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RESUMO 

STRELCIUNAS, Djiane. A relação entre desempenho em leitura, motivação, 

autorregulação e ambiente familiar do aluno do Ensino Fundamental I. 2015. 97 f. 

Dissertação (Mestrado). Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2015. 

 

A leitura é um processo de aquisição de informação, baseado na decodificação de 

símbolos escritos e na interpretação de um texto atrelado a um contexto acadêmico, cultural; 

competência indispensável no caminho que o aluno percorre na escola.  O bom 

desempenho em leitura é fundamental para que ocorra aprendizagem e um desenlace 

acadêmico satisfatório.   

O presente estudo tem por objetivo avaliar a relação do desempenho em leitura do aluno 

do Ensino Fundamental I com as variáveis: motivação acadêmica, ambiente familiar e 

autorregulação. Dele, participaram quarenta e cinco alunos do Ensino Fundamental I de 

uma escola pública de São Paulo, com idades entre nove e dez anos.  As avaliações foram 

realizadas no ambiente escolar e em visitas domiciliares, onde foram aplicados os Testes: 

matrizes progressivas coloridas de Raven, TCLPP, escala de avaliação da motivação 

escolar infanto-juvenil, inventário HOME para avaliação do ambiente familiar, inventário de 

recursos do ambiente Ffmiliar, escala de autorregulação adaptada (Ryan e Connel). 

Também foram conduzidas correlações de Pearson e os resultados demonstraram que o 

desempenho em leitura não difere entre os gêneros no total do TCLPP; nos itens palavras 

CI e PH, meninas apresentaram média maior e significativa.  Na correlação significativa 

entre motivação e notas de língua portuguesa; os itens CR, PH e TV apresentaram 

correlações significativas de magnitude moderada com as referidas notas, ao passo que o 

item TS apresentou correlação significativa de baixa magnitude com as notas de língua 

portuguesa.  Houve correlações positivas com magnitude moderada nos índices da 

regulação identificada com TCLPP, em notas de 2º, 3 º bimestres e médias de língua 

portuguesa; no RAI e nos quatro itens que o compõem ocorreu correlação positiva, 

significativa de baixa magnitude entre regulação externa e palavras TF, em notas   de 2º e 

3º bimestres e palavras com TS.  A correlação foi positiva e significativa do total do HOME e 

no item ambiente físico com palavras CR e PH.   

Conclui-se que o desempenho em leitura dos alunos do Ensino Fundamental I se 

correlaciona com as variáveis propostas, com diferença entre elas.  

 

Palavras-chave: Desempenho. Leitura. Motivação. Ambiente familiar. Autorregulação. 
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ABSTRACT 

 
STRELCIUNAS, Djiane. The  relation between reading performance, motivation, self-

regulation and family environment. The case of elementary school students. 2015. 97 f. 

Master‟s degree dissertation. Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2015. 

 

  Reading is an information acquisition process based on decoding written symbols and on 

the interpretation of a text linked to an academic, cultural context. It is a competence which 

becomes indispensable in the way the student will go through school. Good performance in 

reading is essential for the learning to take place, as well as for satisfactory academic 

performance. This study aims to evaluate the performance ratio in elementary school reading 

with the following variables: academic motivation, family environment and self-regulation. 

The participants chosen thereto were 45 elementary school students from a public school in 

São Paulo, aged 9 and 10 years. The evaluations were performed in the school and home 

visits, where the Raven colored progressive matrices tests were applied, as well as RCT, 

School Motivation Assessment Scale Children and Youth, HOME Inventory for Evaluation of 

Family Environment, Resource Inventory HOME Environment, Self-Regulation Scale 

adapted (Ryan and Connell). Pearson correlations were conducted, showing that the reading 

performance did not differ between genders in the total RCT; on the other hand, in words and 

items CI PH, girls had a significantly higher average. The CR items, PH and TV show 

significant moderate correlations with Portuguese language grades; TS item showed 

significant correlation of low magnitude with the Portuguese language grades. Positive 

correlations with moderate magnitude in the regulation indexes identified with RCT, and in 

the 2nd and 3rd terms grades and Portuguese language annual average scores. Concerning 

the RAI and the four items that encompass it, there was a positive correlation, significant low 

magnitude between external regulation and TF words, grades in 2nd and 3rd terms and words 

with TS. Positive and significant correlation of total HOME  and physical environment item 

with CR and PH words. We conclude that reading performance of elementary school 

students correlates with the proposed variables, with some difference among them.   

 

Keywords: Performance. Reading. Motivation. Family environment. Self-regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem da leitura é uma peça 
representada por três atores. O ator principal é 
sem dúvida o aprendiz e os outros dois a família 
e a escola (MORAIS, 1997, p. 271). 

 

O desempenho acadêmico de um aluno é influenciado por vários fatores. Dentre 

estes, destacam-se: motivação da aprendizagem, método de ensino empregado, 

ambiente familiar, nível intelectual dentre outros (LOUREIRO & SANCHES, 2006). 

Atualmente, a escola, de modo geral, apresenta-se com dificuldades para 

desenvolver uma proposta de prática educativa que conduza os alunos ao bom 

desempenho acadêmico.  Na pesquisa intitulada “Repensando a escola: um estudo 

sobre os desafios do aprender, ler e escrever” (UNESCO, 2007), caracteriza- se um 

cenário que pode auxiliar no entendimento desta questão. A pesquisa identificou que 

a maioria dos profissionais atribue ao aluno a culpa pelo próprio fracasso.  Os 

resultados demonstraram que 40% dos professores consideram o aluno responsável 

pelo fracasso escolar, 24% apontam a família como culpada pelo não aprender da 

criança e apenas 2% reconhecem algum tipo de responsabilidade da escola 

(CAMPOS et al, 2010). 

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) divulgou em 2012 que 

os alunos brasileiros atingiram a 55ª posição em leitura entre cinquenta e seis países 

que foram avaliados o que denota um baixo desempenho.  Nesse contexto, é 

preciso considerar alguns fatores além do nível de inteligência do aluno: parâmetros 

gerais como o currículo, a idade de ingresso da criança no Ensino Fundamental, a 

autorregulação e o ambiente familiar.  Esse quadro preocupante motivou o Ministério 

da Educação e Cultura- MEC, à criação de várias propostas para avaliar e intervir 

sobre tal situação. A mais recente, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (lei 12.801/2013), fixa o objetivo de alfabetizar todas as crianças até oito anos 

de idade, ou seja,  ao final do 3º ano do Ensino Fundamental I.   

No mesmo caminho, o movimento “Todos pela Educação”, havia estipulado a 

meta de alfabetizar 80% das crianças até 2010, estabelecendo para 2022 a 
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alfabetização de 100% das crianças até o final do 3º ano do Ensino Fundamental I. 

Corrobora também tal meta o Plano Nacional de Educação – PNE. Nesse sentido, a 

obrigatoriedade de matrícula de crianças na educação infantil, a formação 

continuada dos professores e a melhoria da infraestrutura das escolas são outros 

pontos de apoio para garantir o alcance dos objetivos. 

Mesmo com a democratização do ensino e as famílias das classes C e D tendo 

acesso “garantido” à educação escolar, os objetivos se mostram bastante 

ambiciosos e otimistas.  Para verificar o andamento de todo esse processo, 

avaliações e relatórios são realizados: o relatório de Olho nas Metas, de 2012, é 

reflexo da aplicação da prova ABC de 2011, que avaliou alunos de 2º e 3º anos de 

escolas públicas e particulares do Ensino Fundamental I em escrita, leitura e 

matemática. O resultado mostrou que o país não atingiu, nas escolas avaliadas em 

várias capitais brasileiras, a meta para 2010 de ter 80% das crianças no 3º ano 

alfabetizadas.  

As regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste foram consideradas regiões com melhor 

desempenho, enquanto as regiões Norte e Nordeste ficaram bem abaixo dos 

resultados esperados. Os resultados totais de leitura, incluindo escolas públicas e 

particulares, apontaram maior progressão das regiões Sul e Sudeste em detrimento 

de Norte e Nordeste. O desenvolvimento médio dos alunos em geral foi de 185,8 

pontos com 56,1% do total de crianças em processo de aprendizado da leitura. Em 

escrita e matemática os resultados não se apresentaram muito diferentes (TODOS 

PELA EDUCAÇÃO, 2013).   

A “Provinha Brasil”, considerada uma avaliação diagnóstica do nível de 

alfabetização das crianças até 2º ano do Ensino Fundamental I, elaborada pelo INEP 

e distribuída pelo MEC/ FNDE, caminhou no mesmo sentido. Campos, et al. (2010), 

apontam que os resultados apresentados na Provinha Brasil dependem de uma 

gama de fatores, dentre os quais, a autorregulação, o nível socioeconômico das 

famílias, a presença de estímulos, como livros no ambiente familiar, a 

responsividade dos pais aos questionamentos dos filhos e a participação dos 

mesmos no dever de casa.  
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Os autores analisam os dados que demonstraram que alunos que frequentaram 

a educação infantil obtiveram melhores resultados comparados com alunos que não 

o fizeram. O nível socioeconômico das famílias influenciou na medida em que 41,8% 

dos alunos da amostra pertencentes a famílias com renda abaixo de dois salários 

mínimos, obtiveram pontuação correspondente aos níveis:  4 e 5 na Provinha Brasil, 

enquanto o mesmo índice foi atingido por 60% de crianças pertencentes a famílias 

com renda acima de dois salários mínimos.  A presença de estímulos em casa e o 

nível da escola atual foram considerados apenas na análise qualitativa, indicando 

terem sido positivos para o desempenho dos alunos na Provinha Brasil.  Mediante os 

dados demonstrados, tem-se que o desempenho em leitura abarca tanto fatores 

endógenos quanto exógenos, dentre os quais podemos citar habilidades cognitivas, 

convivência em ambientes facilitadores e motivação, esta apontada como fator de 

suma importância para sucesso na habilidade de leitura.   

Linnenbrink e Pintrich (2002), entretanto, asseveram que o aluno não pode ser 

classificado apenas como motivado ou desmotivado, pois a motivação se apresenta 

de vários modos e está relacionada a domínios específicos, como por exemplo, a 

leitura.  Afirma-se, então, que a motivação não é uma característica estanque, mas 

sensível ao contexto, portanto dinâmica.  A fim de relacionar desempenho 

acadêmico com motivação é necessário considerar sempre um domínio específico, 

tal como leitura ou matemática; isso deve ser feito, uma vez que a motivação pode 

variar em função da disciplina cursada (LINNENBRINK & PINTRICH, 2002).   

Dá-se a esse fato um dos motivos da escolha da leitura como ponto central 

deste trabalho. A maioria das pesquisas até aqui realizadas sobre desempenho em 

leitura correlacionaram o tema apenas com uma variável, não refletindo de modo 

preciso outros fatores como os ambientes de aprendizagem, a escola e o ambiente 

familiar. Isto se justifica em levantamento efetuado nas bases de dados SCIELO, 

PEPSIC, que identificam 220 trabalhos sobre leitura publicados a partir de 2010. 

Contudo, quando se buscam as palavras-chave: desempenho, leitura e motivação 

encontra-se apenas um trabalho de 2012; com as terminologias desempenho, 

leitura, ambiente familiar encontram-se quatro artigos e com as palavras 

desempenho, leitura e autorregulação nenhum trabalho é localizado. Pelo número 
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restrito de pesquisas que abarcam tais variáveis (ambiente familiar, autorregulação e 

motivação), evidencia-se uma tendência de atribuir ao fator nível intelectual do aluno 

o mau desempenho (LUKASOVA, 2010). O que se pretende discutir neste trabalho é 

que o bom desempenho acadêmico ocorre também a partir das referências da 

educação primária que a criança traz, dos recursos envolvidos no ambiente, da 

responsividade dos pais em relação à curiosidade e aos questionamentos da 

criança.  Claro que muitas crianças não têm no ambiente familiar todo o estimulo 

necessário para se desenvolverem como boas leitoras e, consequentemente, atingir 

níveis satisfatórios no seu desempenho. Não obstante, a escola pode se colocar 

como uma referência diferenciada, no sentido de ser um contraponto em relação à 

família e apresentar um ambiente estimulador para o desenvolvimento do aluno 

(BORUCHOVITCH, 2007).  Em vista disso, permitir que o aluno aprenda e deste 

modo apresente um desempenho acadêmico satisfatório é papel preponderante da 

escola, assim como detectar as possíveis causas do não aprender, articular 

estratégias pedagógicas a partir das habilidades que o aluno já possui utilizando as 

mesmas como ponto de ancoragem para novos aprendizados e inserir a família 

como participante importante do processo, são alguns apontamentos dos autores 

que atuam nesta questão (BORUCHOVITCH, 2007). Esse panorama impulsionou a 

elaboração do presente trabalho, que tem como objetivo geral avaliar o desempenho 

acadêmico em leitura do aluno do Ensino Fundamental I, procurando identificar as 

relações existentes com as variáveis: motivação acadêmica, ambiente familiar, 

autorregulação.  Espera-se contribuir com o avanço do conhecimento na área e 

auxiliar os profissionais que trabalham direta ou indiretamente na educação, na 

compreensão do tema proposto, suscitando novas pesquisas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para um melhor entendimento do estudo, os tópicos de revisão da literatura 

foram divididos em: desempenho em leitura, motivação, autorregulação e ambiente 

familiar. 

 

2.1. DESEMPENHO EM LEITURA 

 

 A leitura é uma habilidade que se alicerça em diferentes funções cognitivas 

superiores,  parte de complexas combinações de funções elementares como o ato 

de reconhecer palavras impressas e determinar o seu significado na Gestalt do 

texto.  O processo de reconhecimento dos códigos envolve percepção, atenção e 

memória (ELLIS, 1995; STEMBERG, 2000). 

Desempenho ou performance é um conjunto de características ou capacidades 

de comportamento e rendimento de um indivíduo, em especial quando comparado 

com metas e requisitos, expectativas previamente definidas. Geralmente o 

desempenho acadêmico é avaliado a partir de instrumentos ou de uma métrica 

precisa que indicará seu índice ou nível (CAPELARI, 2002). “O desempenho 

acadêmico constitui um importante indicador de recursos de adaptação da criança 

às demandas específicas da idade escolar” (LOUREIRO & SANCHES, 2007).  

