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Observou-se que a mediana do tempo total de execução do subteste 

sentenças das crianças sem dificuldade, do 3° ao 5° ano escolar, foi 4 

minutos e 45 segundos e 5 minutos e 38 segundos, para as formas 1 e 2, 

respectivamente.  Como o tempo obtido por esses participantes não diferiu 

do estipulado na versão original do subteste, optou-se por usar o tempo de 

5 minutos como critério de interrupção a ser melhor analisado no estudo 3.  

 
Tabela 23: Diferença no tempo total de execução da 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 

3 274,17 (±78,28) 261 836,80 (±252,48) 873 0,004#* 

4 268,88 (±77,41) 262 438,86 (±139,99) 395 0,007#* 

5 207,38(±57,84) 192,5 459,14 (±127,18) 490 0,001#* 
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: p<0,05 

 
 
Tabela 24: Diferença no tempo total de execução da 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 

3 307,50(±52,97)*  312,5 797,33 (±226,90)*  802 0,003§  

4 308,50 (±98,37)*  261,5 409,88(±123,63)  420,5 0,130#  

5 234,13 (±61,68)  220 484,63 ( ±131,83)*  513,5 0,002#  
§: Teste t de Student  
#: Teste Mann-Whitney  
*: p<0,05 

 

 

Análise dos itens  

 

 Nessa fase, a análise do índice de dificuldade mostrou que a maioria 

das sentenças apresentou ID>0,90. Observou-se também que, embora 

parte dos participantes dessa amostra seja formada por crianças com 
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dificuldade de aprendizagem, os itens mais difíceis apresentaram ID≥0,73. 

Na forma 1 do subteste, apenas três itens apresentaram  0,73≤ ID ≤ 0,79. 

Desses, um foi substituído e o outro foi alterado. Na forma 2, apenas duas 

sentenças mostraram 0,74 ≤ ID ≤0,76 e optou-se por mantê-las já que elas 

faziam parte da composição do teste no experimento 1 e tinha obtido 

ID>0,90 . Assim, como nessa fase tem participantes com dificuldade de 

aprendizagem, parece ser um reflexo da dificuldade apresentada por tais 

participantes.   

 Dessa forma, como ocorreu na fase anterior, foram propostas 

alterações em algumas sentenças. Essas são apresentadas no quadro a 

seguir (Quadro 7).  

Forma 1 

Sentença do Experimento 2 Modificação no Experimento 3 

Os macacos sobem em árvores 
Os macacos sobem em árvores para 

pegar frutas 

As cobras caminham com quatro patas As cobras andam com quatro patas 

As frutas crescem em árvores As maçãs crescem em árvores 

As cenouras podem ser comidas As cenouras são alimento 

Muitas mulheres usam bolsa Muitas mulheres usam bolsa e batom 

O cachecol é usado no pescoço No frio, o cachecol é usado no pescoço 

As pedras conseguem boiar na água As pedras conseguem espirrar 

Nós tomamos banho com água Nós tomamos banho com água e sabonete 

Os tomates são vermelhos Os tomates são vermelhos e redondos 

Excluída: Os seus dentes devem ser 
escovados 

Substituta: O tucano tem um bico grande 

Excluídas: Os dados têm seis lados 
Substituta: Nós bebemos água quando 

estamos com sede 
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Excluída: O violão é um instrumento 
musical 

Substituta: Nós ouvimos música no rádio 

 
 
 
 

Forma 2 

Sentença do Experimento 2 Modificação no Experimento 3 

A madeira é doce A madeira é doce como brigadeiro 

Pais são homens e mães, mulheres Pais são homens e mães são mulheres 

As gotas de chuva caem do céu A chuva cai do céu 

A lua tem quatro mão e três orelhas A lua tem três braços longos 

Nós utilizamos a televisão para lavar 
pratos 

Nós utilizamos a televisão para lavar a 
louça 

Nós temos cinco olhos As pessoas têm cinco olhos 

As lágrimas saem dos nossos olhos 
quando choramos 

As lágrimas saem dos nossos olhos 

Nós usamos pulseiras na barriga As mulheres usam pulseiras na barriga 

Nós usamos facas afiadas para cortar 
coisas 

Nós usamos facas para cortar coisas 

Elefantes têm quatro patas grandes Os elefantes têm quatro patas grandes 

Excluída: Nós bebemos água quando 
estamos com sede 

Substituta: As borboletas são coloridas 

 Acréscimo: Os estojos comem pão 

 
Quadro 7: Relação dos itens que faziam parte das formas 1 e 2 do subteste 
de sentenças testadas no estudo 2 e as modificações propostas para o 
estudo 3 
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Correlações entre os testes padrão-ouro e o subteste de sentenças do RDT 

 

Tabela 25: Matriz de correlação entre o desempenho no teste TCSE, teste 
de Consciência Sintática e resultados do subteste de sentenças do RDT 
 

 
Escore total 

Forma 1 
Escore total 

Forma 2 
Tempo total 

Forma 1 
Tempo total 

Forma 2 

TCSE -0,327 -0,281 0,020 -0,028 
Consciência 

sintática -0,036 0,052 - - 
Escore total 

Forma 1 - 0,613* -0,436* - 
Escore total 

Forma 2 - - - -0,531* 
Tempo total 

Forma 1 - - - 0,862* 

*: p<0,05 

 
A análise de correlação entre o TCSE e os resultados das duas 

formas do subteste de sentenças do RDT demonstrou que não há 

correlação entre essas variáveis. Isso também foi observado entre o teste 

de Consciência Sintática e ambas as formas do subteste de sentenças do 

RDT. Porém, a correlação entre a forma 1 e a forma 2 do subteste de 

sentenças do RDT demonstrou uma correlação moderada (coeficiente de 

correlação de 0,613). Também houve correlação entre o resultado total de 

cada forma do subteste de sentenças com o tempo de execução do testes, 

demonstrando que quanto maior o tempo, maior o escore total do subteste. 

Também, observou-se uma correlação forte entre os tempos de execução 

das duas formas do subteste de sentenças do RDT. 
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6.3. Estudo 3: 
  
Avaliação da adequação do RDT em uma amostra aleatória de crianças do 

1° ao 5° ano do ensino fundamental 

6.3.1. Método 

 

6.3.1.1. Participantes:  

 

Participaram deste estudo 230 crianças do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental de três escolas da Rede Estadual de Ensino da cidade de 

São Paulo – SP, com idades entre 6 e 10 anos. De cada ano escolar, foram 

selecionadas 46 crianças, sendo metade de cada sexo. As salas foram 

selecionadas mediante sorteio, assim como as crianças em cada sala, 

sendo excluídas aquelas que não apresentavam idade compatível ao ano 

escolar em curso.  

 

6.3.1.2. Materiais e Procedimentos: 

 

Os participantes foram divididos em grupos de até doze integrantes, 

todos do mesmo ano escolar. As instruções do RDT foram apresentadas 

conforme os experimentos anteriores.  

Mais uma vez, o tempo de execução foi mensurado pelo avaliador. 

Entretanto, após o tempo estimado na versão inglesa e também obtido no 

experimento 2 (tempo médio de execução dos subtestes de letras e de 

palavras= 3 min; subteste de sentenças=5 min.), as crianças foram 

instruídas a sublinhar o item correspondente a sua última resposta. Em 
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seguida, lhes foi dito que concluíssem a tarefa, caso não tivessem 

terminado no tempo estipulado. 

Quanto à correção, o número de itens que cada criança conseguiu 

responder no tempo previamente estipulado foi calculado, assim como o 

número de respostas corretas apresentadas após esse tempo. 

 

6.3.2. Resultados 

 

 

 De cada ano escolar (1° ao 5° ano), participaram 46 crianças, 

metade de cada sexo.  

Foram enviados 300 termos de consentimento para os pais, sendo a 

taxa de resposta de 76,67%. Os escolares não autorizados pelos 

pais/responsáveis foram excluídos.  

