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Introdução 

 

 A aprendizagem da leitura e da escrita constitui um dos principais desafios da 

escolaridade. Dificuldades na sua aquisição da leitura e escrita significam, em grande parte, 

ter insucesso noutras áreas de aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial, como muitas 

vezes acontece com crianças com dislexia (Rose, 2009; Snowling, 2008). A aprendizagem da 

leitura envolve diversas fases de desenvolvimento, desde a entrada para a escola e o primeiro 

contato com as letras até que o leitor se torne fluente. Ler num sistema alfabético, como a 

língua portuguesa, exige que as relações entre letras e sons (descodificação) sejam aprendidas 

pois constituem a base para a progressão e o desenvolvimento da leitura que é necessário para 

compreensão (Gough & Tunmer, 1986; Nation, 2017).  Assim, a solidez das capacidades de 

decodificação é determinante no processo da aprendizagem alfabética da leitura. A deteção 

precoce das dificuldades dessa aprendizagem é crucial para providenciar, num tempo útil, a 

intervenção necessária para ultrapassar o insucesso em leitura. Por isso torna-se crítico criar 

instrumentos com boas qualidades para despistar as dificuldades em aprender conversões 

grafema-fonema que são nucleares nas primeiras aprendizagens alfabéticas e constituem a 

base essencial da progressão na leitura (Vale, 2018). 

 Avaliar precocemente a leitura é uma forma eficaz de detetar crianças em risco de 

insucesso escolar no início da aprendizagem. Cada vez mais a literatura mostra que existe 

uma grande consistência entre os desempenhos precoces e posteriores da leitura (Nordstrom, 

Jacobson & Soderberg, 2016). Identificar e intervir em tempo útil nas dificuldades de 

alfabetização no ensino básico é crucial para o sucesso escolar posterior. As avaliações de 

rastreio são importantes ferramentas que possibilitam identificar as áreas e sujeitos que 

necessitam de intervenção específica (Coyne & Harn, 2006; Salinger, 2016). A informação 

sobre o progresso de aprendizagem dos alunos permite que as escolas possam aumentar o 

número de alunos que se tornam leitores bem sucedidos nos primeiros anos de ensino básico. 

As avaliações de rastreio são úteis devido ao seu potencial preditivo e a sua utilidade para a 

tomada de decisão (Good, Simmons, Kame’enui, 2001). Os instrumentos de rastreio podem a 

ajudar as escolas a responder de forma mais precisa e rápida às necessidades dos seus alunos 

de forma a garantir o melhor resultado educacional para cada criança (Smolkowski & 

Cummings, 2015). Em Portugal, existem algumas provas para avaliar leitura, como por 

exemplo a PRP e o Alepe. No entanto, a PIPE surge da necessidade de uma prova para avaliar 

a descodificação no final do 1º ano que fosse de simples e rápida aplicação.  
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 Com base na literatura revista foram estabelecidos dois objetivos gerais para o 

presente trabalho. Por um lado, pretendíamos verificar os mecanismos cognitivos e 

alfabéticos da aprendizagem da leitura, mas também verificar o potencial preditor e as 

qualidades psicométricas de uma prova de avaliação da descodificação para identificar 

crianças em risco. Para a concretização destes objetivos foram realizados dois estudos.  

 No primeiro estudo, foram verificadas as qualidades psicométricas da PIPE, um 

instrumento desenvolvido com o objetivo de rastrear dificuldades de descodificação no 

primeiro ano. No segundo estudo, o objetivo foi verificar quais os correlatos cognitivos e 

alfabéticos da PIPE. Devido à escassez de instrumentos em Portugal que avaliem a leitura no 

início da aprendizagem, a construção da PIPE pretende ser uma resposta à necessidade de um 

instrumento de rastreio na identificação de crianças com dificuldades de descodificação no 

1ºano do ensino básico (Vale, 2018). Nos dois estudos será apresentado enquadramento 

teórico, objetivos e hipótese de estudo, caracterização da amostra e dos testes aplicados, 

análises estatísticas e discussão.  
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Estudo Empírico I 

 

Qualidades psicométricas da Prova de Identificação de Palavras Escritas - PIPE 

 

Psychometric qualities of the Test of Identification of Written Words - PIPE 
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Resumo 

 

 

 O presente estudo tem como objetivo verificar as qualidades psicométricas da PIPE - 

prova de identificação de palavras escritas - instrumento de rastreio precoce das dificuldades 

de aprendizagem da leitura no 1º ano. No final do ano letivo, 32 crianças do 1.º ano 

realizaram a PIPE cronometrada aplicada em pequeno grupo. Para além da PIPE foram 

também aplicados testes de domínio alfabético e cognitivo. 

 Os resultados mostraram que a PIPE tem boas características psicométricas e um bom 

potencial na identificação de crianças em risco de insucesso na aprendizagem da leitura no 

final do primeiro ano. 

 

Palavras-chave: leitura, rastreio, 1º ano, identificação de palavras escrita; descodificação. 
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Abstract 

 

 The present study aims to verify the psychometric characteristics of the PIPE - test of 

identification of written words - instrument for early detection of the difficulties of learning to 

read in first grade. At the end of the school year, 32 children of the first grade made a timed 

PIPE applied in a small group. In addition to PIPE alphabetic and cognitive domain tests were 

also applied. 

 The results showed that PIPE has good psychometric characteristics and a good 

potential in the identification of children at risk of learning to failure at the end of the first 

year. 

 

Keywords: reading, screening, first grade, written word identification, decoding. 
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A importância da descodificação 

 

 A leitura de uma criança que está a iniciar o processo de aprendizagem é caraterizada 

por uma descodificação fonológica, em que as letras são analisadas uma a uma para formar 

palavras. Para desenvolver até uma leitura fluente, típica de um adulto a leitura precisa de se 

tornar mais automática e menos trabalhosa. A literatura é consensual ao referir que nas 

ortografias alfabéticas, a descodificação fonológica está no centro da aprendizagem da leitura 

de palavras. Ou seja, aprender que as letras (ou grafemas) correspondem a sons (ou fonemas) 

permite que as crianças comecem a aprender as capacidades necessárias para uma palavra 

escrita ser lida. Com a prática o conhecimento das relações grafema-fonema para ler palavras 

melhora e a leitura torna-se mais fluente (Nation, 2017). A aprendizagem da leitura evolui em 

diferentes fases ao longo de um continuum. Inicia com a transição de uma fase pré-leitura no 

jardim de infância para uma fase alfabética parcial e, finalmente, para uma fase alfabética 

completa (Ehri, 2005). Durante as fases iniciais, as crianças aprendem a descodificar e a 

capacidade para utilizar o princípio alfabético, ou seja, associar letras a sons/fonemas para 

formar palavras. Aprender a ler num sistema de escrita alfabético, como o português, requer o 

domínio do princípio alfabético, ou seja, compreender que os sons da fala são representados 

por letras (Cunningham, et al.,1999). A descodificação tem sido mencionada como uma 

capacidade fundamental do desenvolvimento bem-sucedido da leitura (Share, 1995). Boas 

capacidades de descodificação (perceber como funciona o mecanismo) possibilitam que as 

crianças consigam ler palavras desconhecidas sem feedback 'externo' (por exemplo, do 

professor), e portanto, aprender a descodificar funciona como um mecanismo de auto 

aprendizagem para desenvolvimento das capacidades de leitura (Share, 1995). Aprender a 

descodificar palavras é uma técnica necessária para aprender a ler e compreender o que se lê 

(Bowey, 2005; Catts, Hogan & Fey, 2003). De salientar também que vários estudos apontam 

as dificuldades de descodificação como um dos sinais de alerta para a dislexia (Elwér, 

Keenan, Byrne & Samuelsson 2013; Frith, 1999; Nordström, Jacobson & Söderberg, 2016). 

 A capacidade de utilizar o conhecimento das relações entre letras e sons para 

identificar palavras desconhecidas, a descodificação, é uma capacidade que representa a 

condição sine qua non de aquisição da leitura bem-sucedida. Ou seja, nenhum caso de leitura 

competente acontece sem capacidades de descodificação funcionais. A descodificação é 

considerada indispensável para a leitura fluente e bem-sucedida por também se tratar de uma 

das principais causas de dificuldades no início da alfabetização (Share, 1995). 
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 As capacidades de descodificação de palavras são essenciais para o desenvolvimento 

da leitura e representam um importante papel para o sucesso escolar e desempenho académico 

em diferentes anos escolares. De acordo com um estudo longitudinal sueco (Jacobson, 1998) 

que comparou um grupo de crianças com dificuldades de descodificação e um grupo de 

leitores normais, concluiu-se que as crianças com dificuldades de descodificação de palavras 

obtiveram notas mais baixas na maior parte das disciplinas no seu percurso escolar 

comparativamente com o outro grupo. Ou seja, as dificuldades de descodificação tiveram um 

impacto negativo não apenas na leitura como também no desempenho escolar geral 

(Nordström, et al., 2016).  

 Descodificar palavras é das capacidades que melhor explicam as diferenças 

individuais no processo inicial da aprendizagem da leitura. Se estas diferenças entre as 

crianças tendem a persistir ao longo do percurso escolar, provavelmente o desempenho 

escolar será afetado (Nordström et al., 2016). Um estudo de Cunningham e Stanovich (1997) 

mostrou que as crianças em que o processo de aprendizagem da leitura foi mais rápido 

beneficiaram da criação de hábitos de leitura, por outro lado, crianças com dificuldades de 

descodificação de palavras no 2º ano podem não ter tanto sucesso na escola como as crianças 

que aprenderam a ler mais rapidamente. 

 Com o avançar da aprendizagem, a descodificação repetitiva de palavras permite a 

criação de um léxico ortográfico que cresce com a experiência de leitura, permitindo que as 

crianças consigam aceder a informações ortográficas diretamente da memória, em vez de 

converter todos os grafemas em fonemas. Isso torna a descodificação de palavras mais rápida 

e eficiente (Schaars, Segers & Verhoeven, 2017). 

 Segundo o Modelo Simples da Leitura (Gough & Tunmer, 1986), a capacidade de 

leitura fluente é o produto entre dois componentes: a compreensão oral e a descodificação 

(que origina o reconhecimento de palavras). Este processo pode ser expresso pela seguinte 

fórmula matemática L = D x CO, onde L representa a leitura, D representa a descodificação e 

CO representa a compreensão oral. Aprender que cada letra corresponde a um som é o 

primeiro passo para a aprendizagem da leitura no sistema alfabético, sendo a descodificação o 

processo mais preponderante no início da aprendizagem. Outro componente do modelo é a 

compreensão oral, ou seja, processo pelo qual os significados das palavras são integrados em 

frases e estruturas de texto. As capacidades de descodificação e de compreensão podem estar 

em défice independentes uma da outra. Uma criança pode saber descodificar bem palavras 
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escritas e ter um défice de compreensão oral e vice-versa. Ou seja, a descodificação e as 

capacidades de compreensão oral são dissociáveis (Hoover & Gough, 1990). 

 A compreensão da leitura e seu desenvolvimento dependem muito da capacidade de 

leitura de palavras com precisão e fluência. A literatura é consensual ao dizer que a 

automaticidade da leitura de palavras está diretamente relacionada com os recursos cognitivos 

destinados aos processos envolvidos na compreensão (Garcia & Cain, 2014; Walczyk, 2000). 

Um estudo longitudinal (Verhoeven & Leeuwe, 2008) indicou que as diferenças individuais 

que ocorrem no início da aprendizagem de leitura se mantêm ao longo dos anos seguintes. 

Mostrou também que a descodificação de palavras nos primeiros anos tem influência na 

compreensão da leitura no segundo ano. A descodificação fluente e eficiente de palavras 

constitui uma condição necessária para a compreensão da leitura. 