Capelari, (2002), aponta que a escola tem como critério de avaliação um sistema 

que mensura o desempenho do aluno a partir de notas e menções e que, portanto, 

seu desempenho é avaliado de tal forma que pode ser visto como um indicativo de 

adaptação no ambiente escolar. O desempenho acadêmico pode sofrer 

interferências prejudiciais e gerar situações de fracasso escolar ou de baixo 

desempenho; estes por sua vez podem ser o ponto de partida para detectar 

problemas de aprendizagem e ajustamento do aluno (CAPELLINE, TONELLOTTO & 

CIASCA, 2004).  
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Loureiro e Sanches (2006), corroboram tal ideia, acrescentando que 

desempenho acadêmico e ajustamento social estão geralmente associados. Os 

mesmos pesquisadores incluem que o fracasso escolar e o baixo desempenho 

escolar podem se constituir em fatores potenciais de vulnerabilidade e risco 

psicossocial para o aluno, mas por outro prisma o sucesso escolar e a experiência 

de adaptação na escola podem se constituir como mecanismos de proteção ao 

discente, uma vez que o bom desempenho facilita a superação de dificuldades 

comportamentais e pode até propiciar o envolvimento em projetos de vida que 

potencializam a autorrealização. 

Nesse sentido, Torres & Fernández (2002), ressaltam que as dificuldades de 

leitura e escrita convergem para consequências acadêmicas, pois sendo a leitura 

uma atividade dominante no ambiente escolar, base utilizada em qualquer disciplina 

e essencial para o sucesso acadêmico, não é difícil prospectar que este dado 

condiciona muitas outras aprendizagens, gerando atenção instável no educando, 

sendo consequência da fadiga que advém do empenho de tentar superar as 

dificuldades perceptivas, o que pode causar um grande desinteresse pelo estudo; 

geralmente, o rendimento e as classificações baixas provocam falta de motivação e 

de curiosidade em relação ao conteúdo proposto. 

Percebe-se que o desempenho acadêmico perpassa por várias circunstâncias, 

todavia o foco desta pesquisa é o desempenho em leitura, habilidade considerada 

por muitos autores como mola mestra para aquisição dos conceitos acadêmicos e 

para o bom ajustamento do aluno no processo de aprendizagem escolar (STOREY, 

1997; STEMBERG, 2000).   

Santos, Suehiro & Oliveira, (2004), destacam o importante papel da habilidade 

de ler, não só para o êxito na escola, mas para a vida do ser humano e, em especial, 

o de promover o desenvolvimento cultural da população e a estimulação do 

pensamento crítico e criativo. Considera-se que a leitura crítica e criativa proporciona 

ao estudante a ampliação de seus conhecimentos, constituindo uma forma mais 

ampla de enxergar a realidade (STOREY, 1997). 

O processo de percepção não é passivo mediante o estimulo do meio, mas 
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envolve análise e síntese das informações a partir da interpretação do sujeito leitor.  

Além das funções percepção, atenção e memória, a leitura envolve habilidades de 

reconhecimento e compreensão da palavra e, para tal, é necessário que o indivíduo 

domine habilidades linguísticas de percepção, identificação e discriminação das 

palavras escritas (ALMEIDA & MORAES, 2001).  Assim, o leitor deverá reconhecer 

os significados lexicais e gramaticais da palavra e decodificar o sentido de tal código.  

Esses dois caminhos para se chegar ao conhecimento das palavras são definidos 

como rotas, sendo a rota fonológica responsável por extrair seu significado e a rota 

lexical responsável por integrá-lo à mensagem (ELLIS, 1995; CAPOVILLA & 

CAPOVILLA, 2004).  Sobre a rota fonológica é importante salientar que também é 

conhecida como via indireta, à medida que permite ao aluno a capacidade de 

segmentação, utilizando o processo de conversão grafema\fonema, ou seja, pode-se 

dizer que quando o aluno atinge a consciência fonológica ele passa analisar e 

manipular com eficiência os segmentos e compreende que a fala se constituí de 

palavras, sílabas e fonemas; além de ser um processo de reflexão intencional, a 

consciência fonológica se constituí como exposto em diferentes níveis de percepção 

(CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2004). 

A integridade da rota fonológica também pode ser inferida pela habilidade que o 

sujeito vai demonstrar ao ler pseudopalavras, enquanto a rota lexical envolve um 

processo visual direto na sua funcionalidade e no desempenho em leitura de 

palavras reais irregulares (SALLES & PARENTE, 2007). 

De acordo com o exposto, entende-se que a leitura é guiada em sua convenção 

pelos elementos linguísticos, mas também pelos elementos culturais, ideológicos, 

filosóficos, semânticos e fonéticos.  A leitura é um processo de aquisição da 

lectoescrita e, como tal, compreende operações fundamentais como a decodificação 

e a decifração\compreensão. A decodificação é a capacidade de apresentar como 

escritores, leitores, ou aprendizes de uma língua fazem a identificação de um signo 

gráfico, o que pode ser por meio de um nome ou por um som. Esta competência 

linguística consiste no reconhecimento das letras ou dos signos gráficos e na 

tradução dos signos gráficos para a linguagem oral ou para outro sistema de signos 

(SALLES & PARENTE, 2007). Além do modelo da Dupla Rota, há outras 



20 
 

 

 

perspectivas que elucidam o processo ledor como o modelo de leitura concebido por 

Frith (1990) e expandido por Capovilla (2002), em que a criança passa por três 

estágios na aquisição de leitura e escrita. São eles:  

Logográfico, em que a criança trata a palavra escrita como se fosse uma 

representação pictoideográfica e visual referente. As principais características 

gráficas atuam como pistas importantes nesse processo, sendo que a ordem das 

letras pode ser em grande parte ignorada. A criança ainda não sabe ler de fato, no 

entanto, é capaz de adivinhar as palavras com base nas configurações visuais que 

percebe. 

Alfabético, situação que há o desenvolvimento da rota fonológica. A criança 

aprende a fazer decodificação grafofonêmica nessa etapa, por isso a ordem das 

letras e os fatores fonológicos desempenham um papel crucial. Entende-se que 

princípio alfabético é uma habilidade analítica que envolve o conhecimento do 

alfabeto, o domínio metafonológico e a relação entre eles, o que permitirá que o 

leitor pronuncie palavras novas e sem sentido. 

Ortográfico, desenvolvimento da rota lexical. A criança aprende a fazer leitura 

direta das palavras da alta frequência. Ocorre análise instantânea de palavras em 

unidades ortográficas sem conversão fonológica, permitindo a leitura de palavras 

irregulares. Nesse momento, os morfemas passam a desempenhar um papel 

importante no reconhecimento das palavras, sendo que o acesso à palavra na 

memória e sua significação ocorrem graças a uma análise linguística que obedece a 

certas regras (FRITH, 1985; GOMBERT, 2003; MAREC-BRETON & GOMBERT, 

2004). 

O desenvolvimento da alfabetização está vinculado à fase logográfica, em que a 

criança reconhece visualmente a forma das letras, enquanto na fase alfabética, já se 

mostra capaz para decodificação grafofonêmica e passa a ler palavras e 

pseudopalavras, desde que sejam regularmente grafofonêmicas, embora essa 

aquisição da leitura seja um processo difícil para algumas crianças (CAPOVILLA, 

2002).   
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Ao analisar processos educacionais, percebe-se que o processo de aquisição da 

leitura está intimamente ligado ao da escrita. Partindo dessa concepção, é pertinente 

apontar os cinco estágios da escrita elencados por Ferreiro e Teberosky (1999), 

sendo eles: 

1) Pré-silábico, estágio em que a criança coloca traços no papel sem associação 

intencional de realizar registro sonoro, posto ainda não compreender a relação 

grafema\fonema, utilizando então o realismo nominal lógico que é atribuir ao 

grafismo o tamanho do objeto referido. 

2 e 3) Silábico, divide-se em sem e com valor sonoro, em que a criança inicia 

uma tentativa de estabelecer relação entre o sonoro e o gráfico de modo gradativo. 

4) Silábico-alfabético, fase de transição em que a criança continua a utilizar as 

estratégias anteriores, mas há um entendimento maior dos fonemas. 

5) Alfabético, em que cada caractere da escrita corresponde a valores sonoros 

menores que as sílabas; a criança analisa a sonoridade antes de escrever.  Podem 

ocorrer erros gráficos observados, mas comumente em palavras irregulares da 

escrita; os erros são superados segundo os entusiastas do método Global. 

Autores que apoiam o método Global criticam o método fônico à medida que 

consideram que a consciência fonológica irá se desenvolver naturalmente ao longo 

da infância.   

No contexto escolar brasileiro, sobretudo nas escolas públicas, o método de 

alfabetização adotado segundo os parâmetros do MEC é o método Global. 

Entretanto as várias avaliações oficiais sobre desempenho de leitura e escrita vêm 

demonstrando que os objetivos estabelecidos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) para leitura não estão sendo atingidos, ou seja, o desempenho 

dos alunos da escola pública está aquém das metas estipuladas. Estudos 

demonstram que o método escolhido;  a profundidade da estimulação, assim como o 

nível socioeconômico do discente influenciam na aprendizagem da leitura 

(SAMPAIO & SANTOS, 2002). 
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Diante do exposto cita-se um estudo realizado por Salles, Piccolo, Zamo e 

Toazza, (2013), em que avaliaram quatrocentas e dezenove crianças com idades 

entre seis e doze anos provenientes de escolas públicas e particulares do Rio 

Grande do Sul, com o objetivo de comparar o desempenho em leitura nos alunos de 

ambas as escolas; como resultado, observou-se um melhor desempenho dos alunos 

da escola particular. Com o aumento da idade e escolarização, em ambas as 

escolas as crianças aprimoraram as duas rotas de leitura (fonológica e lexical), e as 

mais velhas acertaram mais palavras irregulares do que as mais novas, o que os 

autores atribuíram ao aperfeiçoamento da rota lexical. 

Outro estudo importante para ilustrar o quanto o método Global tem se mostrado 

ineficiente foi realizado no Brasil por Teixeira, Mei, Seabra, Emerich e Macedo, 

(2010), com o objetivo de verificar possíveis ganhos em leitura e escrita, de crianças 

inseridas no processo de recuperação do ciclo I de uma escola da zona Sul de São 

Paulo.  Foram avaliadas vinte e três crianças, sendo quinze meninos e oito meninas 

com variação de idades entre onze e quatorze anos.  Aplicaram-se testes de 

competência em leitura, escrita, entre outros. Em discussão dos resultados, a única 

diferença significativa foi observada na avaliação realizada pelos professores, o que 

denotou aumento no desempenho dos alunos na avaliação qualitativa. Em relação 

ao estágio de alfabetização, o escore médio correspondeu ao estágio alfabético não 

ortográfico, índice que subiu na segunda avaliação demostrando um estágio 

intermediário entre alfabético não ortográfico e ortográfico. Entretanto, em outro teste 

os resultados ficaram abaixo d o esperado em média para crianças de 4º ano, 

relacionando-se com o que se esperou de alunos do 2º ano. Tal estudo concluiu 

uma reflexão sobre a eficácia da classe de recuperação do ciclo I no tangente à 

competência da leitura e escrita; também avaliou o nível dos alunos em geral como 

logográfico, o que denotou níveis de leitura e escrita inadequados para os anos que 

as crianças tiveram de estudos. A mesma pesquisa ainda apontou como limitações o 

tamanho da amostra e questionou o processo de aprovação automática, bem como 

os critérios pouco sistematizados dos professores, pontuados pelos pesquisadores 

como ambíguos (TEIXEIRA, MEI, SEABRA, EMERICH & MACEDO, 2010).  

Almeida, (2010), buscou em sua pesquisa identificar leitores talentosos, 



23 
 

 

 

comparando-os a leitores médios e inferiores, entre quinhentos e vinte e oito 

estudantes do 2º ao 7º ano em quatro escolas públicas de Minas Gerais. Os  

resultados apontaram que leitores talentosos apresentam escores mais altos em 

inteligência e compreensão verbais, maior capacidade de trocas e manipulações 

entre grafemas e fonemas, e possuem uma atitude mais positiva em relação à 

leitura, tendo nessa habilidade um hábito prazeroso. 

Biasoli, Alves e Caldana (1992), verificaram que meninos apresentam melhor 

desempenho em leitura que meninas e, segundo eles, isso se deve a fatores 

culturais relacionados à criação advinda dos pais, que oferecem maior autonomia 

aos meninos e uma liberdade vigiada às meninas no tocante ao brincar fora de casa, 

às roupas e postura geral, além de acesso a materiais tecnológicos, o que 

demonstra o treino dos papéis sociais ligados ao gênero ainda nos dias de hoje.   

Torna-se relevante, pois, a realização de mais estudos sobre desempenho em 

leitura. Considerando as constatações advindas das pesquisas científicas citadas, 

entende-se que desempenho em leitura está fortemente imbricado com fatores 

endógenos e exógenos na medida em que a escolarização se torna mais exigente, 

tanto nas tarefas propostas quanto nas avaliações proferidas a partir de expectativas 

elencadas para cada nível.  Considera-se que o desempenho em leitura envolve 

contextos de recursos e vulnerabilidades da criança, fatores potenciais de risco 

biopsicossocial se a trajetória não for percorrida de modo positivo. Portanto, o 

Ensino Fundamental configura-se como um período de relevância da experiência 

escolar, etapa em que serão constituídos recursos internos para execução das 

tarefas, ajustamento ao ambiente e limiar de frustação para lidar com o processo de 

aprendizagem e avaliação inerente a ele (D‟AVILA-BACARJI, MARTURANO & 

ELIAS, 2005).  Alguns desses fatores serão discutidos nos capítulos que se seguem. 
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2.2. MOTIVAÇÃO  

 

Para a aprendizagem, motivação é uma variável importante em que o 

desempenho dos alunos para aprender, e as estratégias que adotam, são de 

fundamental relevância no ambiente da escola (BERTOLINI & SILVA, 2005, 

GOUVEIA & COLS, 2008).   

De modo geral, motivação é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de 

determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um 

comportamento específico, podendo este impulso à ação ser provocado por um 

estímulo externo (provindo do ambiente), ou ser gerado internamente, nos processos 

mentais do indivíduo (CHIAVENATO, 1999). Considerando-se tal informação, nas 

últimas décadas os estudos sobre a motivação têm apontado a importância desta 

variável no contexto escolar e familiar da criança.  Muitos educadores, psicólogos, 

psicopedagogos e outros profissionais que se relacionam com a educação da 

criança, têm investigado esse tema com o propósito de analisar sua relação com o 

desempenho acadêmico de forma global (BROPHI, 1999; BZUNEC, 2001).  Assim, 

motivação pode ser definida como uma força interna que emerge, regula e sustenta 

as ações de um indivíduo (BUROCHOVIT & BZUNEC, 2001). 

Guimarães & Burochovit, (2004), consideram a motivação um determinante 

crítico, do nível e da qualidade de aprendizagem e desempenho dos alunos no 

contexto acadêmico.  Dessa forma, um estudante motivado apresenta-se ativamente 

envolvido no processo de ensino-aprendizagem, engajando-se em atividades 

desafiadoras, utilizando estratégias adequadas e buscando desenvolver novas 

habilidades de compreensão e de domínio. 