 

Análise estatística  

Para análise de distribuição normal dos escores de acertos foi 

realizado o teste Shapiro-Wilk. Como os resultados não apresentaram 

distribuição normal, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis seguido do teste 

Mann-Whitney para localizar as diferenças entre as séries e o tempo de 

execução de cada forma dos subtestes. O teste Wilcoxon foi utilizado a fim 

de investigar diferenças significativas entre os itens as duas formas dos 

subtestes. Realizou-se também a análise de correlação item-total (I-T), a 

fim de verificar a homogeneidade dos estímulos dos subtestes, sendo 

também calculados os valores de alfa de Cronbach para os mesmos. 

Realizou-se o teste de correlação Intra-Classe e o teste de correlação de 
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Spearman entre as duas formas dos subteste. 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 3. 

 

(a) Subteste de letras: 
 
 

Análise da discriminação dos grupos   
 

Em relação ao subteste de letras, observou-se que, ao se considerar 

um tipo de estímulo (letra ou pseudoletra) separadamente, houve um 

aumento crescente na média de acertos com o avançar dos anos escolares 

(Tabela 26). A análise das duas formas indicou que as médias de acertos 

de letras e pseudoletras, em cada ano escolar, tendem a ser semelhantes.  

 

Tabela 26: Média e (±) desvio padrão (DP) do número de acertos dos tipos 
de estímulo (letras e pseudoletras) do subteste de letras, por ano escolar 
 

      FORMA 1       FORMA 2     

  
  Letras Pseudoletras Letras Pseudoletras 

 Média DP Média     DP Média DP Média DP 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 

16,9a ±3,0 15,9a ±2,6 17,0a ±3,9 16,4a ±2,9 

18,2a,b ±1,7 17,9b,c ±1,7 18,8a,b ±1,5 18,3b ±1,6 

18,1a,b ±1,8 17,3a,b ±2,1 18,9b ±1,3 18,6b,c ±2,0 

19,0b ±1,5 18,7c,d ±1,3 19,3b ±1,0 19,3c ±0,8 

19,1b ±1,1 18,9d ±1,3 19,3b ±1,1 19,4c ±1,0 

Teste Kruskal-Wallis entre as séries nas duas versões (1 e 2) do subteste. 
Letras diferentes (a b c) significam diferenças significantes entre os grupos no teste Mann-Whitney 
(p< 0,05 com ajuste de Bonferroni). 
Total de itens= 40 (20 letras e 20 pseudoletras) 

 

Ano Escolar 
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Considerando as comparações realizadas entre os itens das formas 

1 e 2, identificou-se diferenças significantes entre as pseudoletras a partir 

do 3° ano escolar (Tabela 27). Diante de tal achado, a capacidade de os 

alunos identificarem as pseudoletras foi analisada em mais detalhes (ver 

tabelas 28 e 29).  

 

 

Tabela 27: Valor da significância (p) das comparações entre acertos de 
letras e pseudoletras, intra e interformas(F1 e F2) 
 

Ano  Comparações Intraformas Comparações Interformas 

Escolar 
Let. F1 X 
Pseud. F1 

Let. F2 X 
Pseud. F2 

Let. F1 X 
Letras F2 

Pseud. F1 X 
Pseud. F2 

1°  0,036* 0,144 0,142 0,126 

2° 0,384 0,075 0,048* 0,065 

3° 0,074 0,691  0,033* <0,001* 

4° 0,182 0,787 0,118  0,008* 

5° 0,374 0,682 0,061  0,013* 

Teste Wilcoxon:*Diferenças significantes nas comparações em um mesmo 
ano escolar (p<0,05) 
Let.: letras; Pseud.: Pseudoletras 
F1 e F2: forma 1 e 2 do subteste de letras 

 

 
Tabela 28: Média e desvio padrão (DP) do número de acertos das duas 
formas de pseudoletra (letras invertidas e não-letras) do subteste de letras, 
por ano escolar 
 

      FORMA 1       FORMA 2     

  
  Letras Invertidas Não-letras Letras Invertidas Não-letras 

 Média DP Média       DP Média DP Média DP 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 

6,4a ±2,3 9,6a ±0,8 7,0a ±2,7 9,5a ±0,8 

7,9b ±1,6 9,9a,b ±0,3 8,5b ±1,5 9,8a,b ±0,6 

7,5a,b ±2,0 9,8a,b ±0,5 8,8b,c ±1,5 9,8a,b ±0,6 

8,8c ±1,3 9,9a,b ±0,4 9,4c,d ±0,8 9,9b ±0,3 

8,9c ±1,3 10,0b ±0,1 9,6d ±0,7 9,9b ±0,4 

Teste Kruskal-Wallis entre as séries nas duas formas (1 e 2) do subteste 
Letras diferentes (a b c) significam diferenças significantes entre os grupos no teste Mann-Whitney 
Whitney (p< 0,05 com ajuste de Bonferroni)  
N de letras invertidas: 10 itens; N de não-letras: 10 itens.   

 

Ano Escolar 
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Considerando a Tabela 28, nota-se que os escolares, em geral, 

foram capazes de identificar corretamente maior número de letras 

inventadas, que letras invertidas. Houve diferença significativa na 

discriminação das letras invertidas nos diferentes anos escolares, sendo o 

número de acertos do 1°ano inferior e diferente dos demais. Já o 2° e 3° 

ano tiveram desempenho semelhante entre si e diferente do 4° e 5° ano, 

que também foram semelhantes entre si e superior aos outros. 

 

Tabela 29: Valor da significância (p) das comparações entre as duas 
formas de pseudoletra (letras invertidas e inventadas), intra e interformas 
(Forma 1 e 2) 
 

Ano  Comparações Intraformas Comparações Interformas 

Escolar Inv. F1 X N-let. F1 Inv. F2 X N-let. F2 Inv. F1 X Inv. F2 N-let. F1 X N-let. F2 

1° <0,001* <0,001* 0,030* 0,37 

2° <0,001* <0,001* 0,020* 0,148 

3° <0,001* <0,001* 0,001* 0,447 

4° <0,001* <0,001* 0,001* 1,000 

5° <0,001* <0,024* 0,002* 0,063 

 Teste Wilcoxon:*Diferenças significantes nas comparações em um mesmo ano escolar 
(p<0,05) 
Inv: letras invertidas; N-let: Não-letra 
F1 e F2: forma 1 e 2 do subteste de letras  

 

Comparando a média de acertos de letras invertidas e não-letras em 

cada forma do subteste, observou-se diferença estatisticamente 

significante, em todos os anos escolares, entre esses itens em ambas as 

formas do subteste (Tabela 29). Quanto às comparações entre os itens das 

duas formas do subteste que têm as mesmas características, observou-se 

diferença significativa entre as letras invertidas em todos os anos 

escolares. Entretanto, o mesmo não foi observado para as não-letras 

(Tabela 9). 
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Analisando a influência da velocidade de discriminação de letras na 

amostra estudada, considerando o critério de interrupção de 3 minutos para 

a realização do subteste, observou-se que a média de acertos dos 

participantes aumenta à medida que o ano escolar aumenta, tendo os 

alunos do 2° e 3° ano obtido média de acertos semelhantes entre si e 

maiores que a média de acertos dos alunos do 1° ano. Igualmente, os 

alunos do 4° e 5° anos obtiveram médias de acertos semelhantes e 

maiores que as dos demais anos escolares (Tabela 30). 