 

Importância da deteção precoce das dificuldades de descodificação 

 

 De acordo com Vale, Silva, Mesquita & Martins (2017), avaliar precocemente a 

leitura de palavras (descodificação e reconhecimento) é o preditor mais confiável do sucesso 

da aprendizagem da leitura. Segundo Good, Simmons & Kame'enui (2001) as avaliações dos 

rastreios são úteis devido ao seu poder preditivo e de tomada de decisão. As avaliações de 

rastreio permitem identificar de forma precisa e confiável, aqueles que terão maior 

probabilidade de vir a ter dificuldades de leitura no futuro com base no seu desempenho atual 

em indicadores específicos. Os rastreios de leitura têm como principal objetivo informar se 

uma criança tem ou não probabilidade de desenvolver dificuldades em leitura no seu percurso 

escolar, assim como, da necessidade ou não de intervenção de forma a apoiar as suas 

necessidades. Identificar precocemente dificuldades de descodificação permite uma 

intervenção mais eficaz e previne futuros casos de insucesso escolar na aprendizagem da 

leitura e da escrita (Salinger, 2016). 

 Alguns estudos defendem que a utilização de pseudopalavras (espécie de "palavra" 

sem significado mas que respeita as regras da língua, e.g., drapo) em rastreios de leitura é 

uma forma eficaz de eliminar a possibilidade de a criança estar a fazer o reconhecimento da 

palavra e não descodificação (McKenna, Walpole & Jang 2016). No entanto, um estudo de 

Cunningham et al., (1999) indicou que a utilização de palavras para avaliações produz 

resultados comparáveis com as avaliações realizadas com pseudopalavras. Outro estudo 
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menciona que a descodificação de pseudopalavras indica em que medida uma criança domina 

as relações grafema-fonema, uma capacidade crítica na aprendizagem da leitura e escrita 

(Gibson & England, 2015; Tal & Siegel, 1996). Referem também que a leitura de 

pseudopalavras é uma das capacidades que melhor diferenciam entre bons de maus leitores e 

também um preditor das dificuldades de aprendizagem em leitura (Gibson & England, 2015). 

 

Descrição da PIPE 

 

 A PIPE - Prova de identificação de palavras escritas (Vale, 2016) - é uma prova 

exploratória de avaliação da leitura elaborada pela Professora Ana Paula Vale. Esta prova 

pretende avaliar a descodificação quer relativamente à precisão quer à velocidade. É uma 

prova de fácil e rápida realização (tempo limite de cinco minutos) e sua aplicação pode ser 

individual ou em pequeno grupo. Nesta versão a prova é composta por vinte e seis itens de 

teste e dois itens de treino. Cada um dos itens é constituído por uma imagem, seguida de 

quatro palavras regulares. Todas as palavras que constituem o teste são dissilábicas com 

estrutura CVCV, contendo grafemas simples ou complexos. As distrações à palavra-alvo são 

palavras fonologicamente e/ou ortograficamente vizinhas da palavra-alvo. Podem ser, por 

exemplo, a) palavras semelhantes à palavra-alvo, em que existe a troca de vogais de posição 

(e.g., toca - taco); b) palavras visualmente e fonologicamente próximas à palavra-alvo (e.g., 

doca – toca; galo - calo); O objetivo da tarefa é selecionar – de entre as quatro palavras 

apresentadas - a palavra que corresponde à imagem apresentada (palavra alvo) num tempo 

limite de cinco minutos. Instruções e exemplo dos itens de treino em anexo (Ver anexo 2).

    

 Na análise psicométrica da PIPE foram realizadas medidas de validade, de 

confiabilidade (alfa de Cronbach) e de sensibilidade e especificidade (curva ROC).  

 Nas análises de validade foram verificadas a validade divergente, convergente 

concorrente e longitudinal. 

 Avaliar a confiabilidade de uma prova permite verificar se um instrumento tem 

capacidade de produzir resultados consistentes, sendo esta uma das medidas psicométricas 

mais importantes. A consistência interna foi calculada usando o coeficiente alfa de Cronbach 

que mede a correlação entre as respostas dadas pelos participantes à prova (Cronbach, 1951). 
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  Com o objetivo de verificar quais das variáveis contribuíram para explicar melhor os 

desempenhos em leitura nas provas padronizadas TLP-1 e TLP-2, foram realizadas 

Regressões múltiplas por etapas (Stepwise). O contributo das diferentes variáveis foi testado 

por fases (Martins, 2010). 

 A curva ROC é considerada uma estatística que permite testar se um teste classifica de 

forma aleatória ou não os indivíduos em categorias, como por exemplo, com e sem 

dificuldades em leitura. Através da curva de ROC é possível (a) encontrar o ponto de corte 

ideal para diminuir a classificação errada de sujeitos que têm a dificuldade ou não têm 

dificuldade, (b) avaliar a capacidade discriminatória de um teste para identificar corretamente 

indivíduos com ou sem dificuldades e (c) comparar a eficácia de dois ou mais testes para 

avaliar a mesma dificuldade (Kumar & Indrayan, 2011). Relativamente à PIPE, pretendeu-se 

verificar a sua capacidade para identificar crianças com dificuldades de descodificação e 

comparar a sua eficácia com os testes de leitura TLP-1 e TLP-2 para o mesmo diagnóstico. 

 

 

Objetivos e hipóteses do estudo  

 

 O objetivo geral do presente estudo é investigar as qualidades psicométricas da prova 

PIPE. Os objetivos específicos são analisar a validade, a consistência interna, o poder 

preditivo e a capacidade discriminativa da prova PIPE.  

Pretende-se analisar as seguintes hipóteses de investigação:  

 

 H1) A PIPE apresenta validade convergente com instrumentos que avaliam leitura e 

escrita e validade divergente com as provas MPCRaven-P, retas numéricas e pesquisa de 

símbolos;  

 

 H2) A PIPE apresenta validade preditiva relativamente a duas provas de leitura 

padronizadas aplicadas no final do 1ºano e 2º ano; 

 

 H3) A PIPE é um instrumento fiável, com bons resultados de consistência interna; 

 

 H4) A PIPE é um bom instrumento de identificação de crianças com dificuldades de 

descodificação no final do 1ºano e 2º ano. 
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Método 

 

Participantes 

 

 Neste estudo participaram 32 crianças que frequentavam o 1º Ciclo do Ensino Básico 

de quatro escolas de um Agrupamento de Escolas do interior Norte de Portugal. As mesmas 

crianças foram avaliadas em dois momentos, no final do 1º ano e do 2º ano letivos. 

  

 Como é possível observar na Tabela 1 a amostra foi constituída por 22 crianças do 

sexo feminino (68.7%) e 10 crianças do sexo masculino (31.3%), com idades compreendidas 

entre os 6 anos e 6 meses e os 7 anos e 4 meses, com média de 6 anos e 2 meses. Assim como, 

as médias de idades do sexo feminino (6 anos e 11 meses) e do sexo masculino (6 anos e 10 

meses). Na Tabela 1 estão também apresentados os valores médios do percentil obtido nas 

MPCR-P do sexo feminino (percentil 48) e do sexo masculino (percentil 53), o percentil 

mínimo e máximo da amostra. A média da amostra no teste de inteligência não-verbal 

MPCR-P é de aproximadamente 50. 

   

 

Tabela 1. Caracterização da amostra 

*idade em anos; meses. **percentil 

 

  

 Na Tabela 2 estão representados o número de participantes pelo resultado em percentil 

obtido no teste de inteligência não-verbal MPCR-P. A maioria dos resultados da amostra 

ficou acima dos percentis 25-50. Abaixo do percentil 25 ficaram 7 sujeitos da amostra e acima 

do percentil 50 ficaram 15 crianças da amostra. 

 

 Género   Total 

 Feminino Masculino Mínimo Máximo  

N 22 (68.7%) 10 (31.3%) - - 32 

Idade*  6;11 6;10 6;06 7;04 6;02 (±0;03) 

MPCR-P** 48 53 5 99 49,59 (±27,07) 
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Tabela 2.Distribuição da amostra por percentil obtido na prova MPCR-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento 

 

 Depois da autorização das direções das escolas, foi entregue aos encarregados de 

educação um Consentimento Informado no qual era informado que os dados recolhidos 

seriam apenas utilizados para fins de investigação e seriam mantidos confidenciais (ver anexo 

3). Apenas as crianças com autorização integraram este estudo.  

  

 Neste estudo longitudinal, as avaliações ocorreram em duas fases. A primeira parte da 

recolha de dados ocorreu entre os meses de maio e junho no final do 1º ano letivo. As sessões 

de avaliação foram individuais e coletivas. As sessões de avaliações individuais ocorreram 

com a duração entre 20 a 30 minutos para cada criança em locais sossegados das escolas. As 

sessões coletivas ocorreram em pequeno grupo e em contexto de sala de aula. Nas sessões 

individuais foi aplicado o seguinte conjunto de provas: TLP - 1 (teste de leitura de palavras), 

teste de vocabulário, MPCR-P e pesquisa de símbolos. Nas sessões de pequeno grupo, 

composto por cerca de 5/6 crianças, foram aplicadas as provas PIPE (prova de identificação 

de palavras escrita), PRP (prova de reconhecimento de palavras) e retas numéricas. Na sessão 

em contexto sala de aula foi aplicada a lista de escrita de pseudopalavras.  

 

 Na segunda fase de avaliação, realizada com as mesmas crianças entre os meses de 

maio e junho no final do 2º ano de escolaridade ocorreram sessões de avaliação individual e 

em pequeno grupo. O teste TLP-2 que avalia a leitura de palavras foi aplicado 

individualmente com a lista de palavras correspondente ao 2º ano letivo. Para além dessa 

MPCRaven - P* Nº de participantes 

˂25 

25-50 

50-70 

˃70 

7 

10 

9 

6 

Total 32 

*Percentil 
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prova foi aplicado o instrumento TIL (teste de idade de leitura) em contexto de pequeno 

grupo. 

 Após as avaliações, os protocolos foram cotados e os dados foram inseridos na base de 

dados SPSS para análise posterior. 

   

Instrumentos 

 

 1ª fase de recolha de dados (final do 1º ano) 

 

  Matrizes Progressivas Coloridas de Raven - Forma Paralela (MPCR-P; Raven, 

Court, & Raven, 2009) - este teste teve como objetivo avaliar as capacidades cognitivas gerais 

(inteligência não verbal). Esta prova é constituída por três séries de estímulos com 12 itens 

cada (A, AB e B). Foi aplicado individualmente, num ambiente sossegado, e teve a duração 

entre 10/15 minutos por cada aluno. Foi atribuído um ponto por cada resposta correta e a 

pontuação total foi obtida através da soma da pontuação obtida em cada série. Posteriormente, 

a pontuação total foi convertida num resultado padronizado (percentil), de acordo com a faixa 

etária (Simões, 2000).  

  

 Pesquisa de símbolos da WISC-III. Este subteste de realização pertence à WISC-III 

(Wechsler, 2003; adaptação portuguesa de Simões, 2003). O teste é constituído por duas 

versões aplicadas de acordo com a idade. Neste estudo, foi aplicada a Parte A porque todos os 

participantes na altura da avaliação tinham entre 6 e 7 anos de idade. Na prova é pedido à 

criança que assinale a resposta SIM, se encontrar determinado símbolo isolado numa série de 

três símbolos, ou assinalar a resposta Não se não encontrar o símbolo pretendido. O objetivo é 

realizar o máximo de itens possível dentro do tempo limite de 120 segundos. A pontuação 

máxima é de 45 pontos e são registadas o número de respostas corretas e incorretas. A 

pontuação total (itens corretos a subtrair pelos itens assinalados incorretamente) é 

posteriormente convertida em resultado estandardizado de acordo com a idade cronológica. 