Zenorini (2007) diz que a motivação no ambiente escolar é vista como um dos 

principais fatores a favorecerem a aprendizagem dos alunos, e que um estudante 

motivado utiliza recursos de enfrentamento diante dos insucessos que podem 

ocorrer, mostrando-se mais persistente e proativo diante das tarefas propostas.  

Porém, convém acrescentar que a singularidade de cada um faz com que haja uma 

interpretação individual das situações e tarefas acadêmicas, bem como das metas 
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que cada um pretende atingir, portanto o repertório prévio caracteriza-se parte desse 

construto interno (TAPIA & MONTEIRO, 2004). 

A singularidade citada anteriormente, pode ser também definida como a 

avaliação ou percepção do indivíduo frente à sua própria inteligência, habilidades e 

conhecimentos que é capaz de organizar para executar determinada ação; isto é 

definido por alguns pesquisadores como a autoeficácia (BZUNECK,2004). 

Nesta mesma linha de raciocínio, Maehr (1982), descreveu padrões 

comportamentais que demonstram a motivação para aprendizagem, que consistem 

num grupo de seis parâmetros: direção do foco ou tensão da atividade; persistência; 

nível de atividade; motivação continuada, performace e volição. Descreve-se a 

seguir cada um deles: 

   Direção da atenção ou foco na atividade - O aluno, ao dirigir sua atenção ou 

foco para uma determinada tarefa, empenhará esforços para seu cumprimento; 

considera-se, portanto um fator indicativo de motivação.  Alguns autores fazem 

a ressalva de que o empenho não significa exatamente vontade de aprender, 

pois a motivação, termo definido anteriormente, pode estar direcionada à 

simples obtenção de resultado, por exemplo, à nota ou outros motivos 

particulares ao aluno. 

   Persistência - O tempo investido pelo aluno para o cumprimento da tarefa, 

bem como sua capacidade de continuar com os esforços mesmo frente aos 

mais desanimadores desafios; empenho, perseverança, tenacidade. 

   Intensidade para cumprir a tarefa - Grandeza, força, energia vital de maior 

ou menor grau. 

   Motivação continuada - São as ações de continuidade que o aluno emite 

pós-tarefa, iniciativa. 

   Performace - É compreendida como desempenho, como produto, resultado, 

uma consequência do fazer, executar. 

   Volição - Os atos pelos quais a vontade se determina para algo específico, 

processo cognitivo pelo qual o indivíduo se decide a praticar uma ação e não 

outra. 
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A intensidade e a qualidade do envolvimento exigido para aprender dependem 

da motivação. Conclui-se que estudantes desmotivados apresentam desempenho 

abaixo de suas reais potencialidades. Brouse et al (2010), refere-se à 

impossibilidade da motivação ser vislumbrada de modo unidimensional, caracteriza o 

sujeito como motivado ou não e coloca que este necessita portanto de uma definição 

multidimensional e um vasto número de abordagens sobre sua 

multidimensionalidade. 

Há inúmeras teorias que definiram o termo motivação, relacionando-o com 

aprendizagem, entre elas: a  Humanista, que aborda a motivação intrínseca, 

considerando o desejo do indivíduo e a importância da automotivação, colocando o 

aluno como centro do processo de aprendizagem, orientado para uma postura 

autônoma. Além dessa teoria, também podemos citar a abordagem comportamental 

que foca no aspecto extrínseco da motivação, à medida que o indivíduo também tem 

seus comportamentos desencadeados pelo meio e sua resposta é reforçada por 

contingências que também advém do meio; tal teoria estuda a mecânica básica da 

aprendizagem, apontando como o comportamento modifica em resposta à 

experiência vivida e às consequências que produz (COLL et al, 2004).   

Atualmente, a teoria que vem sendo mais estudada é a teoria Cognitiva, que 

considera a motivação indissociável dos aspectos cognitivos e identifica vários 

estágios de diferenciação nas crianças entre cinco e doze anos de idade, desde uma 

ausência total da compreensão e distinção dos fatores causais. Dos cinco aos sete 

anos, entende-se que as tarefas mais complexas exigem maiores capacidades e 

esforço, porém as crianças ainda não estão aptas a planejar, tendem a se 

concentrar em uma mesma tarefa por menos tempo, e ainda não conseguem 

suprimir respostas voluntárias indesejadas, denotando menor controle inibitório. Dos 

sete aos nove anos, as tarefas mais complexas ou mais simples já são reconhecidas 

e começa a haver compreensão de que esforço e habilidade influenciam nos 

resultados, começa-se a colocar em prática a capacidade de planejar, o tempo de 

concentração se amplia levando a criança a conseguir descartar certas distrações. 
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No terceiro estágio, de nove a doze anos, as crianças diferenciam a influência da 

capacidade e esforço, porém essa distinção só se torna completa e totalmente 

administrável no quarto período, quando a comparação social começa a ser 

considerada no sistema causal. Nessa fase, em virtude da maturação neurológica, a 

memória se aperfeiçoa, a eficiência da memória de trabalho aumenta e as crianças 

tomam decisões sobre a própria rotina de maneira mais assertiva, descartando 

informações irrelevantes.  Na adolescência, portanto, estabelece-se uma relação 

compensatória. Há relação entre capacidade e esforço e a consideração de que as 

pessoas mais inteligentes precisam de menos esforços para concluir tarefas com 

êxito. Adolescentes atuam de modo a estabelecer estratégias para facilitar as 

tarefas, como estratégias mnemônicas; a aplicação de um esquema ou conceito fica 

mais automática – o que liberaria espaço na memória de trabalho (HASNISHFEGER 

& BJORKLUND,1993). 

Sob essa perspectiva, aponta-se que a cada fase a criança denota uma maneira 

específica de compreender e lidar com a motivação em relação às expectativas que 

ela mesma tem e que os outros apresentam em relação a ela.  No olhar acadêmico, 

o termo motivação abrange as diversas conotações ou construtos relacionados à 

aprendizagem e ao desenvolvimento educativo, gerando múltiplas possibilidades de 

estudo (SOBRAL, 2003). 

De acordo com Smith et al (2001), o sucesso na aprendizagem deixou de ser 

atribuído somente ao intelecto, havendo o reconhecimento da existência de um 

conjunto de forças psicológicas que atuam no sucesso da aprendizagem. Ao longo 

das últimas décadas, os pesquisadores desenvolveram um grande interesse no 

relacionamento entre motivação acadêmica e desempenho dos alunos.  

A teoria sócio-cognitiva salienta que a motivação não é vista como um traço de 

personalidade, sendo, portanto passível de mudanças, e identifica duas orientações 

motivacionais que vêm sendo citadas em vários estudos: a intrínseca e a extrínseca.  

A motivação intrínseca pode ser considerada como base para o crescimento, 

integridade e coesão social e tem sido identificada como uma tendência natural das 

pessoas para as escolhas e realização de determinadas atividades, por motivos 
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pessoais, orientadas por postura autônoma. Em contrapartida a motivação 

extrínseca trabalha em resposta ao controle externo, orientada por postura 

heterônoma (DECI & RYAN, 1985; VALLERAND, PELETIER & RYAN, 1991).  A 

teoria da autodeterminação de Deci & Ryan (1985) foi proposta com a finalidade de 

se conhecer mais acerca das orientações intrínsecas e extrínsecas e das condições 

geradoras das mesmas.  Tal teoria aborda a motivação, centrando-se nas 

necessidades psicológicas básicas, sendo estas: a necessidade de autonomia, de 

competência e de estabelecer vínculos.   

A partir do exposto,  se considera  que a motivação é construída nas inter-

relações sociais desde a infância e acaba se concretizando na intrapessoalidade, 

englobando os motivos intrínsecos e extrínsecos de cada ser. Assim, novos motivos 

poderão ser construídos a partir de cada circunstância vivenciada.  Conceber a 

motivação em cada indivíduo é, a priori, compreender que o ser humano possuiu 

características subjetivas e que a aprendizagem faz parte de um processo que se dá 

ao longo da vida (SANTOS, ANTUNES & BERNARDI, 2008). 

Algumas pesquisas consideram tais fatores como bases de sustentação para 

manter uma ação ou os padrões de ação, considerando as variáveis ligadas ao Self. 

Todavia, quando tratamos de motivação na aprendizagem, faz-se necessário 

posteriormente correlacioná-la a outros construtos; pode-se questionar, portanto, 

que fatores externos ao Self também influenciam em tal processo, como por 

exemplo, métodos de ensino, participação da família, sistema de recompensas 

externas (MONTEIRO, 2010).  Bzuneck (2010) acrescenta que alunos 

desmotivados, consideram que qualquer tipo de esforço não fará diferença para sua 

aprendizagem, e nem mesmo recompensas externas conduzem às mudanças de 

comportamento. Isso ocorre porque cognitiva e afetivamente estes alunos não estão 

bem direcionados para uma meta.  Para ilustrar tal proposição, apresenta-se a 

pesquisa de Martinelli (2008), que avaliou as orientações motivacionais de alunos 

dos 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental de oito escolas do interior de São 

Paulo, totalizando quatrocentas e trinta crianças de ambos os sexos.  Avaliou-se a 

motivação intrínseca e extrínseca e constatou-se que crianças de séries menos 

avançadas tiveram médias mais altas nos dois tipos de motivação avaliados quando 
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comparadas com crianças de séries mais avançadas.  Na análise de gênero os 

meninos obtiveram uma média superior em relação às meninas na motivação 

intrínseca, enquanto as meninas tiveram média maior em motivação extrínseca 

estatisticamente significativa.  Em estudo mais recente, Martinelli e Genari (2009), 

investigaram as relações entre desempenho escolar de alunos do Ensino 

Fundamental e as orientações motivacionais de cento e cinquenta estudantes de 3ª 

e 4ª série, com idades entre nove e doze anos, em escola pública de São Paulo. Os 

resultados revelaram que na 3ª série houve correlação significativa e negativa entre 

motivação extrínseca e desempenho escolar, ou seja, quanto menor o desempenho 

escolar maior a motivação extrínseca. No que diz respeito à motivação intrínseca e 

ao desempenho escolar, os resultados demonstraram correlação significativa e 

positiva, indicando que quanto maior o desempenho escolar maior a motivação 

intrínseca. A motivação, portanto para estes autores é uma dimensão fundamental 

da autorregulação que será definida no capítulo que se segue.  

 

 

2.3. AUTORREGULAÇÃO  

 

De acordo com Blair & Diamond (apud DIAS, 2013), a autorregulação pode ser 

definida como um conjunto de processos comportamentais e cognitivos 

fundamentais ao ajustamento e adaptação do sujeito em seu meio. Dá-se por 

intermédio do monitoramento, regulação e controle de seus estados motivacional, 

emocional e cognitivo. É uma capacidade que não apenas inibe comportamentos 

inadequados, mas integra o engajamento em ações intencionais, desse modo, a 

criança, é capaz de planejar antes de agir, por exemplo. Possui três dimensões, 

sendo estas 1) a comportamental, em que há controle motor no ato\resposta; 2) 

emocional, que ocorre pelo controle das expressões emocionais e 3) cognitiva, que 

se baseia no controle dos processos cognitivos (DUCKWORT, AKERMAN, 

MAcGREGOR, SALTER & VORHAUS, 2009).  A autorregulação é a base da 

socialização que une todos os aspectos do desenvolvimento: físico, social, 

emocional e cognitivo. Antes que as crianças possam controlar seu comportamento 
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precisam ser capazes de regular ou controlar seus processos atencionais e modular 

emoções negativas (EISENBERG 2000). 

O conceito de autorregulação pode ser definido na aprendizagem como a 

capacidade de monitorar, regular e controlar as próprias cognições, o estado 

motivacional e os comportamentos, de acordo com a execução  da tarefa ou sua 

aprendizagem, tornando a criança mais autônoma ao longo do processo, o que dá a 

ela uma facilidade de elaborar e seguir planos, adaptar-se e ser flexível em 

diferentes situações, bem como mobilizar recursos apropriados para uma dada 

tarefa (BLAIR & DIAMOND, 2008).  Em geral, os processos de aprendizagem 

autorregulada não aparecem automaticamente nos alunos.  Em vez disso, os alunos 

se tornam autorreguladores mais proficientes em função do desenvolvimento 

cognitivo, da aprendizagem e dos modelos internalizados. 

De acordo com Lewis (1998), o desenvolvimento da autorregulação ocorre 

paralelamente ao das emoções, dentro os quais empatia, vergonha e culpa, o que 

exigirá da criança a capacidade de lidar com a frustração e espera da gratificação. O 

desenvolvimento completo da autorregulação leva pelo menos três anos na maioria 

das crianças.  A autorregulação sempre parte de um modelo advindo do ambiente, 

mas contribui com o desenvolvimento da consciência e envolve as funções 

executivas como o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade 

cognitiva que sustenta a capacidade de deslocar-se de um estado atual para um 

novo padrão (LEWIS, 1998). 

A criança que recebe em sua casa práticas e educação para se autorregular, 

utilizar-se-á do mesmo comportamento ao chegar na escola. Quando as crianças se 

tornam mais velhas, são mais capazes de se envolver em tais atividades. 

Cognitivamente a autorregulação ocorre a partir da capacidade de planejamento 

(SCHUNK & SWARTZ,1993). 

Praticar a autorregulação no ambiente doméstico vai além de estabelecer 

rotinas; ajudar a criança a adquirir autonomia também é importante. Programar um 

despertador que toca quando é hora de ir para a cama para que a criança possa 

„regular‟ a sua própria hora de dormir é um exemplo de como trabalhar autonomia 
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em casa. Rotinas de autorregulação funcionam quando se trata de ver televisão e 

jogar os games no computador desde que regras sejam estabelecidas, pois são 

importantes em uma fase que a criança é heteronoma (SCHUNK & SWARTZ, 1993). 

À medida que a criança vai crescendo e passa da heteronomia para autonomia, 

ela passa a utilizar o tempo livre de modo diferente; variações culturais no uso do 

tempo refletem valores e necessidades diferentes. Crianças e adolescentes da 

Coréia e do Japão, por exemplo, têm relativamente,  pouco tempo livre, pois as 

pressões da escola e das obrigações familiares são intensas, já os norte-americanos 

dispendem de maior tempo livre e o utiliza para estar com os colegas ou em casa 

em frente aos games (LARSON & VERNA, 2003).  