 A investigação acerca da média de tempo de execução do subteste 

indicou que o tempo decresce de acordo com o aumento do ano escolar 

(Tabela 30). O tempo necessário para que as crianças do 1° cumprissem a 

tarefa foi significantemente maior que o dos demais anos escolares. Na 

forma 2, as crianças do 2º e 3º ano apresentaram tempo de execução 

significantemente semelhantes entre si, porém maiores que ao das 

crianças do 4º e 5º ano. Estas realizaram a atividade em tempos 

semelhantes entre si, porém eles foram significantemente mais rápidos 

(realizando a tarefa em tempo menor) que as crianças mais novas, do 1º ao 

3º ano. Na forma 1, as crianças do 1° ano apresentaram resultado 

semelhante ao observado na forma 2. Contudo, as do 3° ano mostraram 

desempenho semelhante ao das crianças do 2° e 4° ano, sendo o resultado 

destas também similar ao do 5° ano.  
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Tabela 30: Média e (±) desvio padrão (DP) do número de acertos, no 
tempo de 3 minutos e do tempo de execução total dos participantes no 
subteste de letras, em cada forma, de acordo com o ano escolar 
 

  Forma 1 Forma 2 

Ano Acertos Tempo  Acertos  Tempo 

Escolar Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

1° 28,7 (±8,7)a 3'49'' (±1'40'')a 25,8(±10)a 4'02'' (± 1'54'')a 

2° 33,0 (±6,5)b 2'56'' (±1'17'')b 35,1(±5,5)b 2'42'' (±1'03'')b 

3° 33,7 (±6,1)b 2'23'' (±1'07'')b,c 36,7 (±3,1)b 2'28'' (±1'11'')b 

4° 37,5 (±2,1)c 1'56'' (±0' 37'')c,d 38,5 (±1,5)c 1'43'' (±0'34'')c 

5° 37,2(±3,4)c 1'50'' (±0'49'')d 38,6(±1,9)c 1'44'' (±0'40'')c 

 Teste Kruskal-Wallis entre as séries nas duas formas (1 e 2) do subteste . 
Letras diferentes (a b c) significam diferenças significantes entre os grupos no teste Mann-
Whitney (p < 0,05 com ajuste de Bonferroni). 

Total de itens = 40  

 

 

Análise dos itens  

Foi determinado o índice de dificuldade (ID) e a correlação item-total 

(I-T) entre os itens do subteste. Nas Tabelas 31, 32 e 33, encontram-se os 

valores do índice de dificuldade e correlação item-total dos itens do 

subteste de letras. 
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Tabela 31: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pela amostra para cada letra que compõe as duas formas do 
subteste 
 

 Itens 
Forma 1   Forma 2   

Letras ID I-T letras ID I-T 

1 i 0,99 0,124 m 0,99 0,536 

6 f 0,94 0,237 h 0,93 0,427 

7 p 0,90 0,512 w 0,98 0,179 

8 n 0,94 0,406 j 0,91 0,422 

9 c 0,98 0,164 v 0,99 0,372 

12 w 0,96 0,431 n 0,96 0,445 

15 b 0,92 0,282 r 0,94 0,548 

17 y 0,94 0,339 k 0,94 0,538 

19 r 0,93 0,223 u 0,88 0,353 

20 o 0,92 0,101 e 0,97 0,385 

21 v 0,99 0,070 x 0,98 0,413 

24 q 0,64 0,270 t 0,93 0,482 

25 u 0,86 0,303 d 0,76 0,302 

28 t 0,94 0,386 i 0,98 0,366 

29 a 0,89 0,090 y 0,92 0,447 

32 x 0,99 0,446 z 0,95 0,308 

34 d 0,79 0,266 p 0,81 0,265 

35 j 0,83 0,388 o 0,98 0,226 

38 g 0,92 0,436 s 0,97 0,475 

40 m 0,98 0,356 f 0,90 0,427 

 ID: Índice de dificuldade 
I-T: Correlação item-total  
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Tabela 32: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pela amostra para cada letra invertida que compõe as duas 
formas do subteste 
 

 

 

 
Tabela 33: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total apresentados pela 
amostra para cada não-letra que compõe as duas formas do subteste 
 

Itens 
Forma 1 Forma 2 

Não-letra ID I-T Não-letra ID I-T 

3  0,97 0,160  1,00 0,208 

4  0,99 0,093  0,97 0,249 

10 1,00 - 0,97 0,154 

13  0,98 0,131  0,96 0,217 

14  0,98 0,146  0,98 0,008 

22  0,99 0,093 0,99 0,129 

26  0,98 0,146 0,99 -0,044 

30  0,99 0,114  0,97 0,194 

31  0,98 0,131  0,98 0,068 

33  0,98 0,131  0,96 0,171 

ID: Índice de dificuldade 

I-T: Correlação Item-total 
 

 

De modo geral, a análise do ID e de I-T indicou que a maioria dos 

itens que apresentaram baixo índice de dificuldade foram os que 

mostraram correlação item-total inadequada (I-T<0,30). Dentre esses, 

encontram-se todas as não-letras, as quais foram facilmente discriminadas 

ID : Índice de dificuldade,  
I-T : Correlação item-total 
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pelos sujeitos. Entretanto, a exclusão dos itens com I-T< 0,30, não mostrou 

alteração significativa nos valores do alfa de Cronbach de cada tipo de 

estímulo. Considerando as duas formas do subteste, observou-se que os 

valores de alfa de Cronbach de letras e de letras invertidas foram 

aceitáveis (α-letras forma 1=0,706 e forma 2=0,799; α-letras invertidas 

forma 1=0,707 e forma 2=0,750). Contudo, as não-letras, das duas formas, 

apresentaram baixos valores de α (α-não-letras forma 1 =0,405 e forma 

2=0,359).    

A análise de correlação intra-classe (r=0,68: p<0,001) e de 

correlação de Spearman (r=0,59; p<0,001), realizadas entre as formas 1 e 

2 do subteste de letras, mostraram-se moderadas. 

 

(b) Subteste de palavras: 

Com relação ao subteste de palavras, foram conduzidas análises 

semelhantes às do subteste de letras. No que se refere aos escores totais 

na leitura de palavras, verificou-se que, nas duas formas, houve efeito de 

ano escolar, tanto para palavras como para pseudopalavras (Tabela 34). 

Em relação à leitura de palavras, as crianças do 1º ano mostraram pior 

desempenho em relação a todos os outros anos escolares, para as duas 

formas (p<0,05). Já as crianças do 2º e 3º ano apresentaram resultados 

estatisticamente semelhantes, mas inferior aos do 4º e 5º ano, que também 

tiveram desempenho semelhante entre si.  

Quanto às pseudopalavras, observou-se que, em geral, nas duas 

formas, apenas as crianças do primeiro ano obtiveram média de acerto 
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diferente das outras, sendo estatisticamente inferior à média dos demais 

anos escolares.  

 
Tabela 34: Média e (±) desvio padrão (DP) de acertos dos dois tipos de 
estímulo (palavras e pseudopalavras) do subteste de palavras, por ano 
escolar 
  

      FORMA 1       FORMA 2     

    Palavras Pseudopalavras Palavras Pseudopalavras 

 Média DP Média       DP Média DP Média DP 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

9,7a ±5,3 14,3a ±5,5 9,5a ±5,3 14,8a ±5,6 

13,5b ±3,0 18,2b ±3,1 13,8b ±3,3 17,9b ±2,9 

14,5b ±3,0 18,1b ±3,1 14,9b ±2,7 18,2b ±2,9 

17,3c ±1,4 19,3b ±0,9 18,9c ±1,5 18,9b ±1,5 

17,0c ±1,8 19,2b ±1,3 19,4c ±0,9 19,4c ±0,9 

Letras diferentes (a b c) significam diferenças significantes entre os grupos no teste Mann-Whitney 
(pS< 0,05 com ajuste de Bonferroni)  
Total de itens=40 (20 palavras e 20 pseudopalavras) 

 

Analisando a média de acertos de palavras e pseudopalavras, 

comparando-as entre si e para cada forma do subteste individualmente, 

observou-se que, em ambas as formas, houve diferença estatisticamente 

significante entre a média de palavras e pseudopalavras em todos os anos 

escolares, sendo que as pseudopalavras com maior número de acertos. 

Entretanto, analisando cada tipo de item individualmente (palavra ou 

pseudopalavra), pode-se notar que não houve diferença estatística entre as 

duas formas do subteste, em todos os anos escolares (Tabela 35). 

 Analisando a influência da velocidade de leitura na amostra 

estudada, considerando o critério de interrupção de 3 minutos para a 

realização do subteste, observou-se que o número de acertos obtidos pelas 

crianças do 1° ano, nas duas formas do subteste, foi inferior e 

estatisticamente diferente dos outros anos escolares. As crianças do 2° e 

Ano Escolar 
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3° ano obtiveram resultados diferentes entre si e em relação aos demais, 

em que o desempenho do 3° ano foi melhor que o do 2° ano. Não houve 

diferença estatística entre os resultados do 4° e 5° ano, porém eles tiveram 

resultados estatisticamente mais altos que os outros anos escolares 

(Tabela 36).  