Avalia a memória visual de curto prazo, flexibilidade cognitiva, planeamento, 

concentração e velocidade de processamento da informação (Simões, 2002).  

 

 Retas numéricas (Documento de trabalho: ano 2015 - Unidade de Dislexia). Esta 

prova pretende avaliar a capacidade de uma criança para posicionar um número numa reta 
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com início e fim. Por exemplo, no exercício de treino é explicado à criança que na reta 

apresentada, que começa no algarismo 0 e termina no algarismo 10, terá de representar o 

número 2 com um traço (Ver anexo 4). A cotação da prova é calculada através das medidas 

em milímetros das quais a criança se afastou do valor esperado na reta. 

 

 Teste de vocabulário - Peabody Picture Vocabulary Test -4 (Vicente, Sousa & Silva, 

2011) O objetivo deste teste é a avaliação de vocabulário em crianças a partir de 2 anos e 6 

meses de idade até os 18 anos (Macedo, et. al., 2006). Inicialmente é explicado à criança que 

vão ser mostradas quatro imagens, no mesmo diapositivo, depois o examinador diz uma 

palavra que corresponde a uma das imagens e a criança tem de escolher a imagem que lhe 

parece corresponder à palavra dita. É composto por dezoito séries, cada uma com doze itens, 

cada um com quatro imagens. Esta prova foi aplicada de forma individual e teve a duração de 

aproximadamente 20 a 30 minutos por cada criança. Na folha de resposta são anotadas as 

respostas corretas e incorretas. Após estarem concluídas as respostas aos doze itens são 

contabilizados o número de erros cometidos naquela série. Sempre que o número de erros for 

inferior a oito numa série, prossegue-se para a série seguinte. A pontuação direta é obtida 

através de duas medidas: o número de itens que foram respondidos até ao limite dos oito erros 

por série; o número total de erros cometidos em todas as séries. A pontuação direta é o 

resultado da subtração da segunda medida (erros) ao total das respostas contabilizadas.  

 

 PRP: prova de reconhecimento de palavras (PRP, Viana & Ribeiro, 2009) - Esta 

prova avalia a velocidade e a precisão da leitura de palavras. A PRP é composta por 40 itens 

(mais 3 itens de treino) constituídos por uma imagem seguida de quatro palavras escritas. A 

criança tem que selecionar a palavra que corresponde a cada imagem. As alternativas de 

resposta incluem a palavra correta (palavra-alvo) e três distratores. Esta prova foi 

administrada individualmente e o tempo de realização concedido foi de 4 minutos, de acordo 

com o referido no manual e com o ano de escolaridade. A cotação é feita atribuindo-se um 

ponto por cada resposta correta. Os resultados brutos foram posteriormente convertidos em 

percentil em função do ano de escolaridade. 

  

 Escrita de Pseudopalavras (Documento de trabalho: ano 2013 - Unidade de Dislexia) 

- escrita de uma lista de 32 pseudopalavras. Esta prova foi aplicada coletivamente em 

contexto de sala de aula. As pseudopalavras que constituíram esta tarefa estavam divididas em 
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16 pseudopalavras dissilábicas e 16 pseudopalavras trissilábicas com estrutura CVCV e CCV, 

continham grafemas complexos e regras contextuais. O objetivo da tarefa foi avaliar 

conhecimento ortográfico e alfabético. Foi aplicada em contexto de grupo em sala de aula. Foi 

explicado às crianças que as pseudopalavras ditadas eram como se fossem palavras 

portuguesas, mas eram inventadas, por isso elas teriam que prestar atenção aos sons e escrever 

o melhor que conseguissem. A cotação da Escrita de Pseudopalavras foi realizada por 

cotação certo/errado, e foram consideradas corretas as pseudopalavras fonologicamente bem 

escritas (e.g., na escrita da pseudopalvra nipo era aceite como fonologicamente correto a 

escrita da pseudopalavra nipu). 

 

 TLP-1: Teste de Leitura de Palavras para o 1º ano (Viana, Ribeiro, Vale, Chaves-

Sousa, Santos, & Cadime, 2014). - Este teste permite avaliar a leitura de palavras isoladas em 

crianças do 1º ano de escolaridade e é uma das provas que integra a BAL: Bateria de 

Avaliação de Leitura. Foram apresentadas um total de 30 palavras. Numa folha A4 foram 

registadas as palavras lidas e o tempo de duração na leitura das palavras. Posteriormente foi 

atribuído 1 ponto por cada palavra lida corretamente e os resultados brutos foram convertidos 

em percentil e pontuação estandardizada de acordo com o ano de escolaridade. De acordo 

com a prova não existia um tempo limite para a visualização de cada palavra nem para a 

realização da prova. Na cotação da leitura foram apenas consideradas as respostas que 

respeitavam a pronúncia adequada das palavras apresentadas. Não foram consideradas 

corretas as dicções que não respeitassem os sons corretos das palavras (e.g., não foi aceite a 

leitura /trankilo/ para a palavra <tranquilo>).  

 

  

 2ª Fase de recolha de dados (final do 2º ano letivo)  

 

 TIL: Testes de Idade de Leitura (Sucena & Castro, 2009) - Nesta prova são avaliados 

dois mecanismos cognitivos, a descodificação e a compreensão. Tem a duração de 5 minutos 

(tempo limite) e foi aplicada na segunda fase de testagens, no final 2º ano. É composto por 4 

frases de treino mais 36 frases experimentais. A instrução dada às crianças é de que vão ler 

frases incompletas que terão de completar com a palavra que faz sentido para terminar a frase, 

por exemplo, para a frase: "É primavera e os jardins estão floridos com.."., são apresentadas 

as seguintes hipóteses de resposta - rotas, rosalinas, rodas, rosas, folhas. As alternativas de 
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resposta são cinco, uma palavra-alvo (resposta correta) e quatro distratores da palavra-alvo 

que se encontram distribuídos por 4 categorias (uma palavra sem nenhuma semelhança com a 

palavra-alvo, outra visualmente próxima com a palavra-alvo, outra fonologicamente próxima 

com a palavra-alvo e ainda uma semanticamente próxima da palavra-alvo). Esta prova foi 

aplicada coletivamente em grupos constituídos por 5/6 crianças, num ambiente calmo. A 

cotação foi realizada pela atribuição de um ponto por cada resposta correta, essa pontuação foi 

depois dividida pelo número total de itens (36) e multiplicado por 100. Posteriormente, a 

pontuação total foi convertida em percentil de acordo com a faixa etária e sexo do 

participante.  

 

 TLP-2- teste de leitura de palavras para o 2º ano (Viana et al., 2014) - Este teste 

permite avaliar a leitura de palavras isoladas em crianças do 2º ano de escolaridade e é uma 

das provas que integra a BAL: Bateria de Avaliação de Leitura. O procedimento de aplicação 

e cotação desta prova foi descrito anteriormente para a aplicação do TLP-1 na primeira fase 

de testagens. Nesta fase de testagens foi aplicada a lista correspondente ao 2º ano de 

escolaridade. 

 

Resultados 

 

Estatísticas Descritivas 

 

A Tabela 3 apresenta a média e desvio padrão, valores mínimos e máximos das provas 

aplicadas na 1ª fase de testagens. A PIPE apresenta uma média de aproximadamente 22 

respostas corretas num total de 26. Na PRP foi de 25 respostas corretas num total de 40. Na 

prova pesquisa de símbolos a média de respostas corretas foi de 30 num total de 45. A média 

na escrita de pseudopalavras foi de 15 pseudopalavras escritas corretamente num total de 32. 

Nesta prova o máximo de respostas corretas foi de 29 pseudopalavras. 

 

Os resultados da 2ª fase de testagens para o TIL e TLP-2 estão representados na Tabela 4. 

Relativamente à prova TLP-2 verifica-se que a média de palavras lidas corretamente não 

aumentou comparativamente com os resultados do TLP-1, mantendo-se na média de 22 

palavras para um total de 30. Na prova TIL a média do percentil foi de 65.  
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Tabela 3. Estatística descritiva dos testes aplicados na 1ª fase de testagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Estatística descritiva dos testes aplicados na 2ª fase de testagens 

 

 

 

 

 

 

 

Análises da validade 

 

 Validade convergente concorrente 

 

 Calcular a validade convergente de uma prova permite verificar em que dimensão a 

prova se correlaciona com outras medidas já existentes e que a literatura menciona que a 

prova deve convergir. A validade convergente foi avaliada com o teste de correlação de 

 Média (± desvio padrão) Mínimo Máximo 

PIPE* 21,81 (± 4,01) 12 26 

MPCRaven-P** 49,59 (± 27,07) 5 99 

Pesquisa de símbolos* 30,97 (± 11,50) 11 45 

Retas numéricas* -145,81 (± 80,55) -335 -11 

Teste de Vocabulário* 127,34 (± 16,45) 93 164 

PRP* 25,69 (± 7,79) 11 40 

Escrita de PP* 15,56 (± 6,66) 2 29 

TLP-1* 22,56 (± 6,58) 7 29 

* Resultados brutos. ** Percentil. 

 Média (± desvio padrão) Mínimo Máximo 

TLP-2* 22,13 (± 4,67) 9 29 

TIL** 67,47 (± 31,58) 5 100 

* Resultados brutos. ** Percentil. 
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Pearson entre o PIPE e as restantes provas. Os resultados apresentados na Tabela 5 

demonstram que a PIPE obteve correlações significativas com o TLP-1, a PRP e a escrita de 

pseudopalavras. Estas provas foram realizadas no final do primeiro ano, na mesma altura do 

PIPE.  

 

Tabela 5. Correlações de Pearson da PIPE com as provas de leitura e escrita 

 

 

 

 

 

  

 Validade convergente longitudinal 

 

 Calcular a validade preditiva de uma prova permite verificar em que dimensão a prova 

tem capacidade de prever resultados, correlacionando-se significativamente com provas 

realizadas posteriormente. A validade preditiva foi calculada com o teste de correlação de 

Pearson do PIPE com as restantes provas. Como é possível observar na Tabela 7 a PIPE, 

aplicada no final do 1º ano letivo, apresentou correlações significativas com as duas provas de 

leitura aplicadas no final do 2º ano letivo, o TIL e TLP-2. 

 

 

Tabela 6. Correlações de Pearson da PIPE com as provas de leitura TLP-2 e TIL 

 

PIPE a 

TLP-2 a TIL b 

,639** ,656** 

**p < ,001. 
a Resultados brutos. b Percentil. 

 

 

 Validade divergente 

 

 Calcular a validade divergente ou discriminante de uma prova permite verificar em 

que dimensão a prova não se correlaciona com outras medidas das quais a literatura refere que 

 

PIPE 

TLP-1 PRP Escrita de pseudopalavras 

,783** ,665** ,694** 

**A correlação é significativa no nível 0,01. 
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a prova deve divergir. A validade discriminante foi avaliada com o teste de correlação de 

Pearson do PIPE com as restantes provas. Pela análise dos resultados apresentados na Tabela 

6 podemos concluir que a prova PIPE não apresenta correlações significativas com as provas 

MPCR-P, pesquisa de símbolos, retas numéricas e teste de vocabulário, o que constitui um 

bom indicador para a PIPE.  

 

Tabela 7. Correlações de Pearson da PIPE com as provas MPCR-P, pesquisa de símbolos, 

retas numéricas e teste de vocabulário 
 

 

PIPE* 

MPCR-P** 
Pesquisa de 

símbolos* 
Retas Numéricas* 

Teste de 

vocabulário* 

,221 ,312 -,001 ,245 

*Resultados brutos. **Percentil.  