 Meece, (2002), observou que as crianças mais jovens compreedem o ato de 

estudar e lidam com material, relendo-o, enquanto que os alunos mais velhos fazem 

maior uso de anotações e sublinhados; as crianças mais jovens também são menos 

capazes de monitorar sua compreensão, ao passo que as crianças mais velhas são 

mais capazes de determinar inconsistências no texto e, quando as encontram, 

tratam de agir para resolvê-las, relendo a passagem para garantir a compreensão 

com precisão ou lendo uma passagem mais ampla para determinar melhor o 

contexto. 

Segundo Deci & Ryan, (2000), na teoria da autodeterminação os estilos de 

regulação variam desde um totalmente extrínseco, passando por um nível de 

interiorização, até um nível totalmente intrínseco.  A regulação externa acontece 

quando o indivíduo se compromete com uma atividade pouco interessante, com o 

objetivo de adquirir uma recompensa ou evitar um castigo. Neste nível o indivíduo 

orienta-se por algo externo, sendo regido por situação de causalidade externa (DECI 

& RYAN, 2000).  Um exemplo deste tipo de regulação é o fato de um estudante 

realizar os seus trabalhos de casa para não levar bronca dos pais (GROUNICK, 

GURLAND, JACOB & DECORCEY, 2002).  

Deci & Ryan (2000), acrescentam que a interiorização é o processo pelo qual os 

sujeitos aceitam de forma pacífica os valores e os processos que regulam um 

determinado contexto social. Consoante o nível de assimilação destes valores e 
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processos, existem três níveis distintos na interiorização: a introjeção, a identificação 

e a integração.  O primeiro, se caracteriza pelo estabelecimento de deveres e regras 

para a realização da ação, sempre relacionados com as expectativas que o sujeito 

tem de ser aprovado pelos outros, evitando assim sentimento de culpa e ansiedade.  

No segundo nível, o sujeito identifica a importância que a atividade tem para si e 

começa a valorizá-la de uma forma mais consciente.  Entretanto, apesar de 

demonstrar autorregulação, o comportamento é determinado por uma série de 

benefícios externos (DECI & RYAN, 2000). Neste estágio, podemos pensar em um 

estudante que realiza o seu trabalho de casa porque foi capaz de identificar e aceitar 

a importância da tarefa, e está de acordo com ela (GROLNICK et al., 2002). No 

terceiro nível sendo, contudo, mais flexível na concretização da mesma.  

A regulação intrínseca, o último estilo de regulação proposto por Deci & Ryan 

(2000), é a forma mais autodeterminada de realizar um comportamento. Nesta fase, 

o indivíduo orienta-se para a tarefa, com o objetivo de retirar o prazer e a satisfação 

inerentes à atividade; é considerado o estilo de autorregulação mais complexo, 

segundo os autores. Não é possível imaginar uma situação na vida quotidiana em 

que o sujeito conseguisse estar totalmente independente das influências externas, 

no entanto, de acordo com esta teoria, o foco central está no fato do indivíduo 

contribuir com forças internas que orientam as suas ações demonstrando aceitação.  

A melhor maneira para a escola em geral praticar os comportamentos de 

autorregulação da criança é se engajar em desenvolver esse aspecto: estabelecer 

rotina e atividades de pesquisa que exijam planejamento se estabelecem como 

práticas positivas para autorregulação (MECCE, 2002). Zimmerman assevera (2000) 

que alunos autorregulados são pessoas capazes de utilizar estratégias específicas 

para alcançar objetivos escolares, que incluem a organização e transformação dos 

conteúdos a serem apreendidos; a procura de informação, a repetição, a utilização 

da memória compreensiva e a capacidade de lidar com prazos. Em síntese, pode-se 

afirmar que a autorregulação é um processo autodirigido.  De modo geral, alunos 

autorregulados tendem a ser descritos como pessoas decididas, estratégicas e 

persistentes no decurso da aprendizagem. São capazes de avaliar os seus 

progressos em relação a objetivos previamente definidos e aferir o seu 
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comportamento de acordo com essas avaliações (ZIMMERMAN & SCHUNK, 2001).  

A autorregulação em aprendizagem é possível quando as pessoas que estudam 

possam viver experiências de efetuar algumas escolhas no processo de 

aprendizagem; entenda-se aqui como processo de aprendizagem não apenas as 

vivências escolares.   

Schunk & Ertmer (2000), em uma pesquisa educacional mostraram que as 

crianças, adolescentes e adultos podem desenvolver habilidades de aprendizagem 

autorreguladas e que o uso dessas habilidades melhora o desempenho acadêmico; 

também mostraram que habilidades podem ser mantidas ao longo do tempo e 

generalizadas a novos contextos de aprendizagem. Colocam como exemplo que 

ensinar os alunos a usar a fixação de metas pode melhorar a sua aprendizagem 

autorregulada.  

Zimmerman & Kitsantas (1999), em um de seus estudos, descobriram que os 

estudantes podem ser ensinados sobre habilidades de automonitoramento e que 

recebendo feedback sobre seu progresso de aprendizagem melhoram o uso de 

habilidades de autorregulação. A mesma pesquisa mostra que permitir aos alunos 

avaliarem periodicamente suas capacidades de aprendizagem, aumenta sua 

autoeficácia, motivação para autorregular e uso de estratégias de aprendizagem 

autorregulada. 

Os autores ainda colocam que os alunos que se tornam mais proficientes são 

mais capazes de construir estratégias eficazes por conta própria e buscam 

resultados ao invés de ficarem presos no passo a passo do processo. Um segundo 

ponto ressaltado pelos mesmos autores é que a autorregulação deve ser ensinada 

em conjunto com um tema acadêmico e não separadamente. Muitas estratégias de 

autorregulação são genéricas e podem ser aplicadas a um conteúdo diferente, mas 

a sua aplicação normalmente irá variar dependendo da área de conteúdo. Assim, o 

automonitoramento é uma estratégia geral, mas o que o aluno automonitor variará 

dependendo se eles estão lendo trechos do texto, escrevendo ensaios, ou 

resolvendo problemas de geometria. Estratégias gerais são ensinadas e mostram-se 

aos alunos como as mesmas estratégias podem ser adaptadas para uso de outros 
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conteúdos (ZIMMERMAN & KITSANTAS, 1999). Com o desenvolvimento, os alunos 

podem implementar estratégias de autorregulação mais elaboradas, e são capazes 

de se beneficiar de instrução mostrando como se faz para avaliar o progresso em 

áreas em que o progresso pode ser difícil de avaliar, como escrever ou melhorar a 

compreensão da leitura (ZIMMERMAN & KITSANTAS, 1999).  Para ilustrar o 

exposto até o momento, é de grande utilidade o estudo realizado por Zimmerman e 

Martinez-Pons (2001), que analisaram quarenta e cinco meninas e quarenta e cinco 

meninos do 5º ao 8º ano em duas escolas (uma escola regular e uma escola voltada 

para alunos com altas habilidades), ambas gratuitas. Incluiram-se alunos de várias 

etnias e níveis socioeconômicos diferentes. Aplicou-se uma escala de 

autorregulação, teste de competência de palavras e problemas matemáticos, além 

de uma entrevista. Como resultado, o estudo aponta que meninas planejam mais 

comparadas aos meninos em geral; quanto mais velha a criança, maior sua 

capacidade de organização, realização e uso do tempo livre com atividades variadas 

e consideradas positivas; meninos procrastinam mais comparados a meninas, e 

alunos com altas habilidades utilizam o tempo livre para buscar mais conhecimento, 

fazendo revisão das matérias, pesquisas na Internet, também procuram mais ajuda 

na busca por informação tanto de seus pares como de professores.  No geral, todos 

os alunos de ambas as escolas demonstraram pouca confiança em solicitar ajuda 

aos pais para as dúvidas escolares. 

 

2.4. AMBIENTE FAMILIAR 

 

O ambiente familiar deve garantir à criança proteção e apoio nas suas 

necessidades, bem como estabelecer relações de confiança e afeto que visem o 

desenvolvimento e o bem- estar dos que ali habitam. Vale ressaltar que a família há 

tempos vem mudando de configuração; atualmente encontramos famílias não 

apenas nucleares, mas monoparentais, extensas, homoafetivas entre outras 

(TOTSIKA & SILVA, 2004).  

Ambiente familiar envolve estrutura do ambiente físico, nível de estudo dos pais, 

relação do casal entre si; práticas educativas parentais, responsividade, 
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encorajamento da maturidade, clima emocional, entre outros. Adolescentes e 

crianças são susceptíveis ao ambiente familiar, portanto a maneira como o ambiente 

está estruturado, afetiva e socialmente, interfere em seu desenvolvimento. Ricciuti 

(2004) apresenta um estudo longitudinal, em que crianças de famílias monoparentais 

(filhas de mães solteiras) foram acompanhadas dos seis aos treze anos e não 

apresentaram efeitos negativos no desempenho acadêmico e nem no 

comportamento em geral associados ao tipo de família, todavia a renda familiar e os 

aspectos afetivos do ambiente demonstraram grau de significância no baixo 

desempenho acadêmico. 

No Brasil, percebe-se que cada vez mais a família, por necessidades de 

ausentar-se dos filhos para garantir seu sustento, atribui à escola a responsabilidade 

de educar. Maluf & Bardelli, (2011), asseveram que quando se fala em 

desenvolvimento e educação de uma criança, não temos um consenso sobre a 

quem cabe a tarefa de proporcionar este processo.  Por um lado, muitas famílias 

querem acreditar que educar é função da escola; por outro lado, muitas escolas e 

professores atribuem o baixo desempenho do aluno a causas familiares. 

A pesquisa de Rashmita, Aprile, Jeremy, Shaunna e Carollee, (2010), analisou 

as formas de variabilidade nas habilidades de prontidão escolar demonstradas por 

crianças que vivem em situação de pobreza, com o objetivo de avaliar o impacto do 

ambiente familiar nas habilidades de prontidão escolar da criança. Também foi 

investigada a influência da família extensa e risco social, durante a fase de bebê e 

nos anos pré-escolares, sobre o desenvolvimento das habilidades de prontidão 

escolar das crianças. Nesse estudo, utilizaram-se escalas de avaliação:  escala de 

depressão aplicada nas mães e também parâmetros da escala HOME (CALDWELL 

& BRADLEY, 2001).  Como resultado, o estudo apontou maiores escores, que 

indicaram mais apoio da linguagem e desenvolvimento cognitivo e maior calor 

maternal na fase de bebê do que na fase pré-escolar. Observou-se, também,  que as 

crianças de famílias de classes mais baixas enfrentaram os níveis mais elevados de 

adversidade, apresentaram níveis mais baixos de estimulação cognitiva, 

sensibilidade e capacidade de resposta em interações entre pais e filhos. Tomados 

em conjunto, o padrão de descobertas indicou que há relações entre a exposição ao 
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risco cumulativo precoce e habilidades de prontidão escolar das crianças. Destaca-

se a possibilidade de desenvolvimento das crianças estudadas a partir do 

investimento na modelagem da qualidade das relações interpessoais das crianças, o 

estabelecimento de um apego seguro e saudável com um cuidador.  O estudo não 

revelou discrepância nos resultados por raça ou etnia e indicou que os resultados 

foram consistentes quando confrontados com outras pesquisas; conclui-se que a 

exposição das crianças ao risco acumulado durante os primeiros anos de vida tem 

um impacto negativo nas habilidades de prontidão escolar.  A pesquisa apontou o 

despreparo da escola para o progresso educacional das crianças que vivem em 

situação de pobreza ou extrema pobreza, pois em longo prazo seu desempenho 

acadêmico sofre prejuízo. Os pesquisadores acrescentaram que para tal situação 

ser modificada são necessárias políticas e intervenções públicas eficazes, que 

atuem de maneira preventiva com tais famílias (RASHMITA, APRILE, JEREMY, 

SHAUNNA & COROLLEE, 2010). 

A maioria desses escolares apontados em pesquisas possuem pais analfabetos, 

semianalfabetos ou de nível de escolaridade baixa, o que deixa uma lacuna no que 

diz respeito à estimulação adicional em relação à leitura e escrita em ambientes 

extraescolares (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2007).  Nesta mesma linha, algumas 

pesquisas repercutem sobre o termo prática parental e o correlacionam com 

transtornos de aprendizagem. Define-se a prática parental como o envolvimento dos 

pais em relação ao comportamento de estudo dos filhos.  Os pais podem ser 

considerados agentes de mudança, pois podem alterar condições antecedentes à 

ocorrência do comportamento de estudo dos filhos, modelar respostas envolvidas na 

execução das atividades acadêmicas e desencadear como consequências 

adequadas respostas para que elas se mantenham (SAMPAIO, SOUZA & COSTA, 

2004). Algumas pesquisas apontam que cabe também aos pais ajudar os filhos na 

organização e disposição de tempo e espaço da casa para a realização das tarefas 

escolares, exigindo o cumprimento dessas tarefas, além de contribuir com um clima 

emocional favorável na família de modo geral, o que se entende como coesão entre 

seus membros, afeto, apoio e ausência de hostilidade (SAMPAIO, SOUZA, COSTA, 

2004). 
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A prática parental é também constituída pelo envolvimento dos pais nas tarefas 

escolares, envolvimento que pode se dar de forma coercitiva e não coercitiva; tal 

item se relaciona- com o item responsividade, enriquecimento do instrumento 

HOME. O envolvimento coercitivo define-se pelo uso de estimulação aversiva, sendo 

o reforço negativo e a punição; utilizados para controlar o comportamento de estudo 

e desempenho do filho.  A maneira não coercitiva ocorre pelo uso do reforço 

positivo, é ocaso de incentivos, apoio, e uso de regras claras que explicitem as 

consequências positivas decorrentes do comportamento de estudo a curto e/ ou 

longo prazo. Ambas as posturas têm como mote o controle do comportamento, mas 

de formas diferentes (D‟AVILA, BACARJI, MATURANO & ELIAS, 2005). 

Salvador (2007) analisou em sua pesquisa a relação entre práticas educativas 

parentais e envolvimento com tarefas escolares, depressão e desempenho 

acadêmico de trezentos e oitenta e quatro adolescentes, avaliados nos parâmetros 

quantitativos e qualitativos com aplicação de escalas: de qualidade de interação 

familiar; do envolvimento dos pais em tarefas escolares; do envolvimento dos alunos 

nas tarefas escolares e a escala Children‟s Depression Inventary.  Constatou-se 

relação mais significativa entre práticas parentais e desempenho acadêmico, 

envolvimento de tarefas escolares dos alunos, porém uma correlação negativa entre 

sintomas depressivos nas crianças e envolvimento dos pais em tarefas escolares 

dos filhos.  A análise qualitativa foi convergente com os resultados quantitativos; 

constatou-se a predominância de práticas parentais coercitivas na família dos 

adolescentes com baixo desempenho acadêmico e predominância de práticas não 

coercitivas em alunos com alto rendimento acadêmico, demonstrando a importância 

da interação da família, práticas parentais positivas para o desenvolvimento do 

repertório escolar e comportamental dos adolescentes. As implicações do estudo 

apontadas na discussão e conclusão são de que apesar dos resultados quantitativos 

serem compatíveis com estudos internacionais e nacionais que versaram sobre a 

mesma temática, o número de participantes na fase qualitativa foi pobre para de fato 

validar os resultados obtidos, podendo ser ampliado em novos estudos. Outro ponto 

a salientar, é a escolha de avaliar o desempenho escolar dos alunos a partir das 

notas escolares, que se mostrou contraditória na medida em que não se conheciam 
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exatamente os critérios e parâmetros que a escola utilizava. Ainda, a não utilização 

de uma base estatística multimodal para rodar os dados, também é um fator a ser 

repensado em próximos estudos, visando um resultado com maior fiabilidade. 