 
Tabela 35: Valor da significância (p) das comparações entre palavras e 
pseudopalavras, inter e intraformas (Forma 1 e Forma 2) 
 

Ano  Comparações intraformas Comparações Interformas 

Escolar Pal. F1 X Pseud. F1 Pal. F2 X Pseud. F2 Pal. F1 X Pal. F2 Pseud. F1 X Pseud. F2 

1° <0,002 <0,001 0,855 0,298 

2° <0,001 <0,001 0,401 0,228 

3° <0,001 <0,001 0,446 0,778 

4° <0,001 <0,001 0,116 0,140 

5° <0,001 <0,001 0,059 0,521 

 Teste Wilcoxon:*Diferenças significantes nas comparações em um mesmo ano escolar (p<0,05) 

Pal: Palavras; Pseud: Pseudopalavras 

F1 e F2: forma 1 e 2 do subteste de letras  
  

 

 A investigação acerca da média de tempo de execução do subteste 

indicou que o tempo decresce de acordo com o aumento do ano escolar. O 

tempo necessário para que as crianças do 1° ano cumprissem a tarefa foi 

significantemente maior que o dos demais anos escolares. As do 2º e 3º 

ano tiveram tempos significantemente semelhantes entre si, porém maiores 

que ao das crianças do 4º e 5º ano. As crianças do 4º e 5º ano realizaram a 

atividade em tempos semelhantes entre si, porém eles foram 

significantemente mais rápidos (realizando a tarefa em tempo menor) que 

as crianças mais novas, do 1º ao 3º ano (Tabela 36). 
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Tabela 36: Média e (±) desvio padrão (DP) do número de acertos, no 
tempo de 3 minutos e do tempo de execução total dos participantes no 
subteste de palavras, em cada forma, de acordo com o ano escolar 
 

Ano 
escolar 

     Forma 1         Forma 2 

Acertos Tempo Acertos Tempo 

 Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

1° 14,7 (±8,0) a 5'11'' (±2'30'')a 16,2(±8,3)a 4'57'' (±2'58'')a 

2° 26,6 (±8,3)b 3'37'' (±1'33'')b 26,3(±9,4)b 3'45'' (±1'30'')b 

3° 29,8 (±8,7)c 3'11'' (±1'51'')b 29,6 (±9,2)c 3'17'' (±1'42'')b 

4° 35,4 (±4,8)d 2'17'' (±0'48'')c 35,2 (±3,3)d 2'06'' (±0'43'')c 

5° 35,4 (±3,9)d 2'14'' (±0'47'')c 36,0 (±2,4) d 1'56'' (±0'35'')c 

Teste Kruskal-Wallis entre as séries nas duas formas (1 e 2) do subteste . 
Letras diferentes (a b c) significam diferenças significantes entre os grupos 
no teste Mann-Whitney (p < 0,05 com ajuste de Bonferroni). 
Total de itens = 40 

 

 

Foi também realizada a análise de correlação item-total, a qual 

evidenciou níveis adequados para a maioria das palavras de cada uma das 

formas (Tabela 37) e para todas as pseudopalavras (Tabela 38), sendo, 

portanto, atestada a homogeneidade desses dois tipos de itens. Apenas 

três palavras de cada forma apresentaram correlação item-total inferior ao 

estimado, sendo elas: forma 1- maxixe, enxofre e galáxia; forma 2 – 

carpete, ampola e maxilar. Foram também calculados os valores de alfa de 

Cronbach para as palavras das duas formas. O valor desse teste foi igual 

para as duas formas e foi considerado como tendo atingido nível 

satisfatório (α- Cronbach forma 1 e 2=0,85). Os valores de α também foram 

adequados para as pseudopalavras das duas formas, sendo eles 0,904 e 

0,895 respectivamente.  



 

 

87 

Por fim, quanto à investigação de possíveis diferenças entre as 

formas, a análise de correlação intraclasse (r=0,90; p<0,001) e o teste de 

correlação de Spearman (r=0,83; p<0,001) mostraram que havia um forte 

relacionamento entre os escores das duas formas do subteste. 

Tabela 37: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pela amostra para cada palavra que compõe as duas formas 
do subteste 
 

Item 
Forma 1 Forma 2 

Palavra ID I-T Palavra ID I-T 

1 caçarola 0,54 0,345 mago 0,56 0,351 

4 maxixe 0,28 -0,012 mala 0,87 0,616 

7 roxo 0,80 0,492 cano 0,83 0,612 

8 folheto 0,75 0,561 adesivo 0,82 0,544 

9 gangorra 0,73 0,557 lixa 0,73 0,335 

12 jipe 0,64 0,434 cereal 0,74 0,528 

15 pastilha 0,79 0,561 sapato 0,84 0,520 

16 enxofre 0,37 0,191 gaivota 0,83 0,587 

17 pipa 0,90 0,426 luneta 0,52 0,383 

20 mapa 0,90 0,408 carpete 0,51 0,281 

21 animal 0,87 0,620 caminho 0,89 0,544 

24 floresta 0,87 0,633 desenho 0,87 0,686 

27 sanfona 0,75 0,465 ampola 0,15 -0,026 

28 algema 0,72 0,481 menino 0,90 0,627 

29 orquestra 0,71 0,587 bezerro 0,70 0,440 

32 corneta 0,74 0,415 macaco 0,90 0,534 

35 cavalo 0,88 0,501 sala 0,90 0,537 

36 fada 0,86 0,446 argola 0,68 0,537 

37 cidade 0,85 0,563 maxilar 0,31 0,113 

40 galáxia 0,46 0,217 pamonha 0,82 0,520 

ID: Índice de dificuldade 
I-T: Correlação Item-total 
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Tabela 38: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pela amostra para cada pseudopalavra que compõe as duas 
formas do subteste 
 

Item 
Forma 1 Forma 2 

Pseudopalavra ID I-T Pseudopalavra ID I-T 

2 tijale 0,87 0,322 pmar 0,95 0,567 

3 gatexio 0,93 0,408 taxilor 0,94 0,440 

5 ervelho 0,87 0,624 caqyem 0,92 0,706 

6 sada 0,88 0,498 tezeuro 0,81 0,286 

10 figema 0,91 0,699 madapo 0,93 0,665 

11 chelheto 0,87 0,538 candola 0,90 0,438 

13 dipa 0,90 0,517 rabrete 0,90 0,598 

14 tazinho 0,91 0,550 cibarro 0,85 0,485 

18 calhorra 0,84 0,591 sarenco 0,89 0,693 

19 vetalo 0,91 0,599 tanquite 0,93 0,464 

22 cordete 0,88 0,465 zeponha 0,91 0,598 

23 xudepa 0,89 0,461 tochecho 0,90 0,662 

25 bjco 0,90 0,491 luveta 0,85 0,366 

26 votumelo 0,89 0,635 apazivo 0,92 0,661 

30 tipe 0,90 0,593 jimpa 0,90 0,598 

31 barona 0,90 0,460 tanco 0,81 0,278 

33 gaxo 0,85 0,463 buas 0,84 0,484 

34 frobesta 0,90 0,561 rinhoca 0,93 0,531 

38 retwoju 0,90 0,728 ticha 0,89 0,486 

39 plorito 0,91 0,617 zapa 0,86 0,649 

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

 

 

(c) Subteste de sentenças 

Nas duas formas do subteste, os escores totais obtidos pelas 

crianças revelaram efeito de idade tanto na leitura de sentenças 

verdadeiras como nas que expressam absurdos (Tabela 39). Quanto à 

leitura de sentenças verdadeiras, as crianças do 2° e 3° ano tiveram 

desempenho semelhante e inferior ao obtido pelos escolares do 4° e 5° 

ano, os quais também apresentaram resultados semelhantes entre si. Já 

em relação às sentenças absurdas, as crianças do 2° ano apresentaram 
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desempenho inferior e diferente das demais. Os resultados dos 

participantes do 3° ano não foram diferentes dos outros anos, enquanto os 

das crianças do 4° e 5° ano foram semelhantes entre si e superiores aos 

demais. 

