letra “k” foi apresentada de cabeça 

para baixo, nesta ela se mostrou espelhada (     ).  

- por se assemelharem muito à letra pê, as não-letras           e   

foram substituídas por        e       . 
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(b) Subteste de palavras 
 
 
Análise da discriminação dos grupos sem e com dificuldade de 
aprendizagem 
 

Comparando o desempenho, na forma 1 do subteste de palavras, 

dos participantes do 3°, 4° e 5° ano sem e com dificuldade de 

aprendizagem,  verificou-se diferença significante no 3° e 5° ano (Tabela 

14), e tendência de diferença entre as crianças no 4° ano (p= 0,07) 

Observou-se, que na forma 2 desse subteste, houve diferença significativa 

entre os dois grupos nos três anos escolares (Tabela 15). 

  Não foi realizada essa análise com os participantes do 1° e 2° ano, 

visto que nenhuma criança com dificuldade de aprendizagem do 1° ano e 

algumas do 2° ano não realizaram as duas formas desse subteste.  

 
Tabela 14: Diferença no total de acertos na forma 1 do subteste de 
palavras entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano Escolar 
Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

3 37,13 (±1.73) 36,5 30,71 (±4,23) 32 0,002§* 

4 37,13 (±1,13) 37,5 35,29 (±2,06) 35 0,071# 

5 38 (±1,31) 38,5 35 (±2,16) 34 0,018#* 

§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: p<0,05 

 
 
Tabela 15: Diferença no total de acertos na forma 2 do subteste de 
palavras entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 

Ano Escolar 
Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

3 36,50 (±1,77)  36,5 30,63 (±4,44)  32,5 0,007§*  

4 37,13 (±1.96)  37,5 33,75 (±2,66)  33 0,012§*  

5 38 (±1,69)  38,5 34,75 (±1,98)  34 0,003#*  
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: p<0,05 
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Foi constatada diferença significante no tempo total de execução do 

subteste de palavras entre os grupos de crianças sem e com dificuldade de 

aprendizagem do 3° ao 5° ano (Tabela 16). Contudo, na forma 2, essa 

diferença só foi observada no 3° e 5° ano (Tabela 17).    

 Verificou-se que a mediana do tempo de execução, da forma 1 e 2 

do subteste palavras das crianças sem dificuldade do 3° ao 5° ano escolar, 

foi de 2 minutos e 45 segundo e 2 minutos e 25 segundos, 

respectivamente. Assim, optou-se por utilizar o tempo de três minutos 

como critério de interrupção desse subteste ao invés de 4 minutos como 

determinado na versão inglesa.     

 
 
Tabela 16: Diferença no tempo total de execução da forma 1 do subteste 
de palavras entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano 
Escolar 

Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

3 122,00 (±25,33) 126,5 349,29 (±269,19) 243 0,067§  

4 120,50(±48,13)  118,5 183,43 (±50,11)  191 0,028§*  

5 86,25(±34,79)  79 135,7 1(±39,72)  135 0,023#*  
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney 
*: (p<0,05)  

 
 
Tabela 17: Diferença no tempo total de execução da forma 2 do subteste 
de palavras entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano 
Escolar 

Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

3 113,50 (±34,98)  128 351,13 (±264,36)  215 0,039§*  

4 121 (±39,66) 115,5 157,50 (±60,33)  157 0,175§  

5 86,88 (±33,36)  80 133,50(±33,40)  135 0,014#*  
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney 
*: p<0,05   
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 A análise do índice de dificuldade nesse estudo foi mais variável que 

a do estudo anterior, embora ainda tenha havido predomínio de palavras 

de fácil discriminação. Nas duas formas do subteste, foram encontradas 

palavras que imprimiram maior grau de dificuldade na identificação do item, 

sendo corretamente classificadas como uma palavra pelas crianças com 

melhor desempenho. Dentre essas, palavras como “palhoça” e “maxixe” 

foram reconhecidas por menos de 30% dos participantes (Tabela 18).  