   

Em revisão da literatura, Salvador, (2007), destacou alguns estudos desde a 

década de oitenta, passando pela década de noventa, e apontando que nos anos 

dois mil as pesquisas sobre estilos parentais correlacionados a desempenho 

acadêmico foram mais frequentes comparadas às duas décadas anteriores. Não 

obstante, os resultados demonstrados nas três décadas se mostraram similares 

(BACETE & RODRIGUES, 2004; FAN & CHEN, 2001; HILL, 2001; JEYNES, 2005; 

JUAN & SILBEREISEN, 2002; MC BRIDE & Cols., 2005; PELEGRINA & Cols. 2003; 

apud Salvador 2007).  No presente trabalho, o foco se deu apenas em resultados de 

estudos feitos a partir de 2000. Entre os resultados apontados em pesquisas 

revisadas, destaca-se que o estilo autoritário dos pais corrobora contra o sucesso 

acadêmico dos filhos (AUNOLA & COLS, 2000; HICKMAN & Cols. 2000 apud 

SALVADOR, 2007). O uso de coerção, punição e controle excessivo por parte ddos 

pais, são prejudiciais ao desempenho acadêmico dos filhos, (DEARING, 2004; HILL, 

2001). 

 

Estudos nacionais verificaram que o melhor desempenho de leitura e escrita em 

crianças estava associado com maior envolvimento paterno, maior frequência de 

comunicação entre pais e filhos, e com a participação dos mesmos nas atividades 

escolares e culturais das crianças (D‟AFFONSECA & BARHAM, 2004). Sampaio 

Souza & Costa (2004) realizaram uma intervenção com um grupo de mães cujo 

objetivo era o de auxiliar os filhos no dever de casa; após intervenção verificaram 

que as mães passaram a elogiar mais os filhos e estes, por sua vez, demonstraram 

um maior envolvimento nas atividades acadêmicas.  D‟avilla Marturano & Elias 

(2005) relacionaram o ambiente familiar e o desempenho acadêmico, comparando 

dois grupos de crianças, e concluíram que crianças com um ambiente familiar 

apoiador, de pais sem problemas de relacionamento no casamento, tiveram maior 
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êxito no desempenho acadêmico.   

O papel da escola foi alvo de uma pesquisa que manifestou a expectativa dos 

pais sobre a progressão acadêmica dos filhos e a valorização da escola. Como 

resultado, obteve-se que a estreita relação entre pais e escola são fatores que 

potencializam competências nas crianças como: motivação para as tarefas 

escolares, gestão de tempo e autorregulação da atenção (ROSÁRIO & Cols., 2005).  

Para concluir a revisão desta parte da literatura, descreve-se uma última 

pesquisa que comparou alto e baixo desempenho escolar com nível 

socioeconômico, usando recursos como brinquedos e livros no ambiente familiar, 

nível de escolaridade dos pais e história gestacional. Como resultado, encontrou-se 

uma relação entre baixo rendimento do desempenho escolar nas crianças em que as 

variáveis descritas também estavam abaixo do nível comparado, com o grupo que 

demonstrou bom desempenho escolar e nível socioeconômico da família de médio 

para alto, assim como recursos ambientais presentes, pais com boa escolaridade e 

nenhuma história de adversidades gestacionais. (SANTOS & GRAMINHA, 2005). 

Por meio do conteúdo exposto, o ambiente familiar efetiva-se como variável 

importante para o desempenho acadêmico do aluno, o que se pretende confirmar 

com os dados obtidos em campo.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral da presente pesquisa foi avaliar a relação do desempenho 

em leitura dos alunos do Ensino Fundamental I e as seguintes variáveis: motivação 

acadêmica, autorregulação e ambiente familiar.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.Investigar a relação do desempenho em leitura com a motivação; 

2. Investigar a relação do desempenho em leitura com a autorregulação; 

3. Investigar a relação do desempenho em leitura com o ambiente familiar. 

4. Verificar a existência de diferenças de gênero no nível de leitura, motivação, 

autorregulação e ambiente familiar. 

 

4. MÉTODO 

O local que se configurou como campo foi uma Escola da Rede Estadual de 

Ensino Fundamental I da cidade de São Paulo. 
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4.1. PARTICIPANTES  
Cabe salientar que a amostra foi constituída por conveniência, ou seja, a 

escola que configurou como campo foi a única a dar resposta positiva e acesso para 

a realização da pesquisa. Participaram deste estudo quarenta e cinco crianças 

matriculadas no 4º ano do Ensino Fundamental I, de ambos os gêneros, sendo que 

as meninas foram maioria em um número de vinte e seis (57,7%) para dezenove 

meninos (42,3%), na faixa etária média de nove anos e nove meses (Dp=0,46). 

Foram participantes alunos de três turmas de 4º anos, sendo duas turmas do 

período da manhã, com total de vinte e nove alunos (64,5 %), e uma turma da tarde, 

com total de dezesseis (35,5%), devidamente autorizados pelos seus responsáveis. 

Além disso, foram entrevistadas treze famílias (28,8%) que aceitaram responder os 

questionários de ambiente familiar. 

4.1.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Os alunos foram avaliados no ambiente da escola com o teste de inteligência 

matrizes progressivas coloridas de Raven (escala especial), fizeram parte da 

amostra os que atingiram os percentis e suas classificações, assim distribuídos: 

 Grau I: intelectualmente superior (percentil acima de 95); 

 Grau II: definidamente acima da média na capacidade intelectual (percentil 

entre 75 e 94); 

 Grau III: intelectualmente médio (percentil entre 26 e 74) 

 

4.1.2.CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Alunos que apresentassem deficiência intelectual, avaliada pelo teste 

matrizes progressivas coloridas de Raven, deficiências sensoriais (visual e auditiva), 

deficiência física impeditiva para autonomia da escrita, foram excluídos.  Tais dados 

foram levantados com a coordenadora pedagógica e com a diretora a partir do 

prontuário oficial da escola.  

 



42 
 

 

 

4.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA UTILIZADOS 

Na busca de uma base consistente para sustentar a reflexão proposta neste 

estudo, tomaram-se como instrumentos alguns testes, escalas e inventários que 

avaliaram as variáveis supracitadas: 

 

4.2.1-Teste de avaliação para caracterização da amostra - matrizes progressivas 

coloridas de Raven (escala especial), classificado como um instrumento de 

avaliação de inteligência.  Esta avaliação cognitiva contém 36 figuras, cada uma 

delas com uma parte oculta; a criança deve escolher entre seis alternativas, 

identificando qual delas corresponde à parte que falta. Os itens são apresentados 

um a um e organizados em três séries com dificuldades crescentes: a primeira série 

exige precisão discriminatória, enquanto as outras envolvem analogias, permutação 

e alteração de padrão, e relações lógicas. A classificação resulta da soma dos 

escores transformados em escores de percentis de acordo com o tipo de escola que 

a criança frequenta.  

Para este estudo, utilizamos a referência de escolas públicas.  A 

administração foi individual, e a aplicação em cada criança teve a duração em média 

de vinte e cinco a trinta minutos (com base em ANGELINI et. Al., 1999). Este 

instrumento é de uso exclusivo de psicólogos e sua divulgação é proibida, motivo 

pelo qual não se encontra em anexo (Conselho Federal de Psicologia 2005). 

 

4.2.2- Teste de Competência de leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP), 

que, nas palavras de Seabra & Capovilla (2010), é um instrumento psicométrico e 

neuropsicológico para avaliar a competência de leitura silenciosa de palavras 

isoladas, e servir de coadjuvante para diagnóstico diferencial de distúrbios de 

aquisição de leitura. Fornece visão integrada e aprofundada do grau de 

desenvolvimento e preservação dos diferentes mecanismos, rotas e estratégias 

envolvidas na leitura competente, para lançar luz sobre a natureza da dificuldade 

específica. Possui setenta itens de teste, cada qual com um par composto de uma 
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figura e de um item escrito. Os pares podem ser de sete tipos: 1) palavras correta 

regulares, como a palavra escrita FADA sob a figura de uma fada; 2) palavras 

corretas irregulares, como TÁXI, sob a figura de um táxi; 3) palavras com incorreção 

semântica, como TREM, sob a figura de um ônibus; 4) pseudopalavras com trocas 

visuais, como CAEBÇA, sob a figura de cabeça; 5) pseudopalavras com trocas 

fonológicas, CANCURU sob a figura de um canguru; 6) pseudopalavras homófonas, 

PÁÇARU sob a figura de um pássaro; e 7) pseudopalavras estranhas, como 

RASSUNO sob a figura de uma mão. Os pares figura-escrita de palavras corretas 

regulares e irregulares devem ser aceitos, enquanto os pares com incorreção 

semântica ou pseudopalavras devem ser rejeitados. Deriva um escore total do 

desempenho da criança, o padrão de distribuição dos tipos de erros, e também é 

capaz de indicar as estratégias de leitura usadas e mapear seu desenvolvimento. A 

aplicação foi de forma coletiva em um número de cinco crianças em cada grupo. Por 

ser um teste, o material não está em anexo. 

 

4.2.3. Escala de Avaliação e Motivação Escolar Infanto-juvenil (EAME-IJ), que, 

como indicado por Martinelli & Sisto (2011), deve ser aplicada em crianças e 

adolescentes a partir dos oito anos. Fornece três tipos de medidas: motivação 

escolar intrínseca, motivação escolar extrínseca e motivação escolar geral da 

pessoa. A motivação intrínseca se relaciona ao interesse natural por novidades e 

desafios, interesse que seria a fonte básica a mobilizar o indivíduo para a ação. A 

extrínseca concerne os elementos externos que podem disparar a ação da pessoa 

em direção a determinados problemas, ao mesmo tempo  busca obter recompensas 

materiais ou sociais de reconhecimento.  A aplicação foi realizada em grupos de 

cinco crianças, lida e respondida de forma autônoma pelos examinandos e, no geral, 

o tempo foi de quinze a vinte minutos.  A correção do teste ocorreu de acordo com o 

manual que indica a seguinte pontuação: sempre= 2 pontos; às vezes= 1 ponto; 

nunca= 0 pontos. Dez itens têm a marcação MI e outros dez ME, o que corresponde 

à motivação intrínseca e extrínseca; o somatório dos vinte itens indica a motivação 

geral. Os dados normativos indicam 43,86% de variância. O coeficiente de precisão 
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dos escores extraído por meio do Alfa de Cronbach foi de 0,84 para a motivação 

intrínseca e de 0,91 para a motivação extrínseca. O alfa total da escala foi de 0,848. 

Neste estudo, a tabela utilizada corresponde ao nível de escolaridade. Os 

números que compõem os resultados indicam índices da motivação correspondente 

que pode ser baixo, médio ou alto. Por ser um teste, o material não está em anexo. 

 

4.2.4. Escala de autorregulação, trata-se de uma escala adaptada do Academic 

Self Regulation Questionnaire (RYAN e CONNELL, 1989). Tal escala foi traduzida e 

adaptada por Macedo & Strelciunas (2014). É constituída de quatro questões, sendo 

que cada uma delas envolve 8 itens a serem respondidos numa escala que vai de 

muito verdadeiro até não é nada verdadeiro. A primeira questão se refere às lições 

de casa; a segunda às atividades em sala de aula; a terceira à tentativa de 

responder a perguntas difíceis na sala de aula e a quarta à tentativa de fazer bem 

feito as atividades da escola.  O cálculo da escala consiste em pontuar cada questão 

considerando-se o valor 4 para muito verdadeiro, 3 para mais ou menos verdadeiro, 

2 para pouco verdadeiro, 1 para não é nada verdadeiro. Após pontuar cada item, 

computa-se um valor para cada sub-escala, sendo estas: motivação intrínseca 

composta pelos itens (3, 7, 13, 15, 19, 22,27); regulação identificada composta pelos 

itens (5, 8, 11, 16, 21, 23,30); regulação introjetada composta pelos itens (1, 4, 10, 

12, 17, 18, 26, 29,31) e regulação externa composta pelos itens (2, 6, 9, 14, 20, 24, 

25, 28,32). Feito este cálculo inicial, aplica-se a fórmula do RAI (índice de autonomia 

relativa) que é=2x reg. Intrínseca+ reg. identificada-reg. Introjetada-2x regulação 

externa. Os resultados mais elevados indicam uma boa autodeterminação, enquanto 

resultados mais baixos, ou mesmo negativos, estão relacionados com uma 

regulação mais externalizada.  Foi aplicado em grupos de cinco crianças, com a 

duração aproximada de vinte e cinco minutos. (Anexo 1). 
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4.2.5. Notas Bimestrais Levantadas. Foram levantadas as notas bimestrais das 

avaliações de Língua Portuguesa efetuadas pelos professores, especificamente as 

notas do 1º, 2º e 3º bimestres. 

 

4.2.6. Inventário HOME para observação e medida do ambiente familiar (dez a onze 

anos), (Home Observation for Measurement of the Environment Inventory): 

Compreende um instrumento que se direciona para entrevista com a mãe, pai ou 

cuidador primário, e também para observação direta da interação entre os pais ou 

cuidador e a criança. É um instrumento composto por cinquenta e nove itens 

divididos em oito subescalas: I responsividade, II encorajamento de maturidade, III 

clima emocional, IV materiais de aprendizagem & oportunidades, V enriquecimento, 

VI companheirismo familiar, VII integração familiar, VIII ambiente físico. Os itens 

considerados respondidos positivamente são pontuados no valor de 1 e somados 

posteriormente chegando-se a um total por subscalas e um total geral com escore 

máximo de cinquenta e nove.  Ao longo da entrevista, as questões trabalhadas com 

a família são avaliadas como positivas ou não pela resposta dada, pela observação 

do pesquisador ou por ambos os critérios (CADWELL & BRADLEY apud MACEDO 

et al., 2010). O instrumento foi aplicado na casa das famílias participantes em um 

tempo aproximado de trinta minutos (Anexo 2). 