 
Tabela 39: Média e desvio padrão (DP) do número de acertos dos dois 
tipos de estímulo (sentenças verdadeiras e absurdas) do subteste de 
sentenças, por ano escolar 
 

      FORMA 1       FORMA 2     

Ano escolar 
 

Sent. Verdadeiras Sent. Absurdas Sent. Verdadeiras Sent. Absurdas 

Média DP Média      DP Média DP Média DP 

2° 
3° 
4° 
5° 

 

24,7a ±6,6 27,4a ±6,7 24,1a ±7,3 27,9a ±6,6 

25,5a ±5,7 28,4a,b ±6,3 25,5a ±5,9 28,7a,b ±5,7 

29,2b ±1,8 31,6b ±0,7 29,4b ±1,6 31,5b ±1,0 

29,3b ±2,7 31,1b ±2,8 29,1b ±2,1 31,4b ±1,2 
        

Teste Kruskal-Wallis entre as séries nas duas formas (1 e 2) do subteste . 
Letras diferentes (a b c) significam diferenças significantes entre os grupos no teste Mann-Whitney 
(p< 0,05 com ajuste de Bonferroni). 

 

Analisando a média de acertos de sentenças verdadeiras e 

absurdas, comparando-as entre si e para cada forma do subteste 

individualmente, observou-se que, nas duas formas, houve diferença 

estatisticamente significante entre a média de sentenças verdadeiras e 

absurdas nos anos escolares avaliados. Quando cada tipo de item foi 

analisado individualmente (sentenças verdadeiras ou sentenças absurdas), 

pode-se notar que não houve diferença estatisticamente significante entre 

as duas formas do subteste, em todos os anos escolares (Tabela 40). 

 Ao ser considerado o tempo de interrupção de 5 minutos para a 

realização do subteste de sentenças, observou-se que as crianças do 2° e 

3° ano escolar tiveram número de acertos semelhantes em ambas as 

formas e que foram significantemente menores que o número de acerto 
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das crianças dos 4° e 5° anos, tendo este desempenho similar entre si 

(Tabela 41). 

Tabela 40: Valor da significância (p) das comparações entre sentenças 
verdadeiras e absurdas, inter e intraformas (F1 e F2) 
 

Ano  Comparações Intraformas Comparações Interformas 

Escolar S.V F1 X S.Ab F1 S.V. F2 X S.Ab F2 S.V F1 X S.V F2 S.Ab F1 X S.Ab F2 

2° <0,001* <0,001* 0,041 0,493 

3° <0,001* <0,001* 0,827 0,502 

4° <0,001* <0,001* 0,707 0,581 

5° <0,001* <0,001* 0,216 0,850 

 Teste Wilcoxon:*Diferenças significantes nas comparações em um mesmo ano escolar (p<0,05) 

S.V: Sentenças verdadeiras; S.Ab: Sentenças Absurdas 

F1 e F2: forma 1 e 2 do subteste de sentenças 

 

Tabela 41: Média e desvio padrão (DP) do número de acertos dos 
participantes e tempo de realização do subteste de sentenças, por ano 
escolar 
 

Ano 
escolar 

     Forma 1         Forma 2 

Acertos Tempo Acertos Tempo 

 Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

2° 31,7 (±15,3)a 10'22'' (±6'41'')a 31,0 (±14,7)a 11'16'' (±6'14'')a 

3° 33,3 (±15,6)a 9'03'' (±4'05'')a 33,8 (±15,4)a 9'10'' (±4'07'')a 

4° 48,4 (±13,7)b 6'43'' (±2'39'')b 49,2 (±13,0)b 6'37'' (±2'27'')b 

5° 53,2 (±9,8)b 5'17'' (±1'44'')b 54,1 (±8,9)b 5'17'' (±1'30'')b 

Teste Kruskal-Wallis entre as séries nas duas formas (1 e 2) do subteste . 
Letras diferentes (a b c) significam diferenças significantes entre os grupos no teste Mann-
Whitney (p < 0,05 com ajuste de Bonferroni). 
Total de itens =63 (31 sentenças verdadeiras e 32 falsas) 

 

A avaliação do tempo médio, de cada ano escolar, para execução do 

subteste, indicou que os escolares do 2° e 3° ano respondem ao teste em 

um tempo semelhante e inferior ao das crianças do 4° e 5° ano, que foi 

também semelhante entre si (Tabela 41). 

Os valores de I-T mostraram-se adequando, mesmo quando os 

índices de dificuldade foram baixos (Tabela 42). Apenas os itens 11 e 44 

da forma 1 não se correlacionaram adequadamente com os demais.  
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Tabela 42: Valores dos índices de dificuldade e correlação item-total 
apresentados pela amostra para cada sentença verdadeira e falsa que 
compõe as duas formas do subteste 
 

Sentenças Verdadeiras Sentenças Falsas 

Itens 
Forma 1 Forma 2  

Itens 
Forma 1 Forma 2 

ID I-T ID I-T  ID I-T ID I-T 

3 0,78 0,470 0,89 0,457  1 0,95 0,454 0,95 0,615 

4 0,83 0,473 0,89 0,502  2 0,92 0,594 0,96 0,495 

6 0,76 0,326 0,87 0,467  5 0,96 0,575 0,95 0,632 

8 0,93 0,450 0,82 0,468  7 0,96 0,560 0,97 0,533 

9 0,79 0,271 0,89 0,450  10 0,94 0,597 0,95 0,621 

11 0,71 0,270 0,45 -0,002  12 0,93 0,600 0,95 0,499 

13 0,88 0,432 0,93 0,555  15 0,95 0,556 0,90 0,641 

14 0,84 0,307 0,90 0,623  18 0,95 0,386 0,95 0,547 

16 0,91 0,323 0,91 0,560  19 0,92 0,602 0,94 0,617 

17 0,88 0,540 0,92 0,668  21 0,93 0,790 0,93 0,638 

20 0,91 0,494 0,90 0,474  23 0,95 0,635 0,96 0,436 

22 0,89 0,633 0,78 0,276  25 0,95 0,571 0,94 0,597 

24 0,87 0,439 0,90 0,602  26 0,91 0,452 0,94 0,504 

27 0,91 0,603 0,85 0,485  28 0,89 0,492 0,93 0,524 

29 0,94 0,495 0,89 0,259  30 0,92 0,747 0,96 0,518 

32 0,91 0,459 0,80 0,642  31 0,92 0,631 0,92 0,554 

35 0,88 0,569 0,86 0,617  33 0,93 0,723 0,92 0,549 

36 0,90 0,484 0,90 0,485  34 0,89 0,307 0,91 0,496 

38 0,91 0,468 0,87 0,597  37 0,90 0,657 0,93 0,653 

40 0,85 0,667 0,88 0,606  39 0,92 0,499 0,93 0,739 

42 0,90 0,463 0,90 0,663  41 0,89 0,434 0,91 0,668 

43 0,94 0,449 0,95 0,592  45 0,93 0,552 0,93 0,694 

44 0,94 0,103 0,84 0,550  47 0,93 0,434 0,92 0,752 

46 0,89 0,572 0,91 0,553  48 0,90 0,688 0,95 0,505 

50 0,93 0,558 0,91 0,522  49 0,93 0,609 0,91 0,776 

52 0,90 0,634 0,91 0,593  51 0,95 0,586 0,93 0,593 

53 0,88 0,720 0,90 0,663  54 0,89 0,793 0,93 0,325 

55 0,88 0,657 0,90 0,534  56 0,90 0,769 0,95 0,483 

57 0,86 0,509 0,88 0,500  58 0,93 0,546 0,93 0,519 

60 0,92 0,471 0,88 0,583  59 0,92 0,686 0,87 0,398 

63 0,87 0,476 0,92 0,482  61 0,94 0,508 0,92 0,535 

      62 0,92 0,573 0,90 0,267 

ID: Índice de dificuldade 
I-T: Correlação Item-total 
As sentenças correspondentes a cada item estão apresentadas no Anexo F 
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Assim como foi observado no subteste de palavras, a correlação 

intraclasse (r=0,90; p<0,001) e o teste de correlação de Spearman (r=0,86; 

p<0,001) realizados entre as formas 1 e 2 do subteste de sentenças, 

indicaram uma forte relacionamento entre as respostas dos participantes. 