 

 

 Regressões  

 

 Com o objetivo de verificar as variáveis que contribuíram para melhor explicar os 

desempenhos em duas provas de leitura padronizadas foi realizada uma Regressão múltipla 

por etapas (Stepwise). As Tabelas 9 e 10 apresentam os dados da Regressão múltipla por 

etapas (Stepwise) em que se testaram as variáveis que contribuíram para explicar as provas de 

leitura TLP-1 e TLP-2. Nas Tabela 9 e 10 é possível observar o coeficiente de correlação 

múltipla (R), que indica o grau de correlação entre as variáveis independentes e a variável 

critério, a percentagem de variância explicada R2, o Beta, que indica o peso relativo de cada 

variável para a equação de Regressão e o teste F (ANOVA) que indica a significância da 

relação entre as variáveis. 

 Na Tabela 8 estão representadas as correlações de Pearson das provas de leitura TLP-1 

e TLP-2 com as provas aplicadas neste estudo. Para o modelo de Regressão entraram apenas 

as provas que indicaram estar significativamente correlacionadas com os desempenhos nas 

provas TLP-1 e TLP-2. O TLP-1 obteve correlações significativas com a PIPE, a escrita de 

pseudopalavras, a PRP, ditado de sons de letras e a supressão fonémica (Tabela 8). O TLP-2 

obteve correlações significativas com a PIPE, a PRP, a escrita de pseudopalavras, o ditado de 

sons de letras e a supressão fonémica (Tabela 8).   
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Tabela 6. correlações de Pearson das provas de leitura TLP-1 e TLP-2 com os restantes testes 

realizados para os modelos de Regressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 No modelo de Regressão com o TLP-1 realizaram-se Regressões pelo modelo 

Regressão múltipla por etapas (Stepwise) em que se colocou o TLP-1 como variável 

dependente e duas variáveis independentes, a PIPE mais uma prova que obteve correlações 

significativas com o TLP-1. Iniciou-se com PIPE e PRP como variáveis independentes e TLP-

1 como variável dependente. E assim sucessivamente com as variáveis independentes: escrita 

de pseudopalavras, ditado de sons de letras e supressão fonémica. 

 Na Tabela 9 estão representados os 3 modelos de Regressão com o TLP-1. Nas 

Regressões da PIPE com restantes variáveis independentes, com exceção da PRP e Supressão 

fonémica, a PIPE exclui as restantes variáveis e todos os resultados apontaram para o modelo 

1 (Tabela 9).  

 TLP-1 TLP-2 

PIPE a ,821** ,639** 

PRP a ,726** ,562** 

Escrita de pseudopalavras a ,539** ,625** 

Ditado de sons de letras a ,717** ,509** 

Conhecimento de letras a ,326 ,161 

MPCR-P b ,232 ,137 

Pesquisa de símbolos a ,093 ,062 

Memória dígitos a ,255 ,305 

RAN a -,250 -,151 

Supressão fonémica a ,797** ,554** 

Teste de vocabulário a ,200 ,491** 

*p< ,05. ** p< ,001.  

a Resultados brutos. b Percentil 
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 No modelo 1 todas as variáveis independentes foram excluídas com exceção da PIPE 

que sozinha explica 67,4 % do modelo.  

 No segundo modelo entraram as variáveis PIPE e PRP, que em conjunto explicam 

73,3%. Neste modelo a PIPE apresenta, de acordo com o valor de Beta, o maior peso relativo 

para a equação de Regressão (Tabela 9). 

  No terceiro modelo as variáveis PIPE e Supressão fonémica em conjunto explicam 

78%. De acordo com o valor de Beta, no modelo 3 a PIPE também apresenta o maior peso 

relativo para a equação de Regressão (Tabela 9). 

 

Tabela 7. Modelo de Regressão com o TLP-1 

 

 No modelo de Regressão com o TLP-2 como variável dependente entraram apenas as 

provas que anteriormente indicaram estar significativamente correlacionadas com os 

desempenhos na prova TLP-2, nomeadamente, as variáveis independentes PIPE, escrita de 

pseudopalavras, PRP, ditado de sons de letras, teste de vocabulário e supressão fonémica 

(Tabela 8).  

 No modelo de Regressão com o TLP-2 realizaram-se Regressões pelo modelo 

Regressão múltipla por etapas (Stepwise) em que se colocou o TLP-2 como variável 

dependente e duas variáveis independentes, a PIPE mais uma prova que obteve correlações 

significativas com o TLP-2. Iniciou-se com a PIPE e escrita de pseudopalavras como 

variáveis independentes e TLP-2 como variável dependente. E assim sucessivamente com a 

PIPE e uma variável independente: PRP, ditado de sons de letras, supressão fonémica e teste 

de vocabulário. 

 Modelos R r2 F Beta t 

1 PIPE ,821 ,674 F(1-31) =62,118** ,821 7,881 

2 
PIPE 

,856 ,733 F(2-31) =39,713** 
,606 4,716 

PRP ,323 2,512 

3 

PIPE 

,883 ,780 F(2-31) = 51,227** 

,519 4,354 

Supressão 

fonémica 
,443 3,721 

** p< ,001 
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 Na Tabela 10 estão representados os 2 modelos de Regressão múltipla por etapas 

(Stepwise) com o TLP-2. Nas Regressões da PIPE com restantes variáveis independentes, 

com exceção do testes de vocabulário, a PIPE exclui as restantes variáveis e todos os 

resultados apontaram para o modelo 1 (Tabela 10).  

 No modelo 1 todas as variáveis independentes foram excluídas com exceção da PIPE 

que sozinha explica 40,9 % do modelo (Tabela 10).  

 No segundo modelo entraram as variáveis PIPE e Teste de vocabulário, que em 

conjunto explicam 52,7%. Neste modelo a PIPE apresenta, de acordo com o valor de Beta, o 

maior peso relativo para a equação de Regressão (Tabela 9). 

 

 

Tabela 8. Modelo de Regressão com o TLP-2 

 
Modelos R r2 F Beta t 

1 PIPE ,639 ,409 F(1-31) = 20,725** ,639 4,552 

2 

PIPE 

,726 ,527 F(2-31) = 16,181** 

,552 4,193 

Teste de 

vocabulário 
,356 2,700 

** p< ,001 

 

Análise de Confiabilidade (alfa de Cronbach) 

 

 O valor de consistência interna da prova PIPE foi calculado através do alfa de 

Cronbach. O valor de alfa de Cronbach da PIPE foi ,836, significando que a prova pode ser 

classificada como um instrumento com um valor de fiabilidade bom. De acordo com 

Reynolds, Livingston e Willson (2009) cit. por McKenna, Walpole, Jang (2016), recomenda-

se que o valor mínimo de alfa de Cronbach aceitável recomendado é .70. Isto indica que os 

itens da prova estão distribuídos de forma equiparada e medem consistentemente a mesma 

característica.  

 Os itens mais fáceis da prova PIPE, ou seja, em que o total da amostra respondeu 

corretamente foram os itens 3, 4, 7, 8, 9. Através da Tabela 11 é possível verificar que se 
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algum desses itens de resposta fosse retirado o valor de alfa aumentava para ,837. Num caso 

oposto de retirar os itens com maior número de respostas erradas, item 21 e 26, verifica-se 

que o valor de alfa diminuía para ,824 e ,832, respetivamente. Os valores mais altos de alfa 

são: ,840  caso os itens de resposta 1e 11 fosse retirado e ,840 caso o item de resposta 13 fosse 

retirado, que se encontram a negrito na Tabela 11. 

 

Tabela 9. Valores do alfa de Cronbach se o item de teste for excluído da PIPE 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens de teste 

Alfa de Cronbach 

se o item for 

excluído 

1 ,840 

2 ,831 

3 ,837 

4 ,837 

5 ,820 

6 ,816 

7 ,837 

8 ,837 

9 ,837 

10 ,830 

11 ,844 

12 ,820 

13 ,840 

14 ,829 

15 ,831 

16 ,819 

17 ,839 

18 ,824 

19 ,818 

20 ,824 

21 ,824 

22 ,833 

23 ,826 

24 ,828 

25 ,823 

26 ,832 
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Curva de ROC 

 

 A curva ROC (Receiver operating Characteristic) é uma medida para a avaliação da 

precisão de uma prova relativamente à identificação das crianças em risco. O gráfico da curva 

ROC representa a proporção de vezes que um aluno foi identificado corretamente na 

população com dificuldades de leitura pelo examinador em relação à proporção de vezes que 

um aluno foi identificado incorretamente na população com dificuldade de leitura 

(Smolkowski & Cummings, 2015). O gráfico da curva ROC mostra a variação entre a 

sensibilidade e a especificidade variando ambas de 0 a 1.  

 A sensibilidade de uma prova corresponde à capacidade desta para identificar um 

indivíduo com dificuldades, ou seja, a probabilidade de a prova classificar corretamente um 

indivíduo com dificuldades. A especificidade de uma prova é a capacidade desta para 

identificar um indivíduo sem dificuldades, ou seja, corresponde à probabilidade da prova para 

classificar corretamente um indivíduo sem dificuldades de leitura (Cristiano, 2017). Ou seja, a 

sensibilidade aumenta à medida que a especificidade diminui. Os valores de especificidade e a 

sensibilidade são indicadores determinantes para verificar a validade de um teste diagnóstico. 

Portanto, uma prova não deve ser nem muito específica nem muito sensível, se for muito 

sensível irão ser sinalizados muitos falsos alarmes e se for muito específica serão detetados 

muitos falsos negativos.  

 Os Gráficos 1 e 2 apresentam as curvas ROC que ilustram a capacidade da PIPE para 

discriminar alunos com dificuldades ao de descodificação utilizando como critério externo o 

ponto de corte das provas de leitura padronizadas TLP-1 (Gráfico 1) e TLP-2 (Gráfico 2) para 

discriminar alunos com dificuldades ao nível da descodificação. 

 No Gráfico 1, é possível observar os valores de sensibilidade e especificidade na curva 

ROC da PIPE utilizando o ponto de corte da prova padronizada TLP-1 como critério externo. 

A área sob a curva ROC, A,  é de .908 (p > .001, 95% IC: [.756, 1.0]). Os valores de A entre 

os ,85 e ,95 indicam ser um bom teste de rastreio (Smolkowski & Cummings, 2015). 
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 No Gráfico 2, é possível observar os valores de sensibilidade e especificidade na curva 

ROC da PIPE utilizando o ponto de corte da prova padronizada TLP-2 como critério externo. 

A área sob a curva ROC, A, é de .933 (p > .001, 95% IC: [.842, 1.0]). Os valores de A entre 

os ,85 e ,95 indicam ser um bom teste de rastreio (Smolkowski & Cummings, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gráfico 1. Curva ROC da PIPE 

Gráfico 2. Curva ROC da PIPE 
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 As notas brutas, assim como os valores de sensibilidade e especificidade para cada 

versão da PIPE utilizando como critério externo o ponto de corte das provas TLP-1 e TLP-2 

estão apresentados nas Tabelas 12 e 13. O ponto de corte foi do TLP-1 foi de 11 pontos e do 

TLP-2 foi de 18 pontos (TLP; Viana et al., 2014). Com base nos valores de especificidade e 

sensibilidade foram identificados os pontos de corte da PIPE, utilizando como critério externo 

o ponto de corte das provas TLP-1 e TLP-2. O ponto de corte da PIPE correspondeu à maior 

proporção entre o valor de sensibilidade e especificidade, com o objetivo de equilibrar a 

capacidade para indicar dificuldades e não selecionar os que não têm dificuldades. Nas 

Tabelas 12 e 13 destacam-se, a negrito, os valores que cumprem estes critérios. Os pontos de 

corte devem ser estabelecidos de modo a maximizar o número de identificações corretas e a 

reduzir o número de identificações erradas.  