 

Tabela 18: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pelas crianças na identificação das palavras que compõem 
as duas formas do subteste 
 

Item 

Forma 1 Forma 2 

Palavra ID I-T Palavra ID I-T 

1 caçarola 0,45 0,315 mago 0,63 0,419 

4 carpete 0,55 0,168 mala 0,92 0,629 

7 roxo 0,84 0,306 cano 0,88 0,288 

8 palhoça 0,29 -0,179 adesivo 0,84 0,281 

9 camarote 0,74 0,337 lixa 0,78 0,404 

12 jóia 0,87 0,042 cereal 0,83 0,527 

15 galinha 0,92 0,315 sapato 0,94 - 

16 enxofre 0,42 0,077 gaivota 0,88 0,518 

17 pipa 0,94 0,315 luneta 0,55 0,451 

20 mapa 0,89 0,160 maxixe 0,27 0,114 

21 animal 0,94 0,220 caminho 0,94 - 

24 gangorra 0,82 0,103 desenho 0,91 0,527 

27 cabeça 0,94 0,315 banqueta 0,41 0,231 

28 algema 0,82 0,200 menino 0,92 .0,431 

29 floresta 0,89 0,220 bezerro 0,73 0,025 

32 corneta 0,68 0,144 macaco 0,94 - 

35 cavalo 0,94 0,068 sala 0,95 - 

36 fada 0,87 0,032 argola 0,77 0,429 

37 cidade 0,92 0,149 maxilar 0,33 0,238 

40 sanfona 0,87 0,160 injeção 0,83 0,353 

ID: Índice de dificuldade 
I-T: Correlação Item-total 

 

 Mediante esses resultados, buscou-se criar nível de dificuldade 

semelhante entre as duas formas do subteste. Para tanto, houve a 
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substituição de palavras que deveriam ter apresentado maior nível de 

dificuldade para as crianças do 1° e 2° mesmo tendo sido selecionadas 

como de alta freqüência para o 4° e 5° ano (Quadro 5). Isso porque, até as 

crianças com dificuldade foram capazes de discriminá-las corretamente. 

Algumas palavras que apresentaram ID<0,30 foram substituídas (ex.: 

palhoça). O mesmo ocorreu com algumas palavras que foram facilmente 

discriminadas ID>0,80 (ex.: injeção). Tais alterações tinham como 

finalidade promover um aumento gradativo do nível de dificuldade dos 

itens.  

 

Forma 1 Forma 2 

Pal. excluídas Pal. substitutas Pal. excluídas Pal. Substitutas 

galinha folheto banqueta ampola 

joia jipe injeção pamonha 

cabeça pastilha   

palhoça orquestra   

camarote galáxia   

  

Quadro 5: Relação das palavras que foram excluídas de cada uma das 
formas do subteste de palavras após o experimento 2 e suas substitutas 
 
  
 Em relação às pseudopalavras, os resultados foram semelhantes 

aos observados no estudo 1, tendo a maioria dos itens ID≥0,80 (Tabela 

19). Algumas substituições foram realizadas visto que as palavras que 

serviam de base para certas pseudopalavras, mediante a troca de uma ou 

mais letras, foram substituídas (ex.: póia, baseada na palavra jóia). Além 

dessas, outras substituições foram propostas como forma de aumentar o 

grau de dificuldade de discriminação dessas (ex.: candola). 
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Tabela 19: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pelas crianças na identificação das pseudopalavras que 
compõem as duas formas do subteste 

 

Item 
Forma 1 Forma 2 

Pseudopalavra ID I-T Pseudopalavra ID I-T 

2 tijale 0.90 0,232 pmar 0.94 0,216 

3 gatexio 0.95 0,420 jacasso 0.94 0,423 

5 ervelho 0.90 0,406 caqyem 0.95 0,182 

6 sada 0.95 0,047 tezeuro 0.80 0,246 

10 figema 0.95 0,420 madapo 0.97 0,467 

11 separote 0.97 0,602 quiabro 0.83 0,389 

13 dipa 0.94 0,462 rabrete 0.91 0,360 

14 tazinho 0.89 0,261 cibarro 0.94 0,426 

18 calhorra 0.92 0,406 sarenco 0.08 0,426 

19 vetalo 0.97 0,602 tanquite 0.94 0,467 

22 cordete 0.87 0,332 mepação 0.92 0,467 

23 xudepa 0.95 -0,131 tochecho 0.98 - 

25 bjco 0.92 0,190 luveta 0.86 0,263 

26 votumelo 0.90 0,426 apazivo 0.97 0,182 

30 póia 0.89 0,477 jimpa 0.97 0,252 

31 barona 0.92 0,426 palé 0.94 0,043 

33 gaxo 0.92 0,032 buas 0.83 0,463 

34 plorito 0.94 -0.111 rinhoca 0.94 0,516 

38 retwoju 0.98 - ticha 0.92 0,484 

39 lupeça 0.95 0,602 zapa 0.88 0,619 

ID: Índice de dificuldade 

I-T: Correlação Item-total 

 