 

Análise da correlação entre os subtestes 

 Foi realizada análise de correlação de Spearman entre os escores 

de acertos dos subtestes do RDT. Pode-se observar correlação significante 

(p<0,001) entre as duas formas do subteste de palavras e  sentenças, 

sendo elas as seguintes: 

 subteste de palavras F1 e subteste de sentenças F1 = 0,70; 

 subteste de palavras F1 e subteste de sentenças F2 = 0,73; 

 subteste de palavras F2 e subteste de sentenças F1 = 0,67; 

 subteste de palavras F2 e subteste de sentenças F2 = 0,70; 
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7. DISCUSSÃO GERAL  

 

  

A discussão dos resultados deste trabalho será apresentada em 

partes, sendo, inicialmente, feita uma recapitulação dos procedimentos 

realizados na Etapa I. Em seguida, os resultados dos três estudos da Etapa 

II serão agrupados de acordo com cada subtete, sendo abordados 

conforme os resultados: (a) Subteste de letras; (b) Subteste de palavras e 

(c) Subteste de sentenças. 

 

 O objetivo do presente estudo foi adaptar, para o português do 

Brasil, o teste de leitura The Reading Decision Test (RDT), analisando as 

propriedades psicométricas iniciais. Buscou-se, assim, dispor, à população 

brasileira, um instrumento de triagem que pudesse ser administrado de 

forma simples e rápida, sendo capaz de identificar possíveis alterações na 

aquisição e desenvolvimento das habilidades básicas de leitura. 

  

 Etapa I 

 

Nesta etapa o principal objetivo foi a tradução as instruções dos três 

subtestes do RDT e adaptação dos subtestes de palavras e sentenças. 

Para tanto, constou dos seguintes procedimentos: 1) duas especialistas em 

leitura, bilíngües, realizaram a tradução das instruções dos três subtestes; 

2) a adaptação das duas formas dos subtestes de palavras e sentenças foi 

feita considerando, principalmente, os critérios estabelecidos nas versões 

anteriores do RDT e as características psicolinguísticas do português do 
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Brasil. Não foi feita a adaptação do subteste de letras, pois foi utilizada a 

versão inglesa do mesmo, que compartilha o mesmo alfabeto do Português 

3) os itens selecionados para compor tais subtestes foram avaliados por 

juízes especialistas e só, então, foram desenvolvidas as duas formas dos 

subteste de palavras e sentenças. 

 

 Etapa II 

  

Nessa etapa, o objetivo principal era verificar a adequação dos itens 

dos subtestes, e, por conseguinte, analisar se o RDT era uma medida 

fidedigna, capaz de avaliar a habilidade de leitura. Para isso, foram 

realizados três estudos, cujos resultados são discutidos a seguir:   

  

(a) Subteste de letras 

 

No estudo 1, realizado com crianças com bom desempenho 

escolar, observamos que a fonte utilizada nos estímulos poderia estar 

influenciando na discriminação dos itens pelos participantes, visto que, os 

itens que tenham uma aparência diferente  da normalmente utilizada nos 

livros didáticos ou pelos professores (ex.: ), apresentaram uma maior 

freqüência de erros. Estes chegaram a ser até maiores que os observados 

nas letras apresentadas de forma espelhada. Considerando a influencia da 

fonte utilizada, optamos por alterá-la, a fim de observamos o desempenho 

nesse subteste dos participantes dos estudos 2 e 3.  
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Quanto a esses, seus resultados foram semelhantes e indicaram 

que o processo de discriminação dos itens do subteste depende de sua 

complexidade. Assim, as não-letras apresentaram ID muito baixo, tendo a 

média de acertos quase efeito teto desde o 1° ano escolar, inclusive entre 

as crianças com dificuldade de aprendizagem, como demonstrado no 

estudo 2. As letras verdadeiras também apresentaram ID baixo, exceto 

àquelas que envolvem diferenças de orientação, por exemplo, n, u, d, p, b, 

q. Essas apresentaram maior ID e o valor de I-T adequados. Resultados 

semelhantes a esses foram obtidos pelas letras invertidas, especialmente 

quando elas encontravam-se espelhadas, por exemplo, a letra “k” 

espelhada    . Contudo, quando a rotação da letra era de 180° (a exemplo 

do “f”    ), o item foi facilmente discriminado. Dessa forma, pode-se sugerir 

que os erros de inversão são os mais frequentes, sendo cometido 

principalmente por crianças até 3° ano escolar (8 anos). Esses achados 

são consonantes aos encontrados na literatura (Sidman e Kirk, 1974; 

Burgund, Schlaggar et al., 2006).  

Em relação à influência do tempo, ou seja, da velocidade de 

discriminação adequada dos diferentes itens que compõem o subteste, 

observou-se que a determinação nessa tarefa, de um critério de 

interrupção de 3 minutos, permitiu o surgimento de efeito de ano escolar 

observado no estudo 3. A análise do tempo total de execução confirmou 

que há diferenças significativas quanto à discriminação de letras, tendo as 

crianças do 1° ano apresentado velocidade de discriminação 

significativamente mais lenta que as demais. Nas duas formas, vimos que, 

em geral, as crianças do 2° e 3° apresentaram tempo de discriminação e 
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número de acertos semelhantes, indicando que os processos de 

discriminação de letras por crianças nessa faixa etária são similares e 

caracterizados por erros na discriminação de letras invertidas e algumas 

letras que envolvem algum tipo de orientação espacial. Já as crianças do 

4° e 5° ano, revelaram desempenho parecido entre si, e superior aos 

demais anos, podendo esse resultado ter sido influenciado pelo 

desenvolvimento da habilidade de leitura, que se espera que seja maior 

nesses grupos, como demonstrado em outros estudos (Gibson, Gibson et 

al., 1962; Burgund, Schlaggar et al., 2006).   

A análise de correlação realizada no estudo 2 demonstrou relação 

moderada entre o desempenho na tarefa de nomeação de letras e no RDT. 

Esse resultado pode ter sido influenciado, principalmente, pela presença 

das letras invertidas no RDT, visto que os processos envolvidos para sua 

adequada discriminação diferem da simples nomeação das letras 

verdadeiras. Isso revela, portanto, que o subteste de letras apresenta 

propriedades capazes de servir como bom indicador do desenvolvimento 

da habilidade de leitura. O fato de as letras verdadeiras terem um ID baixo 

nos três estudos também reforça essa hipótese. Observou-se, também, 

correlação negativa moderada entre o desempenho em cada forma do 

subteste e o tempo de execução, indicando que desempenho parece 

melhorar com o automatismo da discriminação dos itens. Nos estudos 2 e 

3, verificou-se relação forte entre o escore das duas formas do subteste e 

entre o tempo de execução delas, demonstrando, assim, que as duas 

formas parecem ser semelhantes entre si. 
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(b) Subteste de palavras 

 

No estudo 1 a maioria dos itens, palavras ou pseudopalavras, foram 

facilmente identificados, sendo necessário realizar a substituição de alguns 

deles, especialmente os mais fáceis. Verificou-se, no estudo 2, que tais 

substituições promoveram uma maior variação do ID das palavras que 

formavam o subteste e isso parece ter auxiliado na discriminação dos 

grupos sem e com dificuldade de aprendizagem. Ne sse, estudo também 

foram realizadas análises de correlação, sendo observadas relações 

moderadas entre as duas formas do subteste e o TDE (teste padrão-ouro), 

indicando assim, que o subteste de palavras tem propriedades compatíveis 

com um teste de leitura.   

Quanto ao estudo 3, os resultados evidenciaram efeito de ano 

escolar na discriminação entre palavras e pseudopalavras, como também 

na velocidade de processamento da leitura desde o inicio do processo de 

alfabetização, sendo crescente o número de itens identificados 

corretamente com o passar dos anos. A habilidade de discriminação 

também foi evidenciada em todos os anos, nas duas formas do subteste. 

As palavras que compõem as duas formas mostraram-se adequadas e 

evidenciaram a homogeneidade da tarefa, não sendo também reveladas 

diferenças entre os itens das duas formas. 

Nesse subteste de palavras, baseado no paradigma de decisão 

lexical, o sujeito não apresentará um bom desempenho sem que haja um 

acesso ao léxico mental (Alcock, Nokes et al., 2000; Lupker e Pexman, 

2010), visto que, para se identificar corretamente uma palavra, é preciso 
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que, em algum momento, o sujeito tenha entrado em contato com ela. 