 Como é possível observar na Tabela 12 o ponto de corte da PIPE utilizando o ponto de 

corte da prova TLP-1 foi de 12,5. Na Tabela 13, o ponto de corte da PIPE foi 19,5 utilizando 

como critério externo o ponto de corte da prova TLP-2. 

 

 

Tabela 10. Valores de sensibilidade e especificidade dos resultados da PIPE com critério 

externo do TLP-1 

Nota Bruta Sensibilidade Especificidade 

11,00 1,000 1,000 

12,50 1,000 ,500 

13,50 ,967 ,500 

16,00 ,900 ,500 

18,50 ,833 ,500 

19,50 ,800 ,000 

21,00 ,733 ,000 

22,50 ,633 ,000 

23,50 ,500 ,000 

24,50 ,367 ,000 

25,50 ,067 ,000 

27,00 ,000 ,000 
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Tabela 11. Valores de sensibilidade e especificidade dos resultados da PIPE com critério 

externo do TLP-2 

Nota Bruta Sensibilidade Especificidade 

11,00 1,000 1,000 

12,50 1,000 ,833 

13,50 1,000 ,667 

16,00 ,962 ,500 

18,50 ,923 ,333 

19,50 ,885 ,167 

21,00 ,808 ,167 

22,50 ,731 ,000 

23,50 ,577 ,000 

24,50 ,423 ,000 

25,50 ,077 ,000 

27,00 ,000 ,000 

 

  

 

 Na Tabela 14 estão representadas os valores de falsos negativos e falsos positivos 

identificados utilizando as provas TLP-1 e TLP-2 como critério externo. O ponto de corte 

utilizado para o TLP-1 foi de 11 pontos (nota bruta) de acordo com o que se encontra no 

manual técnico. O ponto de corte da PIPE foi 12,5, como é possível verificar pela Tabela 12.  

 O grau de concordância foi de 96,87%, a sensibilidade de 50% e a especificidade de 

100%.  

 Na Tabela 15 estão representadas as frequências de falsos negativos e falsos positivos 

identificados utilizando as provas TLP-2 e PIPE no final do ano letivo. O ponto de corte 

utilizado para o TLP-2 foi de 18 pontos (nota bruta) de acordo com o manual técnico. O ponto 

de corte da PIPE foi 19,5, como é possível verificar na Tabela 13.  

 O grau de concordância foi de 87,5%, a sensibilidade de 83,3% e a especificidade de 

88,46%.  
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Tabela 12. Número de Alunos com e sem dificuldades de descodificação em função dos 

resultados da PIPE e da prova padronizada TLP-1 como critério externo 

 

 

   

Tabela 13. Número de alunos com e sem dificuldades de descodificação em função dos 

resultados da PIPE e da prova padronizada TLP-2 como critério externo 

 

 

 

 

 Critério externo TLP-1 (final 1º ano) 

Total 

Grupo de risco 
Grupo sem 

dificuldades 

PIPE 

(ponto de 

corte 12,5 - 

final 1º ano) 

Grupo de risco 1 0 1 

Grupo sem dificuldades 1 30 31 

Total 2 30 32 

 

 Critério externo TLP-2 (final 2º ano) 

Total Grupo de 

risco 

Grupo sem 

dificuldades 

PIPE 

(ponto de 

corte 19,5 - 

final 1º ano) 

Grupo de risco 5 3 8 

Grupo sem 

dificuldades 
1 23 24 

Total 6 26 32 
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Discussão 

 

 O presente estudo teve como objetivo verificar a potencialidade psicométrica da prova 

PIPE para avaliar a leitura (descodificação). Para tal, foram realizadas análise de validade: 

convergente, divergente, preditiva e Regressões pelo método por etapas (Stepwise), o alfa de 

Cronbach para verificar a consistência interna da prova e por fim, análises da curva ROC.  

   

 Na primeira hipótese de estudo, relativamente às análises de validade convergente 

concorrente verificou-se que a PIPE mostrou correlações significativas com as provas de 

leitura PRP e TLP-1 e uma prova de escrita de pseudopalavras, o que constitui um bom 

indicador quanto à validade convergente da prova como instrumento de avaliação da leitura. 

Quanto aos resultados de validade convergente longitudinal verificou-se que a PIPE obteve 

correlações significativas com duas provas de leitura validadas aplicadas no final do 2º ano, o 

TIL e o TLP-2.  Estes resultados são um bom indicador da validade convergente concorrente 

e longitudinal da PIPE por esta obter correlações significativas com provas de leitura 

validadas e uma prova de escrita de pseudopalavras. Ainda da primeira hipótese estudo, os 

resultados da validade divergente confirmaram-se. A PIPE não apresentou correlações 

significativas com provas que diferem daquilo que a PIPE se propõe avaliar, nomeadamente, 

as MPCR-P, as retas numéricas, o teste de vocabulário e a pesquisa de símbolos. Estes 

resultados são um bom indicador quanto à validade divergente da PIPE nas correlações com 

instrumentos que avaliam construtos diferentes dos que a PIPE avalia.  

 A segunda hipótese de estudo enunciava que a PIPE apresentava valores de validade 

preditiva significativos com duas provas de leitura validadas aplicadas no final do 1º ano e 2º 

ano. A validade preditiva permite informar relativamente à capacidade de um instrumento 

prever um resultado futuro. Para verificar a validade preditiva da PIPE, foram realizadas 

Regressões pelo método por etapas (Stepwise) da PIPE com as provas TLP-1 e TLP-2. Os 

modelos de Regressão pelo método por etapas (Stepwise) foram realizados com a prova TLP-

1, aplicada no final do primeiro ano lectivo, e a prova TLP-2, aplicada no final do segundo 

ano lectivo. No modelo de Regressão com a prova TLP-1, verificaram-se 3 modelos. No 

primeiro modelo a PIPE explicou sozinha 67,4% da variância. Nos modelos de Regressão 

com a prova TLP-2 verificaram-se 2 modelos. No primeiro a PIPE sozinha explicou 40,9% da 

variância. Verifica-se assim que a segunda hipótese de estudo se confirma, pois, a PIPE 

apresentou, em ambos os modelos de Regressão com as provas de leitura TLP-1 e TLP-2, as 
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maiores percentagens explicativas comparativamente com as restantes provas testadas nos 

modelos de Regressão.  

 Relativamente à terceira hipótese de estudo, a PIPE apresentou bons valores de 

confiabilidade (alfa de Cronbach) e de elevada consistência interna. O valor mínimo 

recomendado de alfa de Cronbach é ,70 (McKenna, Walpole, Jang (2016). A PIPE apresentou 

um alfa de ,836, um valor considerado bom e indicando assim que os itens da prova estão 

distribuídos de forma equiparada e medem consistentemente a mesma característica. Também 

na análise dos resultados do valor de alfa de Cronbach caso os itens de resposta mais fáceis ou 

mais difíceis fossem retirados, verificou-se que o valor de consistência da prova não sofria 

alterações muito grandes comparativamente com o valor de alfa total da prova ,836. 

Verificou-se que o valor mais alto possível, caso algum dos itens mais fáceis fosse retirado 

era ,844, o que constitui um excelente indicador da consistência interna da prova PIPE.  

 Quanto à quarta hipótese de estudo, na análise dos resultados da sensibilidade e 

especificidade de uma prova, é importante referir que estes dois conceitos estão associados a 

falsos negativos e falsos positivos. O ideal é que o ponte de corte definido seja para identificar 

corretamente o maior número de crianças com dificuldades e diminuir o número de 

sinalizações erradas. Neste estudo, o ponto de corte corresponde ao ponto de separação na 

identificação dos indivíduos da amostra com e sem dificuldades de descodificação 

identificados pela PIPE. A curva ROC representa todos os valores possíveis para a 

sensibilidade e especificidade em função do ponto de corte. A sensibilidade traduz a 

capacidade da PIPE para em identificar um indivíduo com dificuldades de descodificação, e a 

especificidade corresponde à probabilidade de se obter um resultado negativo entre os 

indivíduos saudáveis. 

 Utilizando a prova TLP-1 como critério externo o ponto da PIPE foi de 12,50. Os 

valores de especificidade foram 100%, 50% de sensibilidade e 96,87% de concordância. 

Utilizando este ponto de corte foram identificados pela PIPE 1 casos de risco e pelo TLP-1 e 

casos de risco. Podemos concluir que este não é o ponto de corte mais preciso como medida 

de rastreio da PIPE para esta amostra devido aos resultados de sensibilidade e especificidade. 

O teste verificou-se pouco sensível e muito específico. Devido ao valor especificidade 

certamente alguns casos não foram identificados (falsos positivos).  

 Os resultados com o TLP-2 mostraram um maior potencial da prova PIPE para 

identificar casos de crianças com dificuldades descodificação no final do 2ºano. O ponto de 

corte da PIPE utilizando o ponto de corte do TLP-2 como critério externo foi de 19,5. Os 
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resultados com o TLP-2 mostraram melhores resultados de sensibilidade (83,3%) e 

especificidade (88,46%) e um grau de concordância de 88,46%. Neste caso, pela PIPE foram 

identificados 8 casos com dificuldades de descodificação (grupo de risco) e  casos pela prova 

TLP-2 como grupo de risco. Assim, parece que o melhor ponto de corte da PIPE para 

identificar casos de risco no final do 2ºano seria o ponto de corte de 20 pontos de nota bruta. 

O objetivo é sinalizar os alunos que obtiveram uma pontuação abaixo do ponto de corte.  

 Como foi possível verificar pelas estatísticas realizadas, a PIPE parece apresentar bons 

indicadores psicométricos de validade, consistência interna, poder preditivo e capacidade 

discriminativa como instrumento de rastreio precoce de avaliação das dificuldades de 

descodificação no final 1ºano. De acordo com Vale et al., (2017), avaliar precocemente a 

leitura de palavras (descodificação e reconhecimento) é o preditor mais confiável do sucesso 

da aprendizagem da leitura.   
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Estudo Empírico II 

 

Correlatos cognitivos e alfabéticos do desempenho em leitura de palavras com a PIPE 

 

Cognitive and alphabetical correlates of reading performance with PIPE 
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Resumo 

 

 

 Este estudo teve como objetivo verificar os mecanismos cognitivos e conhecimentos 

alfabéticos dos desempenhos em leitura de um teste de rastreio das dificuldades de leitura 

(PIPE). Vários estudos mencionam o conhecimento de letras, a consciência fonémica, a 

memória de dígitos e a velocidade de acesso ao léxico (RAN) como fortes preditores do 

desempenho em leitura de palavras. No presente estudo participaram 32 crianças avaliadas no 

final do primeiro ano do ensino básico. Para verificar as hipóteses foram aplicadas provas que 

avaliaram a consciência fonémica, a memória verbal, os conhecimentos cognitivos gerais, a 

velocidade de acesso ao léxico, o conhecimento de letras e conhecimentos da correspondência 

dos sons das letras.  

 Os resultados revelaram que a PIPE apresentou correlações significativas com a prova 

de consciência fonémica, com a memória verbal e com o conhecimento das correspondências 

entre letras e sons.  