4.2.7. Inventário de Recursos do Ambiente Familiar-RAF.  Elaborado por 

Marturano (1999) com base nas proposições de Kellaghan et al. (1993), Bradley, 

Caldwel & Rock. (1988) e Christenson (1990), é utilizado para a sondagem dos 

recursos do ambiente familiar. Seu objetivo é obter dados sobre condições 

relevantes para o desempenho escolar; o roteiro é aplicado em forma de entrevista 

semiestruturada, na qual cada tópico é apresentado oralmente, podendo o 

entrevistador parafrasear o conteúdo da questão, caso o entrevistado tenha 

dificuldade de compreendê-la. Cada tópico é iniciado com uma pergunta aberta, 

seguida de questões fechadas. Este inventário é composto de três módulos: 

supervisão e organização das rotinas; oportunidades de interação com os pais; 

presença de recursos no ambiente físico.  O módulo supervisão e organização das 
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rotinas, abrange os seguintes tópicos: o que a criança faz quando não está na 

escola; ajuda nas tarefas domésticas; arranjo espaço-temporal para a lição de casa; 

supervisão para a escola; atividades diárias com horário definido. O módulo 

oportunidades de interação com os pais compreende: passeios 

proporcionados/compartilhados com os pais; atividades desenvolvidas em conjunto 

entre os pais e a criança, no lar; ocasiões em que a família está reunida; pessoa a 

quem a criança recorre para pedir ajuda ou conselho. O módulo presença de 

recursos no ambiente físico inclui: atividades programadas que a criança realiza 

regularmente; disponibilidade de livros; disponibilidade de jornais/revistas; oferta de 

brinquedos e outros materiais promotores do desenvolvimento. O número e o 

formato dos itens são variados.  

Cada tópico fornece um escore máximo de dez pontos, calculado da seguinte 

forma: a soma dos itens com resposta afirmativa é dividida pelo número de itens que 

compõem aquele módulo, e o quociente é multiplicado por dez. O escore total 

corresponde à soma dos escores obtidos nos onze tópicos do Inventário, sendo os 

tópicos 12 e 13 avaliados qualitativamente. Especificamente no item local e horário 

para a criança fazer a lição de casa, consideram-se negativos itens como fazer as 

lições de casa à noite, enquanto assiste TV ou escuta rádio, fazer a lição de casa em 

qualquer lugar e não entram no cálculo do escore total, que é composto apenas 

pelos itens considerados positivos, dentre os quais, fazer a lição de casa em um 

local sossegado, antes de ir brincar, junto com colega de classe. O instrumento foi 

testado quanto a sua fidedignidade, por meio do procedimento teste-reteste, 

obtendo-se índices de estabilidade entre 92% e 100% (SANTOS, 1999). D‟Avila-

Bacarji (2004), obteve para o RAF um coeficiente de consistência interna igual a 

0,76 (alfa de Cronbach). Ferreira e Marturano (2002), relatam associação 

significativa entre a pontuação no instrumento e indicadores de ajustamento e 

desempenho escolar. No presente estudo, utilizou-se a incidência de cada item, os 

escores dos tópicos e o escore total.  A aplicação foi realizada na casa das famílias 

participantes, em um tempo de aproximadamente vinte minutos (Anexo 3). 
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4.3. PROCEDIMENTO 

O projeto foi encaminhado para aprovação do comitê de ética, foi 

estabelecido o contato com a escola e solicitada a autorização da direção da escola 

e da coordenação pedagógica para realização da pesquisa. As informações sobre a 

pesquisa foram transmitidas para as crianças, pais e participantes, primeiramente 

pela diretora da escola e, posteriormente, pela pesquisadora. Os pais foram 

informados sobre os objetivos do estudo e sobre a exigência da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em uma reunião realizada em um 

sábado, em que muitos pais compareceram para uma festa comemorativa na escola.  

Foi solicitada a atenção dos mesmos um pouco antes do início das atividades da 

festa, em uma sala reservada e disponibilizada pela direção da escola.  Para os pais 

que não compareceram no sábado em questão, foi feito e encaminhado por meio de 

uma circular à escola, um comunicado por escrito juntamente com o termo de 

consentimento, para que os pais autorizassem ou não a participação do filho na 

pesquisa. 

 

4.3.1. A COLETA DE DADOS 

Os testes foram aplicados na seguinte ordem: matrizes progressivas coloridas 

de Raven, individualmente, com os alunos em ambiente previamente autorizado pela 

escola, durante o período de aula e no horário liberado pela direção da escola.  A 

partir da correção do Raven caracterizou-se a amostra. Definindo-se a mesma, os 

outros testes voltados aos alunos que fizeram parte da amostra foram aplicados em 

grupos de cinco alunos, sendo aplicados no mesmo momento as escalas de 

motivação e autorregulação e em outro dia a leitura de sentenças que compõem o 

TCLPP, no total de quarenta e cinco crianças.  A aplicação do HOME e do RAF, foi 

realizada com os pais em suas casas, sendo a visita previamente agendada para um 

número de treze famílias que aceitaram participar: cinco visitas foram agendadas no 

dia da reunião realizada na escola e as outras seis a partir de contatos telefônicos.  
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As notas bimestrais de Língua Portuguesa foram levantadas junto a secretaria da 

escola com a autorização da diretora, sendo as mesmas referentes aos 1º, 2ª e 3º 

bimestres; não foi possível fazer o levantamento das notas do 4º bimestre, por ainda 

estarem em andamento no momento da coleta.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.  Análise de correlação em provas de leitura e motivação 

A fim de verificar a relação entre o desempenho no teste que avalia habilidades 

de leitura e em prova de língua portuguesa, análises de correlação de Pearson 

foram conduzidas. Resultados mostram correlações significativas entre a pontuação 

obtida no Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras, com as 

notas das avaliações bimestrais em língua portuguesa. No entanto, não foram 

encontradas correlações significativas entre o TCLPP e a escala de motivação. Já as 

notas obtidas nas provas bimestrais se correlacionaram parcialmente com a escala 

de motivação.  

A Tabela 1 apresenta os valores de correlação e os níveis de significância entre 

as provas de leitura e de motivação. 

  TCLPP 

Total 

Nota 

1ºbi 

Nota 

2ºbi 

Nota 

3ºbi 

Notas 

Media 

Motiva 

geral 

Motiva 

intrins 

Motiva 

extríns 

TCLPP 

Total 

r 1 ,528 ,602 ,549 ,603 -,035 ,177 -,177 

 p   ,000 ,000 ,000 ,000 ,818 ,245 ,245 

Nota 

1ºbi 

r  1 ,803 ,766 ,916 -,037 ,305 -,278 

 p    ,000 ,000 ,000 ,809 ,041 ,064 

Nota 

2ºbi 

r   1 ,821 ,943 -,163 ,281 -,403 

 p     ,000 ,000 ,283 ,061 ,006 

Nota 

3ºbi 

r    1 ,930 -,039 ,306 -,281 
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 p      ,000 ,801 ,041 ,062 

Notas 

_Media 

r     1 -,088 ,320 -,347 

 p       ,567 ,032 ,020 

Motiv 

geral 

r      1 ,502 ,743 

 p        ,000 ,000 

Motiv 

intríns 

r       1 -,207 

 p         ,173 

Motiv 

extríns 

r        1 

 p          

Tabela 1 - Correlações de Pearson nas provas de leitura e de motivação 

 
O TCLPP apresentou correlação linear e significativa com as notas de língua 

portuguesa; entretanto não ocorreu correlação com a escala de motivação. As 

provas em sua média total apresentaram uma correlação positiva e significativa com 

motivação intrínseca e motivação extrínseca. As notas do 1º bimestre e do 3º 

bimestre apresentaram correlação positiva e significativa com motivação intrínseca e 

o 2º bimestre com a extrínseca. As escalas de motivação se correlacionaram entre 

si, conforme esperado. Os achados teóricos demonstraram que estudantes 

provenientes de uma escola pública de Campinas – SP parecem privilegiar mais a 

motivação intrínseca que a extrínseca. Esses resultados confirmam os dados 

encontrados por Martini (1999) e Arcas (2003), com crianças brasileiras do Ensino 

Fundamental e corroboram os dados deste estudo.  As correlações entre as notas e 

a motivação podem ser pensadas a partir do sistema de avaliação realizado na 

escola que configurou como campo de pesquisa; ele segue os indicativos dos PCNs, 

segundo informações da coordenação pedagógica. Ressalta-se que na última 

Provinha Brasil, a escola em questão apresentou um desempenho na margem dos 

72% dos alunos atingindo as metas de leitura e interpretação de texto; pode-se 

inferir que o sistema de provas adotado nessa escola tem conseguido motivar os 

alunos, independentemente da progressão continuada.  Segundo Arcas (2003), a 

implantação do regime de progressão continuada não parece ter gerado 
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desinteresse dos alunos pela instituição escolar. Acresce-se que os resultados do 

presente estudo parecem indicar que os estudantes do Ensino Fundamental podem 

ainda desconhecer o regime de progressão continuada, e o mesmo repercute mais 

entre os professores.  

 

A Tabela 2 apresenta os valores de correlação dos 7 tipos de itens do TCLPP 

com o nível de motivação e com as notas em língua portuguesa. Não foram 

observadas correlações significativas entre a escala de motivação e nenhum tipo de 

item do TCLPP. No entanto, os itens CR, PH e TV apresentaram correlações 

significativas de magnitude moderada com as notas médias em língua portuguesa. 

Já os itens TS (troca semântica) apresentaram correlações significativas, mas de 

baixa magnitude com as notas em língua portuguesa. 

  *CR CI TS TF PH TV PE 

Motivação geral r -,027 -,279 ,041 ,028 ,006 ,014 -,062 

 p ,862 ,064 ,788 ,857 ,969 ,925 ,685 

Motivação intrínseca r ,176 -,192 ,162 -,050 ,152 ,282 ,022 

 p ,247 ,207 ,288 ,743 ,319 ,060 ,886 

Motivação extrínseca r -,167 -,167 -,079 ,070 -,111 -,202 -,087 

 p ,274 ,272 ,608 ,647 ,468 ,183 ,569 

Notas_Média r ,589 ,246 ,301 ,166 ,528 ,536 ,213 

 p ,000 ,103 ,045 ,276 ,000 ,000 ,161 

*(CR: corretas regulares, CI: corretas irregulares, TS: troca semântica, TF: trocas fonológicas, PH: pseudo palavras homófonas, 

TV: trocas visuais, PE: pseudo palavras estranhas)  

Tabela 2 - Correlações de Pearson entre os 7 tipos de itens do TCLPP e as notas médias, 

bem como o nível de motivação 

 

Os itens CR, PH e TV apresentaram correlações significativas de magnitude 

moderada com as notas médias em língua portuguesa, sendo CR e notas.  De 

acordo com a literatura, as palavras pseudohomófonas são lidas a partir da 

estratégia ortográfica, pois se utilizada outra estratégia seriam aceitas por um erro 

na percepção global seja visual ou auditiva, o mesmo ocorre com as palavras com 
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trocas visuais que requerem ou estratégia alfabética ou ortográfica para que possa 

se discriminar as características dos grafemas e fonemas (CAPOVILLA & DIAS, 

2007).  Apresentaram correlações significativas, mas de baixa magnitude, com as 

notas em língua portuguesa. Recorre-se a literatura para referir que as palavras com 

troca semântica podem ser lidas a partir de qualquer estratégia, até mesmo a 

logográfica.  Pode-se inferir que há uma preocupação por parte dos professores da 

escola pesquisada em avaliar a língua portuguesa de modo que o aluno necessite 

utilizar tanto os aspectos lexicais quanto os fonológicos, o que não é observado em 

outras pesquisas que avaliam a leitura do aluno da escola pública.   

 

 

 

5.2. Análise de correlação em provas de leitura e autorregulação 

 

RAI  RAI Reg 

externa  

Reg 

introje 

Reg 

identific 

Motiv 

intríns 

TCLPP 

Total 

Nota 

1ºbi 

Nota 

2ºbi 

Nota 

3ºbi 

Nota 

Media 

RAI r 1 -,708 -,439 -,014 ,350 ,111 ,068 ,183 ,086 ,123 

p   ,000 ,003 ,927 ,019 ,468 ,655 ,228 ,576 ,421 

REG EXT r  1 ,690 ,534 ,359 ,013 -,011 -,130 ,007 -,050 

p    ,000 ,000 ,015 ,931 ,942 ,396 ,965 ,746 

REG 

INTROJ 

r   1 ,663 ,536 -,003 ,124 ,019 ,196 ,120 

p     ,000 ,000 ,983 ,418 ,900 ,198 ,431 

Regulação 

identificada 

r    1 ,634 ,302 ,274 ,338 ,364 ,352 

p     ,000 ,043 ,068 ,023 ,014 ,018 

Mot intrins r     1 ,063 ,063 ,006 ,120 ,067 

p       ,683 ,680 ,969 ,433 ,660 

Tabela 3 - Correlações de Pearson entre provas de leitura e autorregulação 
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A Tabela 3 apresenta os valores de correlação dos índices da regulação 

identificada com TCLPP; notas do 2º bimestre com regulação identificada, notas do 

3º bimestre com regulação identificada e média de nota com regulação identificada. 

Sendo estas correlações positivas com magnitude moderada. 

Regulação identificada, significa que o aluno percebe a importância para 

aprender e sente prazer neste processo; infere-se portanto que os sujeitos avaliados 

denotam ainda não ter autonomia para o estudo, porém quando orientados 

percebem sua importância. Não foi encontrado nenhum trabalho na literatura que 

tenha correlacionado autorregulação com desempenho em leitura. 