Dessa forma, o crescente aumento do escore de palavras discriminadas 

corretamente, com o avançar dos anos escolares, parece estar relacionado 

ao desenvolvimento do léxico nas crianças mais velhas. Assim, o 

incremento do repertório lexical, principalmente do léxico ortográfico, da 

criança, devido à exposição a um número maior de estímulos de diversas 

classificações, promove, com o passar dos anos, a leitura adequada de 

palavras classificadas como de irregulares e/ou de baixa freqüência (Salles 

e Parente, 2002). E ainda, nossos resultados mostraram efeitos similares 

aos achados das duas versões anteriores do RDT (Alcock, Nokes et al., 

2000; Baddeley, Gathercole et al., 2003), mesmo tendo em nosso estudo 

um numero reduzido de sujeitos por faixa etária. 

A análise das palavras que compõem as duas formas do subteste 

mostrou que as classificadas como fáceis ou muito fáceis eram, sobretudo, 

regulares de alta ou de baixa frequência. Já as que apresentaram maiores 

índices de dificuldade eram, predominantemente, palavras irregulares de 

baixa frequência. Isso indica que o fator que mais contribui para as 

diferenças entre o desempenho das crianças é a regularidade da palavra. 

Como as palavras irregulares selecionadas para este estudo eram 

irregulares para leitura, que difere das irregulares apresentadas na escrita, 

isso parece ter sido a principal influência para o surgimento do efeito de 

ano escolar, o que confirma, assim, a suposição teórica de Pinheiro e 

Rothe-Neves, (2001), de que o uso de palavras irregulares para a leitura 

leva à regularização da mesma produzindo efeito no número de erros 

cometidos. Esse resultado também corrobora os achados de outros 
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estudos (Pinheiro, 1994; Salles, 2005; Lúcio, 2008) que mostraram que 

itens irregulares são mais discriminativos que os regulares. Embora a 

análise do nível de dificuldade das palavras, no presente estudo, ter 

mostrado que a maioria das palavras tenha apresentado nível de 

dificuldade baixo, o caráter irregular de algumas delas foi capaz de 

promover efeito de ano escolar  

E ainda, a maior freqüência de palavras irregulares entre as mais 

difíceis demonstra que a dificuldade que uma palavra apresentada ao leitor 

iniciante está relacionada ao processo de leitura empregado por ele. 

Considerando que, nos anos iniciais de aprendizagem, há um predomínio 

de processos fonológicos (Pinheiro, 1994; Godoy, 2005; Salles, 2005), a 

aplicação das regras de transposição grafema-fonema gera uma pronúncia 

errada dessas palavras, que, ao ser comparada com o material 

armazenado no léxico, não é reconhecida como sendo uma palavra real.  

É importante salientar que as palavras irregulares tendem a ser 

ensinadas mais tarde à criança e para serem lidas corretamente exigem 

mais exposição (contato) que as regulares (Salles, 2005). Outra evidência 

de que o processo fonológico está sendo utilizado pelos sujeitos deste 

estudo se evidenciou a partir da análise de discriminação entre palavras e 

pseudopalavras, visto que a identificação correta destas foi maior que a de 

palavras. Como a leitura correta de pseudopalavras ocorre pela rota 

fonológica, parece que esta se encontra em evolução desde o primeiro 

ano. Em síntese, o uso predominante do processo fonológico no início do 

processo de alfabetização, permite a discriminação adequada das 

pseudopalavras. Em contrapartida, a aplicação das regras de conversão 
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grafema-fonema, próprias desse processo, promove erros de decodificação 

das palavras irregulares, gerando uma pronúncia incorreta, impedindo, 

assim, sua identificação como uma palavra. 

Desde o estudo 2, verificou-se relação moderada entre o 

desempenho no subteste de palavras e o tempo de execução, sendo este 

menor para os sujeitos com melhor desempenho. Esse resultado parece 

indicar um forte indicativo do efeito da determinação de tempo de 

interrupção do subteste. Em relação à influência do tempo, ou seja, da 

velocidade de processamento da leitura sobre o escore de acertos no 

subteste, observou-se que a determinação nessa tarefa, de um critério de 

interrupção de 3 minutos no estudo 3, permitiu o surgimento de efeito de 

ano escolar. A análise do tempo total de execução confirmou que há 

diferenças significativas quanto ao processamento de leitura, tendo as 

crianças do 1° apresentado uma velocidade de leitura significativamente 

mais lenta que as demais. O fato de as crianças de 2° e 3° ano terem 

mostrado velocidade de leitura semelhante sugere a existência do 

processo de consolidação da aprendizagem das regras de conversão 

grafema-fonema, o que torna a aplicação delas cada vez mais rápida. 

Assim, a ausência de diferença entre o 4° e o 5° ano parece relacionado à 

total consolidação das regras de conversão e o desenvolvimento dos 

processos lexicais (Pinheiro, 1994; Salles e Parente, 2002; 2006).  

Vale ressaltar que a ortografia regular do português do Brasil 

permite a leitura com sucesso da maioria das palavras por meio da 

decodificação fonológica. Dessa forma, é possível que, nessa fase do 

desenvolvimento, o aumento da velocidade de processamento observado 
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nas crianças mais velhas seja um reflexo da habilidade do leitor em aplicar 

as regras de correspondência grafema-fonema e do desenvolvimento de 

processos lexicais (Salles e Parente, 2002; 2006; Pinheiro, Lúcio et al., 

2008). 

A obtenção de níveis significantes de consistência a partir da análise 

de I-T e alfa de Cronbach comprova a homogeneidade do subteste de 

palavras e confirma a unidimensionalidade do construto analisado, ou seja, 

a habilidade de discriminação de palavras e pseudopalavras. Dessa forma, 

a consistência entre as palavras de cada uma das formas do subteste 

constitui uma evidência de que a dificuldade dos itens está relacionada às 

características psicolinguísticas da palavra (como regularidade e 

frequência).  

 

(c) Subteste de sentenças 

 

Nos estudos 1 e 2 foi possível observar que maioria dos itens 

mostraram-se fáceis. Isso era esperado já que o conteúdo das sentenças 

deveria ser fácil e independente do nível de escolaridade. Algumas 

sentenças foram revistas em cada estudo, sendo realizadas modificações 

pontuais, sendo a principal, o acréscimo de palavras, artigos e preposições 

a fim de tornar a sentença mais longa e mais suscetível ao efeito do tempo.  

No estudo 3, observou-se que, como nos outros subtestes, houve 

efeito de ano escolar na discriminação de sentenças verdadeiras e 

absurdas nas duas formas do subteste. O fato de o 2° e 3° ano ter obtido 

resultado semelhante parece ter relação com as estratégias de leitura 
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empregada (via rota fonológica) por esses dois grupos além do conteúdo 

semântico à que foram expostos, pois, muitas vezes, há uma restrição do 

vocabulário apresentado a elas. De certa forma, essa hipótese encontra 

apoio até mesmo no resultado obtido pelas crianças do 4° e 5° ano, que foi 

semelhante entre si e superior ao dos anos escolares anteriores. 

Diferenças significantes no desempenho de crianças do 3° e 4° ano já 

foram apontadas por Salles e Parente (2002), que propõem que nesse um 

ano de diferença as crianças entram em contato com diferentes tipos de 

materiais escritos, o que promove uma expansão do léxico mental, 

principalmente das crianças do 4° ano. Essas autoras também destacaram 

que há um aprimoramento da utilização de ambas as rotas de leitura, o que 

contribui para que as crianças do 4° ano apresentem uma leitura mais 

rápida e precisa. Essa mesma diferença de velocidade de leitura foi 

observada no presente estudo, entre os escolares do 3° e 4° ano. Assim, 

esses resultados apontam para um possível degrau no desenvolvimento da 

habilidade de leitura que se situa entre o 3° e 4° ano escolar.  