 

 

Forma 1 Forma 2 

Pseud. excluídas Pseud. Substitutas Pseud. excluídas Pseud. substitutas 

separote  chelheto jacasso taxilor 

póia  tipe quiabro candola 

lupeça  frobesta mepação zeponha 

   palé tanco 

 
Quadro 6: Relação das pseudopalavras que foram excluídas de cada uma 
das  formas do subteste de palavras após o experimento 1 e suas 
substitutas 
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Tabela 20: Matriz de correlação entre o TDE e resultados do subteste de 
palavras do RDT. 
 

 
Pseudopalavras 

Escore total 
Forma 1 

Escore total 
Forma 2 

Tempo total 
Forma 1 

Tempo Total 
Forma 2 

TDE 0,847* 0,790* 0,766* -0,790* -0,780* 
Pseudopalavras - 0,706* 0,675* - - 

Escore total Forma 1 - - 0,800* -0,678* - 

Escore total Forma 2 - - - - -0,646* 

Tempo total Forma 1 - - - - 0,849* 

*: p<0,05  

 
 
 A análise de correlação entre o desempenho no TDE e nas duas 

formas do subteste de palavras demonstrou que, quanto maior o resultado 

do TDE, maior o resultado do subteste de palavras. Isso também foi 

observado entre o teste de pseudopalavras e ambas formas de subteste de 

palavras do RDT. Também, a correlação negativa entre o TDE e o tempo 

de execução de ambas formas do subteste demonstrou que as crianças 

que obtiveram maiores resultados no TDE, faziam o subteste de palavras 

(RDT) em menor tempo. 

 Quanto à correlação entre as duas formas do subteste de palavras, 

observou-se uma correlação forte (R = 0,80), assim como entre os tempos 

de execução das duas formas do subteste de palavras. 

 

(c) Subteste de sentenças 

 

Análise da discriminação dos grupos sem e com dificuldade de 

aprendizagem 

 A análise comparativa entre o desempenho dos escolares, sem e 

com dificuldade de aprendizagem, na forma 1 do subteste de sentenças 

indicou diferença significativa  no 3° e 4° ano escolar, mas não no 5° ano 



 

 

69 

(Tabela 21). Já em relação ao desempenho dos mesmos grupos na forma 

2 desse subteste revelou que, apenas as crianças do 3° ano obtiveram 

resultados significativamente diferentes (Tabela 22), embora tenha havido 

tendência de diferença nos outros anos. 

 
Tabela 21: Diferença no total de acertos na forma 1 do subteste de 
sentenças entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano Escolar 
Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

3 62 (±0,89) 62 57 (±3,32) 58 0,026§* 

4 62,25 (±1,39) 63 57 (±5,71) 60 0,008#* 

5 59,75 (±7,80) 62,5 61,29 (±1,25) 61 0,122# 
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: p<0,05 

 

 
Tabela 22: Diferença no total de acertos na forma 2 do subteste de 
sentenças entre crianças sem (Grupo 1) e com (Grupo 2) dificuldade de 
aprendizagem, por ano escolar 
 

Ano Escolar 
Grupo 1 Grupo 2  

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana p-valor 

3 61,33 (±0,82) 61,5 55,83 (±3,49) 55 0,011§* 

4 61,14 (±0,70) 61 56,50 (±6,28) 59 0,075§ 

5 59,50 (±5,127) 61,5 59 (±1,77) 59 0,079# 
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: p<0,05 

 
 
 Comparando o tempo total de execução da forma 1 do subteste 

sentenças, verificou-se diferença estatisticamente significante entre os 

participantes sem e com dificuldade de aprendizagem do 3° ao 5° ano 

escolar (Tabela 23). Entretanto, na forma 2 desse subteste, tais diferenças 

só foram observadas entre as crianças do 3° e 5° ano (Tabela 24).  