  REG 

EXT 

REG 

INTROJ 

REG 

IDENT 

MOT 

INTR 

CR CI TS TF PH TV PE 

RAI r -,708 -,439 -,014 ,350 ,100 -,066 -,016 -,235 ,155 ,329 -,036 

p ,000 ,003 ,927 ,019 ,515 ,668 ,919 ,120 ,309 ,027 ,816 

REG EXT r 1 ,690 ,534 ,359 ,031 ,008 -,080 ,300 ,028 -,099 ,090 

p   ,000 ,000 ,015 ,837 ,959 ,603 ,045 ,853 ,516 ,556 

REG 

INTROJ 

r ,690 1 ,663 ,536 ,004 ,034 -,116 ,207 ,032 -,044 ,027 

p ,000   ,000 ,000 ,981 ,822 ,449 ,172 ,833 ,772 ,860 

REG 

IDENT 

r ,534 ,663 1 ,634 ,316 ,163 ,011 ,205 ,329 ,331 ,152 

p ,000 ,000   ,000 ,035 ,286 ,941 ,176 ,027 ,026 ,319 

MOT 

INTR 

r ,359 ,536 ,634 1 ,067 -,120 -,186 ,061 ,155 ,209 ,014 

p ,015 ,000 ,000   ,664 ,434 ,221 ,693 ,311 ,169 ,927 

Tabela 4 - Correlações de Pearson entre os 7 tipos de itens do TCLPP e prova de 

autorregulação 

 
A Tabela 4 apresenta os valores de correlação dos 7 tipos de itens do TCLPP 

com a escala de autorregulação, no índice geral RAI e nos quatro itens que a 

compõem. Ocorreu correlação positiva e significativa com baixa magnitude entre o 

item regulação externa e as palavras com troca fonológica; também com a regulação 

identificada e palavras pseudohomófonas e trocas visuais.  Na literatura, não se 

encontram trabalhos específicos sobre autorregulação e leitura, entretanto as 

palavras que se correlacionaram com regulação externa – que significa fazer a tarefa 

pautado no controle externo e não de forma autônoma – são as palavras com troca 

fonológica que exigem do aluno uma estratégia alfabética ou ortográfica; a regulação 
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identificada – que significa fazer a tarefa com prazer por saber da sua importância – 

correlacionou-se com palavras pseudohomófonas e trocas visuais que também 

exigem do aluno o uso da dupla rota.  Os estudos apontam que um dos modelos que 

têm recebido atenção da comunidade científica é o da leitura de dupla rota (que 

pode ser por rota lexical – leitura em voz alta pelo processo visual direto; ou por rota 

fonológica – utiliza o processo de conversão grafema-fonema envolvendo a 

construção de pronúncias para palavras e pseudopalavras (ARAUJO & MINERVINO, 

2008, p. 860).   

 

5.3. Análise de correlação em provas de leitura e ambiente familiar  

  HOME 

Total 

Responsi

vidade 

Encoraj_ 

maturi 

Clima 

Emocao 

Mat 

Aprendi 

Enriqueci

mento 

Comp_ 

Familiar 

Integra_ 

Familia 

Amb_ 

Físico 

TCLPP

_Total 

r ,619 ,130 -,251 ,108 ,332 -,172 ,388 ,192 ,686 

 p ,024 ,671 ,409 ,726 ,267 ,575 ,190 ,530 ,010 

Nota 

1ºbi 

r ,627 ,157 ,123 ,344 ,448 ,038 ,302 ,502 ,422 

 p ,022 ,608 ,688 ,250 ,124 ,901 ,315 ,080 ,150 

Nota 

2ºbi 

r ,770 ,229 -,038 ,336 ,618 ,333 ,245 ,546 ,454 

 p ,002 ,451 ,901 ,261 ,024 ,266 ,420 ,053 ,119 

Nota 

3ºbi 

r ,821 ,546 -,090 ,684 ,666 ,385 ,213 ,543 ,379 

 p ,001 ,054 ,769 ,010 ,013 ,194 ,486 ,055 ,202 

Notas_

Media 

r ,839 ,410 -,067 ,546 ,710 ,442 ,297 ,586 ,423 

 p ,000 ,164 ,829 ,054 ,007 ,131 ,325 ,035 ,150 

Tabela 5 - Correlações de Pearson nas provas de leitura e no HOME 

 
Verifica-se na tabela 5 que existem diversas correlações estatisticamente 

significantes, como por exemplo, entre Nota de Língua Portuguesa dos 2º e 3º 

bimestres com HOME Total,  por ser positivo indica que quanto maior a Nota de 

Língua Portuguesa nos 2º e 3º bimestres, maior será o escore de HOME Total e vice 

versa. Essa correlação é classificada como sendo boa,  quase ótima.  A literatura 
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aponta que o principal objetivo do HOME, consiste em avaliar as características do 

ambiente familiar que tem potencial para influenciar o comportamento e o 

desenvolvimento da criança, isto é, as oportunidades, os constrangimentos e os 

desafios que o ambiente oferece a ela.  As associações entre a questão econômica 

e sociocultural dos pais aparecem nos estudos apenas com as correlações 

moderadas (BRADLEY, 2004).  A investigação do HOME tem demonstrado valor 

preditivo face a indicadores do desenvolvimento intelectual e aptidões verbais da 

criança, entretanto ainda são poucos os estudos com o HOME para faixa etária de 

seis a dez anos. 

A fim de verificar a relação do ambiente familiar avaliado pela escala HOME com 

o desempenho nos tipos de itens do TCLPP, correlações de Pearson foram 

conduzidas.  
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  CR CI TS TF PH TV PE 

HOME_Total r ,619 ,174 ,916. -,098 ,515 ,615 ,336 

 p ,024 ,570 ,919. ,751 ,072 ,025 ,261 

Responsividade r ,130 -,272 -,080. -,035 ,136 ,183 ,150 

 p ,671 ,368 603. ,908 ,659 ,550 ,625 

Encoraj 

maturidade 

r -,251 -,282 -116 -,041 -,014 -,244 -,324 

 p ,409 ,350 ,449. ,893 ,964 ,421 ,280 

Clima_Emocao r ,108 -,041 011. -,122 ,434 ,363 -,523 

 p ,726 ,895 941. ,691 ,138 ,223 ,067 

Mat 

Aprendizagem 

r ,332 -,119 -.186 -,026 ,087 ,298 ,409 

 p ,267 ,698 ,221. ,932 ,778 ,322 ,165 

-Enriquecimento r -,172 ,130 ,180. -,211 -,180 -,004 -,163 

 p ,575 ,672 603. ,488 ,557 ,989 ,596 

Comp_Familiar r ,388 ,446 ,401. ,514 ,359 -,074 ,058 

 p ,190 ,127 ,065. ,073 ,229 ,810 ,851 

Integra_Familia r ,192 ,309 ,342. -,349 ,048 ,193 ,241 

 p ,530 ,304 ,449. ,243 ,876 ,527 ,428 

Amb_Físico r ,686 ,089 ,450. ,217 ,702 ,492 ,502 

 p ,010 ,773 ,562. ,477 ,007 ,088 ,081 

Tabela 6 - Correlações de Pearson entre os 7 tipos de itens do TCLPP e os itens do HOME 

 

Assim, foram encontradas correlações positivas e significativas da pontuação 

total na escala HOME, com os seguintes tipos de itens: palavras com troca visual e 

corretas regulares. Além disso, foi encontrada correlação entre ambiente físico e 

palavras pseudohomófonas. Bradley (2001), aponta a associação do item ambiente 

físico com realização acadêmica e vocabulário. Não foi localizado outro estudo 

nacional que tenha correlacionado ambiente e desempenho no TCLPP. 
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  RAF_Total Org_rotina Interacao_pais RecursosAmbiente 

 

TCLPP_Total r ,296 ,052 ,348 ,175 

 p ,326 ,865 ,244 ,567 

Nota 1ºbi r ,670 ,360 ,647 ,173 

 p ,012 ,226 ,017 ,572 

Nota 2ºbi r ,525 ,186 ,529 ,236 

 p ,065 ,544 ,063 ,437 

Nota 3ºbi r ,522 ,354 ,576 -,209 

 p ,067 ,235 ,039 ,492 

Notas_Media r ,553 ,244 ,603 ,022 

 p ,050 ,421 ,029 ,942 

RAF_Total r 1,000 ,610 ,880 ,287 

 p . ,027 ,000 ,342 

Org_rotina r ,610 1,000 ,272 -,269 

 p ,027 . ,369 ,373 

Interacao pais r ,880 ,272 1,000 ,189 

 p ,000 ,369 . ,537 

Recursos Ambiente  r ,287 -,269 ,189 1,000 

 p ,342 ,373 ,537 . 

Tabela 7 - Correlações de Pearson nas provas de leitura e no RAF (Inventário de recursos 

familiares) 

 
A fim de verificar a relação do ambiente familiar avaliado pela RAF com o 

desempenho nos tipos de itens do TCLPP, correlações de Pearson foram 

conduzidas. A Tabela 7 apresenta os resultados das correlações. Não foram 

observadas correlações significativas do RAF com os tipos de itens do TCLPP. As 

correlações modestas entre escores do RAF e medidas de desempenho poderiam 

ser interpretadas como indícios de fragilidade do instrumento. Por outro lado, pode-

se supor que elas estejam mascarando relações complexas entre processos da vida 

familiar e o desempenho acadêmico das crianças (TRIVELLATO-FERREIRA, 2005). 

Com relação aos recursos operando no nível do mesossistema família-escola, 
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contemplado em um único tópico no RAF, o indicador de práticas parentais que 

promovem a ligação família-escola, o estudo de Marturano (2005) mostrou apenas 

uma correlação significativa moderada com leitura em crianças que estavam 

ingressando no Ensino Fundamental. Nos demais estudos, cujas amostras incluíam 

crianças mais velhas, com desempenho escolar pobre, não se detectou relação 

entre o RAF e os indicadores de desempenho em leitura. 

 

 

5.4. Análise de correlação entre os instrumentos 

 

A fim de verificar a relação do ambiente familiar avaliado pela HOME com os 

recursos do ambiente avaliados pela RAF, correlações de Pearson foram 

conduzidas. 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados das correlações. Verifica-se que houve 

correlação moderada entre a pontuação total na escala HOME e na RAF. De acordo 

com Abreu-Lima (2009), o HOME abrange famílias de crianças de grupos etários 

diferentes em diferentes contextos socioeconômicos; sua relevância,  se refere ao 

conceito de qualidade do ambiente familiar. Tem sido bastante utilizado em outros 

países  mas ainda pouco no Brasil e, quando o é, geralmente ocorre em pesquisas 

sobre a pré-escola. O RAF avalia principalmente a quantidade de passeios, 

brinquedos e acesso a bens materiais, entretanto não é sensível à qualidade do uso 

que se faz destes materiais e a responsividade dos adultos em relação à criança. 
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  HOME_Total RAF_Total 

r p r p 

HOME_Total 1,000 . ,575 ,051 

RAF_Total ,575 ,051 1,000 . 

HOME-Responsividade ,604 ,037 -,037 ,908 

HOME-

Encoraj_maturidade 

-,048 ,882 -,285 ,368 

HOME-Clima_Emocao ,652 ,022 ,350 ,265 

HOME-

Mat_Aprendizagem 

,667 ,018 ,229 ,475 

HOME-Enriquecimento ,330 ,295 ,492 ,105 

HOME- Comp_Familiar ,279 ,380 ,535 ,073 

HOME-Integra_Familia ,578 ,049 ,708 ,010 

HOME-Amb_Físico ,642 ,024 ,555 ,061 

RAF-Org_rotina ,475 ,119 ,500 ,098 

RAF-Interacao_pais ,507 ,092 ,863 ,000 

RAF-

Recursos_Ambiente 

-,078 ,809 ,401 ,197 

Tabela 8 - Correlação de Spearman entre os totais das escalas HOME e RAF, bem como 

entre os itens que compõem as escalas. 
 

5.5. Comparação de desempenho em função do gênero 

A fim de verificar a diferença entre gênero, nas funções avaliadas, teste t de 

amostras independentes foram conduzidos. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os gêneros na pontuação total do teste Raven, bem como no 

Teste de Competência de Leitura de Palavra e Pseudopalavras. No entanto, a 

análise dos resultados por tipos de itens do TCLPP, mostra que as meninas foram 

melhores que os meninos nos itens de palavra Correta Irregular e Pseudohomófona. 

Nos itens de palavras com Troca Semântica, os meninos pontuaram mais do que as 

meninas. A Tabela 9 apresenta os valores de média, desvio padrão e estatísticas 

inferenciais para meninos e meninas na escala Raven, no TCLPP (Teste de 

Compreensão de Leitura de Palavras e Pseudopalavras) e nas notas de língua 

portuguesa. 
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. Menina Menino    

 N Média Desv.Pad N Média Desv.Pad Gl t p 

Raven Total 26 28,88 4,983 19 30,11 4,162 43 0,869 0,39 

Raven 

Percentil 

26 82,38 20,060 19 84,74 15,191 43 0,429 0,67 

TCLPP 26 62,96 6,767 19 59,84 5,669 43 1,633 0,11 

*TCLPP-CR 26 62,81 7,116 19 60,05 5,582 43 1,400 0,16 

TCLPP-CI 26 9,65 ,562 19 9,11 ,737 43 2,835 0,01 

TCLPP-TS 26 9,38 1,169 19 9,95 ,229 43 2,064 0,04 

TCLPP-TF 26 9,35 1,093 19 9,47 ,772 43 0,435 0,66 

TCLPP-PH 26 8,62 1,856 19 7,21 2,371 43 2,230 0,03 

TCLPP-TV 26 7,62 2,451 19 6,11 2,846 43 1,907 0,06 

TCLPP-PE 26 8,58 1,922 19 8,63 ,955 43 0,114 0,91 

Nota_1º Bi 26 7,00 1,327 19 6,63 1,606 43 0,842 0,40 

Nota_2º Bi 26 7,46 1,606 19 6,53 1,504 43 1,981 0,05 

Nota_3º Bi 26 6,35 1,384 19 5,95 1,840 43 0,831 0,41 

Nota_Média 26 6,93 1,34 19 6,36 1,53 43 1,316 0,19 

*(CR: corretas regulares, CI: corretas irregulares, TS: troca semântica, TF: trocas fonológicas, PH: pseudo 

palavras homófonas, TV: trocas visuais, PE: pseudopalavras estranhas) 

Tabela 9 - Valores de média, desvio padrão e estatísticas inferenciais para meninos e 

meninas na escala Raven e no TCLPP (Teste de Compreensão de Leitura de Palavras e 

Pseudopalavras 

 

De acordo com Urbina (2000), os testes de inteligência não verbais como o teste 

Raven avaliam aspectos que não estão diretamente associados a um conhecimento 

formal prévio ou habilidades adquiridas culturalmente.  Entretanto, à medida que a 

cultura geral evolui os resultados tendem a ser melhores (FLYNN, 2009).  Os dados 

corroboram os achados da literatura que afirmam não haver diferenças significativas 

no funcionamento intelectual geral entre meninos e meninas, principalmente na faixa 

etária que compreende dos nove aos  quatorze anos de idade (LYNN, 1999).  Em 

relação aos altos percentis atingidos pela amostra no Raven, meninas com a média 

menor que meninos, a teoria os justifica a partir do chamado “efeito Flynn” que 

aponta como as novas gerações demonstram uma grande vantagem no QI sobre as 

gerações anteriores.  Flynn (2009), verificou em vinte e cinco países que gerações 
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atuais superaram a geração anterior no referente aos escores dos testes de 

inteligência. Embasa tal ideia com o conceito de multiplicadores sociais presentes no 

fator “Dickens-Flynn”, que pressupõe que ambientes em que a inteligência seja 

positivamente valorizada e estimulada desencadearão características de interesse e 

motivação nas crianças que serão convertidas em habilidades, em um processo 

retroalimentar que inclui fatores biológicos e ambientais, que no decorrer da 

evolução da sociedade com o advento da industrialização foram evoluindo a partir 

das condições de acesso das pessoas à saúde, informações, entre outros estímulos 

(DICKENS & FLYNN, 2001). 