Quanto aos estímulos que compõem as duas formas do subteste, de 

modo geral, mostraram-se adequados já que apresentaram conteúdo 

evidente, como foi proposto pelos autores Baddeley e Gathercole (2003) e, 

e se correlacionam bem com demais itens formando um construto único, 

que fornece uma medida de desempenho da leitura.  
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8. CONCLUSÕES 

 

Os estudos aqui apresentados mostraram que a versão brasileira 

adaptada do RDT parece apresentar características psicométricas iniciais 

adequadas, tendo sido eficiente ao discriminar grupos de crianças de 

diferentes níveis de escolaridade a partir do desempenho em leitura. As 

análises de consistência interna e de correlação entre as duas formas dos 

subtestes, assim como a equivalência entre as duas formas, evidenciadas 

pela análise estatística, permitem concluir que adaptação brasileira do RDT 

apresenta propriedades psicométricas adequadas, sendo possível 

considerar essa a versão final do teste. Dessa forma, é possível dar 

continuidade ao processo de normatização de The Reading Decision Test 

(RDT), para a população brasileira.   
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10. ANEXOS 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

ADAPTAÇÃO DO TESTE DE LEITURA THE READING DECISION TEST 

PARA O PORTUGUÊS BRASILEIRO EM CRIANÇAS DO 1º AO 5º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA. 

As informações expostas a seguir serão fornecidas para a participação 

voluntária de seu filho(a) neste estudo, que tem por objetivo desenvolver uma 

versão brasileira de um teste de leitura. 

Para isso, serão realizadas, na própria escola, três sessões, sendo a primeira 

com duração média de 50 min. e as duas seguintes de 20 min. Serão utilizados 

instrumentos que avaliam o desempenho da criança em provas leitura de letras, 

palavras e sentenças. Tais procedimentos não oferecem risco algum à integridade 

física ou mental do participante, nem tampouco beneficio direto. Em qualquer etapa 

do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a psicóloga 

Elayne Cristina Morais Pinheiro, que pode ser encontrada na R. Embaú, 54, 

telefone 5549-6899. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – e-mail: 

cepunifesp@epm.br 

Durante o processo, está garantida a liberdade de retirada de consentimento 

a qualquer momento e o participante pode deixar esse estudo sem qualquer prejuízo 

ao mesmo. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 

participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum deles. O participante 

também tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento 

dos pesquisadores.  

Não haverá despesa pessoal para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a 

tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

Temos como compromisso utilizar os dados coletados somente para esta 

pesquisa.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Adaptação do teste de 

leitura The reading decision test para o português brasileiro em crianças do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental da rede pública”. Eu discuti com a psicóloga Elayne 

Cristina Morais Pinheiro sobre a minha decisão em participar desse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu atendimento neste Serviço. 

---------------------------------------------------------------------------------------------   

Assinatura do participante/representante 

legal 
Data         /       /        

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de participantes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO C – Capa do subteste de letras 
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ANEXO D – Capa do subteste de palavras 
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ANEXO E –  Capa do subteste de sentenças 
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ANEXO F – Numeração das sentenças em cada forma do subteste. 
 

FORMA 1 
 

Itens Sentença 

1 As estrelas brilham no fogão 

2 As uvas são quadradas e azuis 

3 Os gatos andam sobre o telhado 

4 Os quadros ficam pendurados na parede 

5 A lua tem quatro mãos e três orelhas 

6 As vacas comem capim 

7 Os biscoitos são para vestir 

8 Os macacos sobem em árvores para pegar frutas 

9 Os passarinhos são seres vivos 

10 Os copos são para varrer a casa 

11 Os gatos têm rabo e bigodes 

12 Os leões têm nadadeiras como os peixes 

13 A banana e o melão são frutas 

14 As plantas têm raízes e folhas 

15 As cenouras nadam na piscina 

16 As maçãs crescem em árvores 

17 As almofadas são fofas 

18 As casas têm oito olhos 

19 As peças do dominó são para escrever 

20 Nós ouvimos música no rádio 

21 As cobras andam com quatro patas 

22 As zebras têm listras brancas e pretas 

23 O computador é uma comida 

24 Os barcos navegam no mar 

25 As cebolas dirigem carros 

26 Os foguetes são barcos grande que ficam no mar 

27 Os lápis são para escrever 

28 As nuvens têm raízes no chão 

29 As cenouras são alimentos 

30 Os elefantes são pequenos como formigas 

31 Nós temos sete dedos em cada mão 

32 O sabonete faz espuma 

33 As batatas dormem na banheira 

34 Nós ficamos de pé sobre nossos cotovelos 

35 Nós usamos brincos nas orelhas 

36 As chaves podem abrir portas 

37 A cor do alface é azul 

38 O fogo é quente 

39 As cenouras são redondas e azuis 

40 Muitas mulheres usam bolsa e batom 

41 Os pães correm pelo parque 
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42 As cadeiras são feitas para sentar 

43 Os sorvetes são gelados 

44 As corujas têm asas e penas 

45 Os foguetes são usados por peixes 

46 No frio, o cachecol é usado no pescoço 

47 As bochechas brilham no escuro 

48 As calças são usadas nos braços 

49 As pedras conseguem espirrar 

50 Nós bebemos água quando estamos com sede 

51 As pessoas comem bandejas e bebem areia 

52 As aranhas fazem teias 

53 Os médicos são pessoas que cuidam de nossa saúde 

54 O arco-íris é preto e branco 

55 As escadas têm degraus 

56 As folhas crescem no telefone 

57 O tucano tem um bico grande 

58 As revistas são feitas de pedra 

59 Nós temos três dedos em cada pé 

60 Nós tomamos banho com água e sabonete 

61 As melancias têm patas e orelhas 

62 Os telefones ajudam a nadar 

63 Os tomates são vermelhos e redondos 

 
 
Forma 2 

Itens Sentença 

1 Os tigres moram no mar 

2 As casas usam roupas e sapatos 

3 As sandálias são usadas nos pés 

4 Nós temos unhas em nossos dedos 

5 Seus dedos do pé estão presos as suas mãos 

6 As abelhas fazem mel 

7 Nós usamos chapéu nos pé 

8 Os papagaios repetem o que as pessoas falam 

9 Sentimos cheiro com nosso nariz 

10 Nós jogamos futebol com as mãos 

11 As vacas dão leite e carne 

12 A madeira é doce como brigadeiro 

13 Nós assistimos desenhos na televisão 

14 Seu nariz está no meio do seu rosto 

15 Os lençóis servem para beber 

16 As flores crescem na terra 

17 Os professores têm joelhos 

18 Nós ouvimos com nosso nariz 

19 Os tapetes ficam presos no teto 

20 Os livros são cheios de palavras 
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21 Os pais têm asas ara voar 

22 Pais são homens e mães são mulheres 

23 As laranjas caem das nuvens 

24 A fumaça vem do fogo 

25 As baleias usam botas 

26 A televisão tem duas patas e um bico amarelo 

27 Os pássaros comem minhocas 

28 A lua brilha embaixo do chão 

29 A madeira vem das árvores 

30 Os morcegos usam facas para cortar  

31 Seus olhos estão atrás do seu joelho 

32 Os cachorros correm e pulam 

33 O céu fica embaixo da montanha 

34 Nós usamos a geladeira para cozinhar comidas  

35 Os pés estão no final das pernas 

36 Os peixes podem morar em aquários 

37 As motos têm cinco portas 

38 O algodão é macio 

39 As geladeiras têm asas grandes e voam 

40 As pessoas comem chuchu e beterraba 

41 Nós comemos borracha e papel 

42 Os cachorros latem e os gatos miam 

43 A chuva cai do céu 

44 O violão e flauta fazem sons 

45 Nós tomamos sopa com uma vassoura 

46 A melancia é uma fruta e tem sementes 

47 Os estojos comem pão 

48 A lua tem três braços longos 

49 Os gatos usam mochila 

50 Nós escovamos os dentes com escovas de dente 

51 Nós utilizamos a televisão para lavar a louça 

52 As borboletas são coloridas 

53 Os pássaros podem fazer seus ninhos em árvores 

54 As pessoas têm quatro pernas 

55 Os lobos têm duas orelhas 

56 As pessoas têm cinco olhos 

57 As lagrimas saem dos nossos olhos 

58 As mulheres usam pulseiras na barriga 

59 As colheres têm dentes largos e afiados 

60 Nós usamos facas para cortar coisas 

61 Os caminhões são feitos de manteiga 

62 As girafas são plantas altas 

63 Os elefantes têm quatro patas grandes 

 