 

Palavras-chave: preditores cognitivos; preditores alfabéticos; leitura 
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Abstract 

 

 

 This study aims to examine the cognitive and alphabetical mechanisms of reading 

performance of a reading screening test (PIPE). Several studies mention letter knowledge, 

phonemic awareness, verbal memory and rapid automatized naming (RAN) as strong 

predictors of word reading performance. In the present study 32 children evaluated at the end 

of the first year of elementary school. To verify the hypotheses, tests were applied that 

evaluated phonemic awareness, verbal memory, general cognitive knowledge, lexical access 

speed, knowledge of letters and knowledge of the correspondence of letter sounds. 

 The results showed that PIPE showed significant correlations with the phonemic 

awareness test, as well as with verbal memory and the knowledge of the correspondences 

between letters and sounds.  

 

Keywords: cognitive predictors; alphabetic predictors; reading 
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Aprendizagem da Leitura   

 

 Ler é uma capacidade especificamente humana que se desenvolve através da 

aprendizagem específica e intencional, realizada através da tradução das formas gráficas 

(escrita) em sons da fala (Vale, 2014). A língua portuguesa tem um sistema de escrita 

alfabética, que se baseia no princípio alfabético, ou seja, na aprendizagem da relação de 

correspondência entre grafemas e fonemas (Santos, 2005). O domínio da utilização do 

princípio alfabético é indispensável na identificação de palavras novas e no processo de 

alfabetização. De acordo com Vale (2000), vários estudos acerca da aprendizagem da leitura 

mostram que as crianças começam a trabalhar com o alfabeto através do estabelecimento de 

correspondência entre grafemas e fonemas como unidades individuais e só mais tarde se 

tornam progressivamente capazes de os integrar nos seus mecanismos de descodificação mais 

complexos.   

 De acordo com Rayner e Pollatsek (1989, citado por Santos, 2005) podemos distinguir 

três tipos de modelos cognitivos de processamento da leitura, os modelos que têm por base os 

processos descendentes, os que propõem processos ascendentes e os interativos. Os processos 

ascendentes correspondem ao processamento da informação de unidades elementares (letras, 

palavras). De acordo com este processo, a aprendizagem da leitura é iniciada pela 

identificação das letras, que serão transformadas nos sons correspondentes, e por fim em 

palavras, que por sua vez serão integradas em frases. Por outro lado, os processos 

descendentes seguem um processo oposto ao descrito anteriormente. De acordo com este 

processo a leitura parte das unidades significativas (palavras e frases) para realizar 

posteriormente a análise das suas componentes (sílabas, fonemas e letras). O processamento 

interativo propõe um funcionamento em paralelo dos processos mencionados anteriormente, 

em que o leitor utiliza em simultâneo processos ascendentes e descendentes (Santos, 2005).   

 Segundo o Modelo Simples de Leitura (MSL) (Gough & Tunmer, 1986), uma leitura 

fluente e precisa (L) é o resultado da junção de dois elementos principais e essenciais para a 

leitura. A descodificação/leitura de palavras (D) e a compreensão oral (Co). Este modelo pode 

ser traduzido segundo a seguinte fórmula, "L = D x Co". Segundo os autores, os dois 

componentes essenciais mencionados anteriormente explicam a maior parte das diferenças 

individuais na leitura e são também reflexo dos mecanismos envolvidos na mesma (Vale, 

2014). À medida que existe um progresso na leitura, também a importância de cada um dos 

componentes que integram a fórmula vai adquirindo níveis diferentes. Um estudo de Hoover 
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& Gough, (1990) refere que no início do ensino básico a descodificação/leitura de palavras é 

mais importante do que a compreensão oral. Segundo Vale (2014), a descodificação de 

palavras pode ser considerada o elemento principal do progresso na leitura, nos primeiros 

anos do ensino básico. Refere também que o Modelo Simples de Leitura se revela vantajoso 

quanto à distinção e compreensão dos diversos tipos de dificuldades de aprendizagem de 

leitura, podendo ser classificados como dificuldades de compreensão e/ou de 

descodificação/leitura de palavras. A descodificação, essencial na leitura de palavras, refere-

se à conversão dos grafemas em fonemas, informação que fica armazenada na memória de 

curto prazo e que, de seguida, combinada, dará origem a uma palavra. Este é um processo 

determinante na relação entre as formas escritas e faladas (Vale, 2014).  

 Os dos pilares essenciais para uma leitura fluente são a descodificação automática e o 

léxico ortográfico consolidado. Um léxico ortográfico consolidado é o processo de leitura que 

permite o reconhecimento das palavras escritas na base de uma categorização dos elementos 

que as constituem (as letras ou estruturas maiores que a letra). Este tipo de leitura pressupõe a 

constituição de um léxico mental ortográfico, onde representações desta natureza se 

encontrarão armazenadas (Morais, 1997).  

 Segundo Ehri & Snowling (2004), existem quatro tipos de mecanismos que podem ser 

utilizados pelas crianças na leitura de palavras: (1) a adivinhação e utilização do contexto, (2) 

descodificação, (3) analogia e (4) o reconhecimento direto (Ehri e Snowling, 2004). O 

primeiro mecanismo, a adivinhação e utilização do contexto, refere-se à estratégia utilizada 

pelas crianças, no início da aprendizagem da leitura, das primeiras letras das palavras e por 

vezes, também das imagens que acompanham os textos para "adivinhar" o que está escrito. A 

utilização desta estratégia poderá significar que os mecanismos de descodificação não estão 

ainda desenvolvidos ou são ineficazes. Quanto ao segundo mecanismo mencionado, a 

descodificação, corresponde à aplicação prática do princípio alfabético que permite a 

correspondência de cada grafema com um fonema numa determinada palavra. Com o decorrer 

da aprendizagem, a tarefa de descodificação progride de uma tarefa lenta e difícil, para uma 

tarefa de reconhecimento automático e rápido dos padrões específicos das palavras. O terceiro 

mecanismo, a analogia, é outra das estratégias utilizadas para ler palavras. Esta estratégia 

funciona através do reconhecimento de um padrão ortográfico sublexical presente numa 

palavra desconhecida que é igual ao de uma palavra conhecida. Assim, é possível ler a nova 

palavra através da analogia com a palavra já conhecida que é semelhante no padrão 

ortográfico. Ehri e Robbins (1992) referem que ler novas palavras através da utilização de 
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analogias exige que o leitor possua capacidades de descodificação. Também um estudo 

português, que testou o efeito da analogia na leitura de pseudopalavras, sugere que a 

utilização de analogias acontece apenas quando existe conhecimento do processo de 

conversão grafema-fonema (Fernandes, Ventura, Querido & Morais, 2008). Por fim, o 

reconhecimento direto, outro mecanismo de leitura de palavras, diz respeito à identificação 

direta do padrão de escrita com a pronúncia da palavra correspondente, quando esta já foi 

aprendida. À medida que as crianças vão utilizando as estratégias referidas anteriormente, 

aprendem também a reconhecer palavras de uma forma automática, utilizando a informação 

reunida na memória. 

 De uma forma geral, as dificuldades de descodificação pressupõem uma leitura lenta e 

por sua vez, leitores lentos. Assim, a avaliação da velocidade de leitura revela-se uma medida 

significativa, pois a capacidade de ler de uma forma hábil advém da rapidez e precisão na 

tarefa de descodificação (Vale, 2014). A velocidade de leitura tem vindo a receber cada vez 

mais importância em vários estudos, por ser considerada uma componente central na 

capacidade de ler forma fluente. 

  

 Modelos de desenvolvimento da aprendizagem da leitura  

 

 O processo inicial de descodificação de cada grafema em fonema numa palavra escrita 

é um processo que custa aos leitores iniciantes muito tempo e esforço. Tal como foi referido 

anteriormente, adquirir um nível de leitura fluente exige do leitor um reconhecimento rápido e 

automático das palavras, o que implica a passagem por um desenvolvimento da 

descodificação. São várias as teorias que explicam de que forma ocorre o desenvolvimento 

das estratégias utilizadas ao longo do processo de aprendizagem da leitura. De acordo com as 

duas teorias apresentadas a seguir, o processo de aprendizagem da leitura na criança ocorre 

por fases, sendo que, à medida que evoluem utilizam diferentes estratégias de leitura 

(Vaessen, et al., 2010).  

 Segundo o modelo trifásico desenvolvido por Uta Frith (1985), a aprendizagem da 

leitura desenvolve-se através de três estratégias: logográfica, alfabética e ortográfica. Na 

primeira fase, as crianças fazem um reconhecimento global de algumas palavras através das 

características visuais ou contextuais da palavra, como por exemplo reconhecerem a palavra 

"Coca-Cola" (Morais, 1997; Santos, 2005). Na fase alfabética, a segunda fase deste modelo, 

as regras de correspondências grafema-fonema são utilizadas pela criança na leitura de novas 
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palavras e também de pseudopalavras. As pseudopalavras são palavras inventadas a partir de 

palavras exitentes, que respeitam as sequências habituais da língua, por exemplo, da palavra 

"pipoca" pode surgir a pseudopalavra "bipoca".Na fase ortográfica, a criança reconhece as 

palavras de forma direta, pois o processo já não é de descodificação mas sim de acesso ao 

léxico ortográfico. A criança consegue ler de forma fluente todo tipo de palavras (Santos, 

2005).  

 De acordo com a teoria de Ehri são propostas quatro fases de estratégias utilizadas na 

aprendizagem de leitura: (1) a fase pré-alfabética, em que a criança apenas reconhece algumas 

palavras com base em estímulos ortográficos, (2) a fase alfabética parcial pois a criança 

conhece algumas correspondências grafema-som e também reconhece parcialmente algumas 

palavras utilizando a estratégia de adivinhar através do contexto, (3) na fase alfabética total, a 

criança é capaz de ler novas palavras pois já conhece o princípio alfabético e (4) a fase 

alfabética consolidada, em que estão consolidados todas regras de descodificação 

grafofonémica (Ehri, 2005).  

 De acordo com Ehri (2005), existem quatro fases de desenvolvimento da 

aprendizagem da leitura: a fase pré-alfabética, alfabética parcial, fase alfabética total e por 

fim, a fase alfabética consolidada. Em cada uma fases está refletido o conhecimento alfabético 

que predomina. Na fase pré-alfabética não são feitas ligações entre as letras e som para ler 

palavras, o que acontece é o reconhecimento da forma visual das palavras (por exemplo: coca-

cola, pepsi, …), nesta fase as crianças ainda são não leitores. A progressão para a fase 

alfabética parcial acontece quando as crianças aprendem o nome das letras do alfabeto e como 

usar esse conhecimento para ler palavras. A fase alfabética total começa quando as crianças 

conseguem fazer todas as ligações entre as letras e os sons e pronunciar corretamente as 

palavras. Isto é possível porque passam a conhecer a maioria das correspondência grafema-

fonema. Estas primeiras três fases são o caminho que leva a uma leitura fluente, ou seja, a 

fase alfabética consolidada.  

 

Preditores Cognitivos da aprendizagem da leitura e escrita 

 

 Ao contrário do que acontece com a aprendizagem da linguagem oral, aprender a ler e 

a escrever é um processo complexo que requer ensino explícito.  
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 De acordo com Vaessen et al., (2010) os mecanismos cognitivos envolvidos no 

processo de desenvolvimento da fluência na leitura de palavras são a consciência fonológica, 

a nomeação rápida, memória verbal de trabalho e processo de correspondência letra-som.  

 Os autores Hulme e Snowling (2013) referem que as condições cognitivas envolvidas 

no processo de aprendizagem da leitura são três: o conhecimento das correspondências letra-

som, a consciência fonológica e capacidade de nomeação rápida. Estes podem considerar-se 

os principais processos intervenientes (potenciadores se os resultados forem bons) na 

aprendizagem da leitura. No entanto, ser um bom leitor é mais do que possuir boas 

capacidades de descodificação, e uma ineficiente descodificação será um obstáculo do 

desenvolvimento adequado na compreensão da leitura (Hulme & Snowling, 2013). Assim, os 

três principais preditores que explicam as diferenças individuais no início da aprendizagem da 

leitura são: (1) conhecimento das letras, (2) consciência fonológica e (3) nomeação rápida 

automática. O conhecimento das letras e a correspondência letra-som são essenciais para 

entender o princípio alfabético, ou seja, a noção de que as letras em palavras marcam fonemas 

nas palavras faladas. Esta é uma medida preditiva que prediz variações individuais na 

capacidade para aprender a ler. Segundo os autores, o conhecimento das letras pode predizer a 

aprendizagem da leitura devido a duas razões: conhecer as letras pressupõe o domínio do 

princípio alfabético, fornecendo assim, uma estratégia de self-teaching na descodificação de 

palavras não conhecidas através da descodificação letra-por-letra. A segunda razão é que 

aprender o nome das letras e os sons proporciona uma medida de aprendizagem da associação 

visual-fonológica (visual-phonological) fundamental na aprendizagem da leitura (aprender a 

ler uma palavra em voz alta envolve a criação na memória de uma associação entre a forma 

impressa da palavra e a sua pronúncia). Os autores referem também que a consciência 

fonológica e o conhecimento de letras está intimamente ligado com a aprendizagem da leitura. 

A consciência fonológica e o conhecimento das letras são dois determinantes críticos na 

facilidade com que as crianças aprendem a ler nos dois primeiros anos da aprendizagem da 

leitura formal (Hulme & Snowling, 2013).  

 Vale (2000) refere que a consciência fonémica e o conhecimento de letras são dois dos 

fatores que melhor predizem os progressos em leitura e escrita nos sistemas alfabéticos, 

funcionando como potenciadores no processo de aprendizagem da leitura.  

 Aprender a ler e a escrever exige que a criança aprenda a realizar correspondências 

entre grafemas e fonemas, ou seja, conhecer o princípio alfabético. É através do ensino 

explícito que é possível adquirir o conhecimento dos fonemas e desenvolver a consciência 
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fonémica. A consciência fonémica é um tipo de consciência fonológica, que diz respeito à 

capacidade de manipular e refletir sobre os fonemas que constituem as palavras. Desenvolve-

se com a aprendizagem da leitura e escrita. Num sistema de escrita alfabética, o domínio do 

código alfabético permite que a escrita seja descodificada, ou seja, o leitor converte grafemas 

(letras ou conjunto de letras) em padrões fonológicos que correspondem a palavras. Como as 

palavras são uma combinação de “sons”- fonemas codificados por letras, quanto mais eficazes 

as crianças forem a identificar e manipular intencionalmente os “sons” que constituem as 

palavras, melhores são os seus desempenhos em leitura e escrita. Por isso, baixos 

desempenhos em tarefas de consciência fonológica originam piores performances na leitura e 

na escrita (Vale, 2000). 

 De acordo com Vale (2000), o conhecimento de letras pode ser um dos primeiros 

indicadores do desenvolvimento da consciência fonémica, assim como, que o conhecimento 

de letras está estreitamente ligado à aprendizagem da leitura e escrita. 

 Segundo Hulme e. al., (2002), as tarefas de supressão fonémica encontram-se 

fortemente relacionadas com a leitura quando a aprendizagem alfabética já iniciou. Esta tarefa 

é também considerada o método mais eficaz e preciso de avaliação das capacidades 

fonológicas nos primeiros anos de escolaridade. 

 A Nomeação Rápida Automática (RAN) é outro dos importantes preditores da 

aprendizagem da leitura (Hulme & Snowling, 2013). O conhecimento de letras e o RAN 

predizem o quão bem as crianças aprendem a ler, porque ambos são fundamentais para o 

processo de aprendizagem da leitura. O conhecimento de letras desempenha um papel 

adicional, pois é através deste que a estratégia fónica se desenvolve, sendo utilizada para 

descodificar palavras desconhecidas (Hulme & Snowling, 2013).  

 De acordo com Whitehurst e Lonigan (1998), cit. por Coyne & Harn (2006), as 

capacidades precoces de alfabetização podem ser divididas em dois grupos, os componentes 

outsider-in e os inside-out. Os componentes outsider-in correspondem às capacidades de 

linguagem oral que incluem conhecimento semântico, narrativo e conceitual. Os restantes 

componentes referem-se, segundo os autores, às capacidades de consciência fonológica e a 

compreensão do princípio alfabético. Ambos os componentes estão relacionados com o 

desenvolvimento posterior da leitura e são fortes preditores do sucesso na aquisição das 

capacidades de leitura iniciais.  

 Estudos realizados por Hoskyn e Swanson (2000) & Steubing et al., (2002), 

compararam as capacidades cognitivas de bons e maus leitores e concluíram que o nível do 
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quociente de inteligência (QI) se revela irrelevante como fator explicativo do sucesso ou 

insucesso na aprendizagem da leitura.     

 

Objetivos e hipóteses do presente estudo: 

 

 O segundo estudo tem como objetivo verificar os correlatos alfabéticos e cognitivos 

que apresenta valores de correlação significativos com o instrumento PIPE.  

 

O presente estudo pretende analisar as seguintes hipóteses de investigação: 

 

 H1) Espera-se que a PIPE apresente correlações significativas com os mecanismos 

cognitivos: supressão fonémica, RAN e memória verbal (curto prazo e de trabalho); 

 

 H2) Espera-se que a PIPE apresente correlações significativas com os preditores 

alfabéticos: reconhecimento de letras e o ditado de sons de letras.; 

 

 H3) Espera-se que as MPCR-P não sejam um correlato da PIPE. 

  

Método 

 

Participantes 

 

 Neste estudo participaram a mesma amostra de 32 crianças do Estudo I, que 

frequentavam o 1.º ano do Ensino Básico. 

 

Procedimento 

 

 Depois da autorização das direções das escolas, foi entregue aos encarregados de 

educação um consentimento informado no qual era informado que os dados recolhidos seriam 

apenas utilizados para fins de investigação e seriam mantidos confidenciais (ver anexo 3). 

Apenas as crianças com autorização integraram este estudo.  
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 Os instrumentos utilizados ao longo da recolha de dados para este estudo tinham como 

função avaliar o conhecimento de letras e o conhecimento dos sons das letras, a consciência 

fonémica, a velocidade de nomeação rápida automática, a memória verbal e as capacidades 

cognitivas de inteligência. 

 Neste segundo estudo, a  primeira fase de recolha de dados foi realizada juntamente 

com a recolha de dados do Estudo I. Na primeira fase da recolha de dados ocorreu entre os 

meses de maio e junho no final do 1º ano lectivo. As sessões de avaliação foram individuais e 

decorreram com a duração máxima de 20 a 30 minutos para cada criança em locais 

sossegados das escolas. Nas sessões foi aplicado o seguinte conjunto de provas: ditado de 

sons de letras, conhecimento de letras, o RAN, a memória de dígitos e a supressão fonémica. 

As MPCR-P foram apresentadas no estudo I. 

 

 Após as avaliações os protocolos foram cotados e os dados foram inseridos na base de 

dados SPSS para análise posterior. 

  

 

Instrumentos 

 

 1ª fase de recolha de dados (final do 1º ano) 

 

 RAN (Rapid Automatized Naming) - Teste de Nomeação Rápida Automática (Wolf & 

Denckla, 2005) - Nesta prova é pedido à criança que nomeie o mais rápido e corretamente 

possível um conjunto de itens visuais (existem quatro séries: figuras, cores, letras e números) 

que aparecem numa folha A3. Para cada conjunto existiam estímulos de treino. Esta prova foi 

aplicada individualmente e o tempo de resposta para cada conjunto foi registado com um 

cronómetro a partir do momento em que os estímulos foram apresentados até ao momento da 

última resposta. 

 

 Memória de dígitos - Sub-teste da Escala de Inteligência de Wechsler para crianças 

(Wechsler, 2003; adaptação portuguesa de Simões, 2003) - esta prova foi utilizada para 

avaliar a memória verbal de curto prazo e a memória de trabalho. É composto por uma prova 

de repetição de uma sequência de números em sentido direto, e uma prova de repetição de 

números em sentido inverso. Foi atribuído um ponto a cada resposta correta e a pontuação 
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total é obtida pela soma dos resultados da versão direta e indireta. O resultado bruto máximo é 

de 30 pontos. Este teste foi administrado individualmente pedindo-se às crianças que 

ouvissem com atenção os números que iriam ser ditos e que os repetissem exatamente como 

foram ditos (sentido direto) ou que os repetissem na ordem contrária (sentido inverso). 

 

 Supressão Fonémica - versão palavras (Documento de trabalho: Projeto escrita 2013 

- Unidade de Dislexia) - Esta prova é constituída por 24 itens de teste mais 3 de treino e 

avalia a consciência fonémica. A instrução dada à criança é de que lhe vai ser dita uma 

palavra que ela tem de repetir e posteriormente terá de tirar um som da palavra e dizê-la sem 

esse som. Por exemplo, "diz duche"; agora diz duche sem /d/. A resposta esperada é "uche". É 

anotado o tempo de resposta por cada item e as respostas corretas. Esta prova foi aplicada 

individualmente e é constituída por 24 itens divididos em 3 níveis de complexidade. O 

fonema a eliminar pode estar na posição inicial ou medial. Foi contabilizado o número total 

de respostas corretas e o tempo de resposta.   

 

 Ditado de sons de letras (Vale, Silva, Martins, Nóbrega & Sousa, 2012) - Esta prova 

avalia a codificação de grafemas na sua relação com os respetivos fonemas. Este teste é 

constituído por 33 fonemas em que a criança tem de escrever numa folha entregue pelo 

examinador o grafema que corresponde ao fonema (som) que ouviu. A instrução é a seguinte: 

"Escreve o som /_/”. Posteriormente é atribuído 1 ponto por cada fonema escrito 

corretamente. 

 

 Conhecimento de letras (CL) - nesta prova é apresentado as 23 letras do alfabeto 

Português (vogais e consoantes), em formato PowerPoint, tipo de letra Times New Roman, 

com uma tipo de letra minúscula. Na aplicação desta prova foi mostrado à criança uma letra 

de cada vez, no ecrã do computador e perguntava-se: "Sabes qual é esta letra?" ou "Conheces 

esta letra?" "Qual é?". As respostas das crianças eram registadas numa folha de papel A4 com 

o total das 23 letras do alfabeto e por cada resposta correta foi atribuído um ponto. Esta prova 

foi aplicada individualmente. 

 

 

 

 



 

50 

 

Resultados 

 

Estatísticas descritivas 

 

 As estatísticas descritivas dos testes aplicados na 1ª fase, Tabela 1, indicam que em 

média as crianças conheciam 21 letras do alfabeto. Na prova ditado de sons de letras os 

resultados médios foram de 27 respostas corretas de um total de 33. Na prova de supressão 

fonémica a média de respostas corretas foi de aproximadamente 15 de um total de 24 itens. A 

média de tempo para a prova RAN total foi de 220 segundos (total das 4 categorias). 

Relativamente à prova de memória de dígitos a média de respostas corretas foi 9. 

 

Tabela 1. Estatística descritiva dos testes aplicados na 1ª fase de testagens 

 
 

Correlações 

 

 Com o objetivo de verificar as competências associadas à prova de leitura PIPE 

realizaram-se análises de correlações de Pearson entre a PIPE, os conhecimentos alfabéticos e 

os mecanismos cognitivos verbais e não-verbais. 

 Na Tabela 2 são apresentadas as correlações de Pearson entre a PIPE e os 

desempenhos alfabéticos (conhecimento de letras e ditado de sons de letras). Como é possível 

verificar a PIPE correlacionou-se significativamente com a prova ditado de sons de letras e 

não apresentou correlações significativas com a prova de conhecimento de letras.  

   

 Média (± desvio padrão) Mínimo Máximo 

RAN** 220,68 (± 37,77) 173 321 

MPCRaven-P*** 49,59 (± 27,07) 5 99 

Memória de dígitos* 9,53 (± 2,87) 5 16 

Supressão Fonémica* 14,88 (± 5,43) 2 22 

Ditado de sons de letras* 27,62 (± 4,28) 17 33 

Conhecimento de letras* 21,78 (± 1,34) 18 23 

*Resultados brutos. **Tempo em segundos ***Percentil 
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Tabela 2. Correlações de Pearson com preditores alfabéticos 

 

PIPE 

Reconhecimento 

de letras 

Ditado de sons de 

letras 

 ,341 ,678** 

**A correlação é significativa no nível 0,01 

 

 

 Na Tabela 3 estão representadas as correlações de Pearson entre a PIPE e os 

mecanismos cognitivos verbais (supressão fonémica, RAN e memória de dígitos) e não-verbal 

(MPCR-P). O desempenho na PIPE produziu correlações significativas com a supressão 

fonémica e a memória de dígitos. Foi possível também verificar que a PIPE não se 

correlacionou significativamente com a prova RAN e MPCR-P.  

 

Tabela 3. Correlações de Pearson com preditores cognitivos verbais e não-verbais 

PIPE 

Supressão 

fonémica 
Memória de dígitos RAN MPCR-P 

,684** ,406* -,136 ,221 

**A correlação é significativa no nível 0,01 

 

 

Discussão 

 

 O principal objetivo deste segundo estudo foi identificar os mecanismos cognitivos e 

conhecimentos alfabéticos que se correlacionam significativamente com a PIPE.  

 Os resultados corroboraram a primeira hipótese, que correlacionava significativamente 

a PIPE com os mecanismos cognitivos da consciência fonémica e da memória verbal. A 

supressão fonémica foi o correlato que apresentou correlações mais fortes, o que parece 

indicar que as capacidades de consciência fonémica são cruciais nas primeiras fases de 
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aprendizagem da leitura. Bons desempenhos em tarefas de consciência fonémica traduzem-se 

em melhores resultados na aprendizagem da leitura (Hulme et al., 2002). As correlações da 

PIPE com a memória verbal, tarefa que avalia a capacidade de manipular e repetir sequências 

verbais foram também significativas.  

 Ainda relativamente à primeira hipótese, a PIPE não apresentou correlações 

significativas com a prova RAN que avalia a capacidade de nomeação rápida automática. O 

mecanismo cognitivo da capacidade de nomeação rápida automática é mencionado como um 

importante preditor das competências de leitura. A RAN é uma prova que envolve velocidade 

de acesso ao léxico e, portanto, que assiste mais o reconhecimento de palavras do que à 

descodificação, capacidade que a PIPE pretende avaliar.  

 Na segunda hipótese, em que se esperavam correlações significativas da PIPE com os 

conhecimentos alfabéticos (ditados de sons de letras e conhecimento de letras), apenas a 

prova ditado de sons de letras obteve correlações significativas com a PIPE. O facto de haver 

muito pouca diferença entre crianças no reconhecimento de letras e maior diferença no ditado 

de sons de letras explica o facto de se terem verificado correlações significativas da prova que 

avalia a correspondência entre sons e letras com a PIPE. Vários estudos mencionam o 

conhecimento das letras e o conhecimento dos sons das letras como capacidades fundamentais 

na aprendizagem da leitura (Caravolas, Hulme, Snowling, 2001; Martins, 2010; Reis, Faísca, 

Castro & Petersson, 2010). 

 Corroborando a terceira hipótese do estudo, a PIPE não apresentou correlações 

significativas com as MPCR-P, demonstrando assim, que a inteligência não-verbal não é uma 

variável associada ao desempenho em leitura, particularmente a descodificação. Este 

resultado vai ao encontro de resultados encontrados em outros estudos (Hoskyn & Swanson, 

2000; Steubing et al., 2002). 

 De uma forma geral, os resultados apesentados identificam os mecanismos cognitivos 

da memória verbal, da consciência fonémica e o conhecimento que permite converter sons em 

letras como correlatos significativos com a PIPE. Como vários estudos referem, a consciência 

fonológica, o conhecimento letra-som e a memória parecem ter uma importância particular 

nos anos iniciais da aprendizagem da leitura (Moll et. al., 2014; Stainthorp, Powell, & Stuart, 

2013; Vaessen et. al., 2010). De salientar que as crianças que participaram no estudo e 

realizaram a PIPE se encontravam no início da aprendizagem da leitura, em que há um 

domínio maior da fase alfabética (Frith, 1985) o que pode explicar as fortes correlações com 

as provas que avaliam a consciência fonémica e o conhecimento letra-som. Aprender a ler em 
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ortografias alfabéticas depende de pelo menos quatro capacidades cognitivas fundamentais: o 

conhecimento de letras, a consciência fonémica, a memória e a velocidade de acesso ao 

léxico. (Hulme & Snowling, 2013). Este estudo permite concluir que a PIPE está relacionada 

com variáveis cognitivas e alfabéticas ligadas à descodificação. 
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Conclusão 

 

 Os conhecimentos científicos recentes na avaliação da alfabetização proporcionaram 

às escolas acesso a informações importantes sobre as capacidades iniciais de leitura dos 

alunos (Coyne & Harn, 2006). Como referido nos dois estudos, a descodificação é um 

mecanismo essencial para a aprendizagem da leitura mas também para as aprendizagens 

posteriores no percurso escolar. Assim, torna-se cada vez mais importante detetar estas 

dificuldades precocemente permitindo que as escolas aumentem o número de leitores que se 

podem tornar bons leitores. 

 Estes dois estudos permitiram concluir que a PIPE apresenta bons indicadores 

psicométricos e que está relacionada com variáveis cognitivas e alfabéticas ligadas à 

descodificação. Parece também ser uma prova útil na para deteção de crianças com 

dificuldades de descodificação no final do 1º ano e 2ºano. A PIPE é uma prova de aplicação e 

cotação simples, e com um custo bastante baixo tornando a sua utilização bastantes acessível 

para utilização escolar (Vale, 2018). 

 

 

Limitações e implicações práticas 

 

 Este estudo foi realizado com uma amostra relativamente pequena o que poderá trazer 

restrições relativamente às análises estatísticas e verificação dos resultados. 

 Estes resultados sugerem que a PIPE é um instrumento com boas qualidades e 

pretende-se que futuramente sejam conduzidos estudos de forma a que PIPE seja aplicada a 

uma amostra significativamente maior e diversificada de forma a que posso ser uma aferida à 

população portuguesa e tornar-se uma prova validada de identificação de dificuldades de 

descodificação no primeiro ano do ensino básico. 

  



 

58 

 

 

 

  



 

59 

 

Referências Gerais 

 

Coyne, M. D., & Harn, B. A. (2006). Promoting beginning reading success through 

meaningful assessment of early literacy skills. Psychology in the Schools, 43(1), 33-

43. doi:10.1002/pits.20127  

Good, R.H., III, Simmons, D.C., & Kame’enui, E.J. (2001). The importance of decision-

making utility of a continuum of fluency-based indicators of foundational reading 

skills for third-grade high-stakes outcomes. Scientific Studies of Reading, 5, 257–288. 

Gough, P.B., & Tunmer, W.E. (1986). Decoding, reading and reading disability. Remedial 

and Special Education, 7, 6–10 

Nation, K. (2017). Nurturing a lexical legacy: reading experience is critical for the 

development of word reading skill. npj Science of Learning, 2(1). doi:10.1038/s41539-

017-0004-7 

Nordström, T., Jacobson, C., & Söderberg, P. (2016). Early word decoding ability as a 

longitudinal predictor of academic performance. European Journal of Psychology of 

Education, 31(2), 175-191. doi:10.1007/s10212-015-0258-5 

Rose, J. (2009). Identifying and teaching children and young people with dyslexia and 

literacy difficulties: an independent report. Department for Children, Schools and 

Families.  

Salinger, R. L. (2016). Selecting Universal Screening Measures to Identify Students at Risk 

Academically. Intervention in School and Clinic, 52(2), 1-8. 

doi:10.1177/1053451216636027 

Snowling, M. J. (2008). Specific Disorders and Broader Phenotypes: The Case of Dyslexia. 

Quarterly Journal of Experimental Psychology, 61(1), 142-156. 

doi:10.1080/17470210701508830 

Smolkowski, K., & Cummings, K. D. (2015). Evaluation of Diagnostic Systems. Assessment 

for Effective Intervention, 41(1), 41-54. doi:10.1177/1534508415590386 

Vale, A. P. (2018). Instrumentos de Avaliação da Leitura em Língua Portuguesa: análise 

crítica. In Moura, O., Pereira, M., & Simões, M. R. (Coords.), Dislexia: Teoria, 

Avaliação e Intervenção (pp 157-208). Lisboa, Portugal: Pactor. ISBN: 978-989-693-

077-6. 

 

  



 

60 

 

 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

  



 

64 

 

 

  



 

65 

 

 

Cronograma das testagens 

 

 

1ª fase de testagens 

Meses: maio e junho 

(final do 1º ano) 

 

2ª fase de testagens 

Meses: maio e junho 

(final do 2º ano) 

Escrita de pseudopalavras Leitura: TIL, TLP-2 

Leitura: PIPE, TLP-1, PRP  
 

MPC Raven-P 

Memória de Dígitos 

RAN 

Supressão fonémica, Ditado de fonemas 

Retas numéricas 

Teste de vocabulário (Peabody) 

Conhecimento de letras 
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Treino e instruções da prova PIPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções da prova PIPE 

 

 "Vamos fazer um jogo de leitura. Primeiro vamos começar pelo treino. Na primeira 

folha que tem à vossa frente quero que reparem na primeira imagem/ desenho, à frente 

aparecem quatro palavras escritas. Quero que descubram, em silêncio, a palavra que 

corresponde ao desenho e coloquem um traço em cima da palavra. Leiam com muita atenção 

até encontrarem a palavra que querem. No fim vamos corrigir."  

 Depois de realizados os dois itens de treino é dado feedback corretivo a cada criança 

de forma a que o objetivo da prova seja compreendido.  

 "Agora quando eu disser "Podem começar" vão virar a página e vão fazer o melhor e 

mais rápido que conseguirem. Quando eu disser "Stop" não fazem mais nada. (Vale, A. P., 

2016).  
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Consentimento Informado 

 

  

 

 

 

Escola     Turma 

  

No âmbito da colaboração entre a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião e a 

Unidade de Dislexia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro serão realizadas, no 

presente ano letivo, avaliações de leitura e escrita ao 1º ano, dando continuidade aos trabalhos 

realizados no ano anterior, com o acordo das professoras do 1.º Ciclo e sob a direção 

científica da Professora Doutora Ana Paula Vale. 

Solicitamos por isso autorização para que o seu educando colabore neste estudo, que irá 

também usar provas de inteligência geral e provas de linguagem. 

Asseguramos o anonimato e a confidencialidade dos dados recolhidos. 

A colaboração é inteiramente voluntária e, por isso, a qualquer encarregado de educação é 

reservado o direito de não autorizar que o seu educando participe e o direito de terminar a 

colaboração se assim o decidir.  

        Unidade de Dislexia - UTAD 

             2599330134 

               917366354 

 

 

 

 

Nome do aluno AUTORIZO 

Assinatura do Encarregado de Educação 
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Treino da prova Retas Numéricas 
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