No Brasil, foi realizado um estudo por Schelini, Almeida e Primi (2001), que 

confirmou o aumento dos escores em testes como Raven, WISC e Bender nas 

crianças de escolas pública e particular no Rio Grande do Sul, estudo que se utilizou 

da teoria de Dickens e Flynn como base.  

 No teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras, o resultado 

total não demonstrou diferenças significativas entre meninos e meninas, o que 

corrobora os achados da literatura; entretanto, as meninas demonstraram melhor 

resultado nos itens, palavras corretas irregulares e palavras pseudohomófonas, o 

que sugere, segundo as pesquisas já realizadas por Capovilla e Dias (2007), que as 

meninas utilizam mais a rota lexical a partir da estratégia ortográfica.  Estratégias de 

leitura podem ser usadas para ler cada tipo de pares de figura-palavra no TCLPP; as 

palavras corretas irregulares podem ser lidas pelas estratégias logográficas ou pela 

lexical, mas não pela alfabética, pois nesse caso regras de correspondência 

grafofonêmica levariam a erros por regularização, o que tenderia à rejeição da 

palavra; a leitura das palavras pseudohomófonas sugere aumento da importância da 

estratégia ortográfica (CAPOVILLA & DIAS, 2007). O melhor resultado dos meninos 

nas palavras com troca semântica,  indica, de acordo com a literatura, que eles 

utilizam as estratégias logográficas, alfabéticas e lexicais, pois para leitura deste tipo 

de palavra pode se fazer uso de qualquer uma destas estratégias (CAPOVILLA e 

DIAS, 2007). 
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A comparação no nível de motivação mostrou diferença de gênero. Assim, os 

meninos pontuaram mais do que as meninas na escala geral de motivação, bem 

como na escala de motivação extrínseca. Não foram encontradas diferenças 

significativas para motivação intrínseca.  

 

 Menina Menino    

 N Média Desv.Pad N Média Desv.Pad Gl t p 

Motivação 

Geral 

26 21,35 4,127 19 25,84 4,500 43 3,474 0,001 

Motivação 

Intrínseca 

26 15,58 3,546 19 16,84 2,814 43 1,286 0,205 

Motivação 

Extrínseca 

26 5,77 3,983 19 9,00 3,944 43 2,699 0,010 

Tabela 10 - Valores de média, desvio padrão e estatísticas inferenciais para meninos e 

meninas na escala de motivação 

 

 

Lepper, Corpus & Iyenga (2005) apontaram em pesquisa realizada que a 

motivação intrínseca tende a decrescer do 3º para o 8º ano nas escolas americanas.  

O que  se percebe também no resultado demonstrado em tabela acima. Cercas 

(2003), avaliou que os alunos brasileiros mesmo com a certeza da progressão 

continuada se encontravam mais motivados intrinsicamente no contexto escolar; 

outros estudos também apontam que a motivação intrínseca se correlaciona 

significativamente de forma positiva com o desempenho escolar. Todavia, os 

resultados aqui demostrados apontam que em relação ao gênero não houve 

diferença significativa na motivação intrínseca, embora no índice geral e na 

motivação extrínseca os meninos tenham pontuado mais que as meninas. Tal dado 

difere do que foi encontrado em estudo nacional realizado por Martinelli, (2008), em 

que na análise de gênero os meninos obtiveram uma média superior em relação às 

meninas na motivação intrínseca, enquanto que as meninas tiveram média maior em 

motivação extrínseca estatisticamente significativa. No Estudo de Tentes e Fleith 

(2014), quando examinados os efeitos de gênero, a ANOVA revelou diferenças 

significativas em relação à motivação intrínseca a favor das estudantes, em 
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comparação aos estudantes do gênero masculino.  No entanto, não foram 

observadas diferenças significativas em relação à motivação extrínseca quando 

considerados os gêneros masculino e feminino.  Importante salientar que os dados 

normativos da EAME atribuem que o escore geral alto ocorre quando o índice da 

motivação extrínseca é alto, e descreve que a motivação extrínseca de média a alta 

está associada com a realização das atividades com afinco, porém com o intuito de 

receber vantagens materiais ou prestígio social. Não obstante, não faz distinção 

esperada nos resultados por gênero e sim por faixa-etária, o que sugere que os 

meninos do presente estudo estão mais imaturos em relação as meninas, sendo 

eles motivados mais pelo controle externo e menos pela autonomia, o que corrobora 

os  achados de pesquisas internacionais sobre motivação (DECI & RYAN, 2000; 

RYAN & COONELL, 1989). 

A análise do efeito de gênero para autorregulação mostrou que a pontuação dos 

meninos foi significativamente menor que a das meninas para o RAI (índice relativo 

de autonomia).  

 Menina Menino    

 N Média Desv.Pad N Média Desv.Pad Gl t p 

RAI-Índice de 

Autonomia relativa 

26 -11,23 14,287 19 -18,37 8,983 43 2,05 0,046 

Regulação Externa 26 25,31 5,698 19 27,42 3,849 43 1,398 0,169 

Regulação 

Introjetada 

26 27,85 5,357 19 30,11 5,666 43 1,364 0,180 

Regulação 

Identificada 

26 25,08 2,697 19 24,68 3,801 43 0,406 0,687 

Motivação 

Intrínseca 

26 21,08 4,542 19 20,95 4,612 43 0,094 0,926 

Tabela 11 - Valores de média, desvio-padrão e teste t para a pontuação na escala de 

autorregulação 

 

Observa-se, na tabela 11, que o índice relativo de autonomia atinge o valor da 

média para as meninas, o que denota maior autonomia delas em relação aos 

meninos. Sendo significativo, todavia, o resultado feminino também é negativo, o 

que significa que as meninas ainda agem mais pelo controle externo do que pela 



63 
 

 

 

autonomia, uma vez que resultados mais elevados indicam uma boa auto-

determinação, e resultados mais baixos, ou mesmo negativos, estão relacionados 

com uma regulação mais externalizada.  De acordo com os achados dos teóricos, 

esses dados são esperados em crianças do 2º ciclo educacional, ou seja, crianças 

entre nove e dez anos de idade. Os estudantes no 2º ciclo encontram-se num 

ambiente ainda muito pessoal e menos acadêmico, em que as relações são muito de 

um para um, de modo que se sentem bastante seguros, pois no ambiente lhes é 

dado um feedback, normalmente, bastante positivo. Provavelmente, as notas ainda 

não são vistas como uma meta muito importante, sobressaindo o gosto pela 

aprendizagem (STIPEK, 1984).  

Verifica-se que as crianças do gênero feminino têm uma maior compreensão 

face à autorregulação e às estratégias associadas, assim, conseguem ser mais 

assertivas do que as crianças do gênero masculino (BAJGAR, CIARROCHI, LANE & 

DEANE, 2005).  No geral, verifica-se uma maior tendência para as meninas serem 

mais autorreguladas nos períodos pré-escolar e escolar que os meninos.  Nos EUA, 

Wanless (2013), indica que as meninas aparecem com maior capacidade de 

autorregulação que os meninos.  Um ponto interessante da pesquisa americana é 

que os professores, quando questionados a respeito da autorregulação dos alunos, 

apontaram que as meninas, mesmo quando os resultados apontavam para nenhuma 

diferença entre gênero, eram mais autorreguladoras que os meninos. Wanless 

(2013), afirma que as professoras avaliam os seus alunos dentro do ambiente de 

sala de aula, que é um ambiente estimulante e com diversos pontos de distração, 

onde, aparentemente, os meninos possuem mais dificuldade de se autorregular. Em 

um ambiente neutro, a capacidade de autorregulação é igual entre os meninos e 

meninas. 

A fim de verificar efeito de gênero no ambiente familiar, estatísticas inferenciais 

foram conduzidas. Resultados mostram que a pontuação dos meninos no HOME foi 

significativamente menor que a pontuação das meninas. Além disso, foi encontrada 

diferença para o ambiente físico, pois os meninos pontuaram significativamente 

menos que as meninas.  
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A Tabela 12 apresenta os valores de média, desvio-padrão e teste t para a 

pontuação no Inventário HOME de ambiente familiar. 

 

 Menina Menino    

 N Média Desv.Pad N Média Desv.Pad Gl t p 

HOME Total 8 42,50 5,88 5 35,80 3,70 11 2,26 0,045 

Responsividade 8 8,75 1,03 5 8,20 1,30 11 0,84 0,415 

Encorajamento de 

maturidade 

8 5,75 1,66 5 5,80 1,64 11 0,05 0,959 

Clima Emocional 8 5,00 1,51 5 4,60 1,34 11 0,48 0,638 

Materiais de 

Aprendizagem 

8 4,50 1,41 5 3,80 2,04 11 0,73 0,478 

Enriquecimento 8 4,25 1,48 5 3,40 1,51 11 0,99 0,341 

Companheirismo 8 4,63 1,18 5 4,40 0,54 11 0,39 0,702 

Integração Familiar 8 3,38 0,91 5 2,60 0,54 11 1,69 0,118 

Ambiente Físico 8 6,25 2,18 5 3,00 1,22 11 3,01 0,012 

Tabela 12 - Valores de média, desvio padrão e estatísticas inferenciais para meninos e 

meninas no HOME 

 
Verifica-se, na tabela 12, que ocorreu diferença significativa entre gêneros na 

pontuação geral do HOME; uma média maior para as meninas comparada à média 

dos meninos. Apesar desta diferença no escore geral, nota-se que na maioria dos 

itens não ocorreram diferenças; tais dados demonstram que o grupo de sujeitos faz 

parte de um mesmo grupo social, convivendo em ambiente compatível no que tange 

à infraestrutura, condição socioeconômica e clima emocional.  A pontuação média 

dos dois grupos indica que apesar da população pesquisada estar dentro de uma 

classificação socioeconômica denominada classe C, os resultados comparados a 

outras pesquisas que focaram nessa população demonstram que os estudantes 

obtiveram resultados acima do esperado para alunos da escola pública com este 

perfil que, em geral, obtém médias entre doze e trinta, como se observa na pesquisa 

de Ferreira e Barreira (2010); esta pesquisa, indica que as crianças apresentaram 

indícios de vulnerabilidade pessoal, mostrando desempenho cognitivo empobrecido 
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e mais problemas socioemocionais. Analisando o suporte parental, notou-se que 

essas crianças têm um menor acesso a recursos promotores do desenvolvimento, 

dentre os quais materiais de aprendizagem que incluem livros, revistas e jornais, 

instrumentos musicais, além de viverem em ambiente familiar mais conflituoso, em 

que falta equilíbrio entre a imposição de limites e o encorajamento de maturidade, o 

que, consequentemente, também prejudica o suporte emocional.  

Pode-se inferir que os dados aqui demonstrados são frágeis devido ao número 

de famílias entrevistadas ter sido pequeno, porém um ponto que despertou a 

atenção foi o fato de a maioria das famílias não residir no bairro em que a escola se 

localiza; a maioria das crianças cujos lares foram visitados residem em bairros 

considerados mais periféricos. As famílias, quando inqueridas sobre a escolha por 

uma escola mais centralizada, justificaram com o fato da escola em questão ter um 

ensino mais “forte” e ambiente menos violento que as escolas presentes nos bairros 

de origem. A pesquisa de Zago (2000),  se buscou analisar os percursos escolares 

de um grupo de estudantes das classes populares, e demonstrou a complexidade 

das relações entre família e escola, mostrando o caráter heterogêneo dos percursos 

escolares nos meios sociais desfavorecidos. Seus resultados indicaram que o 

destino final (sucesso ou fracasso) é resultante de um conjunto de fatores, dentre os 

quais se destacam, além da mobilização familiar voltada para as atividades 

escolares dos filhos, as práticas familiares de socialização e transmissão de valores, 

o apoio sistemático de algum(s) professor (es), a demanda escolar relacionada à 

atividade profissional, o tipo de trajetória social e escolar. De acordo com os dados 

normativos, espera-se uma pontuação média em torno de quarenta e seis pontos. 

Em dois estudos, respectivamente com quarenta e duas e cento e vinte e quatro 

crianças, o escore total na versão elementar do HOME (para crianças de seis a dez 

anos) mostrou correlações com indicadores de desempenho e com medidas de 

ajustamento, o que corrobora os dados do presente estudo (compare com 

BRADLEY et al., 2001).  

A análise do efeito de gênero pelo RAF (inventário de Recursos do Ambiente 

Familiar) indica não haver diferenças significativas entre meninos e meninas.  
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A Tabela 13 apresenta os valores de média, desvio-padrão e teste t para a 

pontuação no Inventário de Recursos de Ambiente Familiar. 

 Menina Menino    

 N Média Desv.Pad N Média Desv.Pad Gl t p 

RAF - Total 8 12,01 1,81 5 11,58 2,83 11 0,333 0,74 

Organização/Rotina 8 3,92 1,01 5 3,71 1,54 11 0,305 0,76 

Interação/Pais 8 4,51 0,94 5 4,58 1,78 11 0,086 0,93 

Recursos/Ambiente 8 3,56 0,80 5 3,29 0,79 11 0,603 0,56 

Tabela 13 - Valores de média, desvio padrão e estatísticas inferenciais para meninos e 

meninas no Inventário de Recursos do Ambiente Familiar 

 

Não foram encontradas diferenças significativas no resultado do RAF em relação 

ao gênero.  A literatura demonstra que as correlações encontradas em diversos 

estudos, entre o escore total no RAF e indicadores de desempenho e ajustamento 

da criança, são apenas moderadas. Elas se aproximam dos resultados obtidos com 

o inventário HOME, instrumento de avaliação baseado em entrevista e observação 

direta do ambiente familiar (CALDWELL & BRADLEY, 1984). As diferenças de 

sensibilidade de cada instrumento, se apresentam à medida que, no RAF, as 

perguntas fechadas seguidas de itens são respondidas em sua maioria com sim ou 

não  e visam avaliar mais as questões infraestruturais e tempo de participação dos 

pais na vida dos filhos, enquanto, no HOME, o fato de se pontuar não só o que os 

pais dizem mas o que é observado –  que nem sempre corrobora o que é dito –, faz 

com que este último instrumento seja mais sensível à realidade como ela se mostra 

e não com o que se diz sobre ela.  O HOME também se mostra mais amplo no seu 

espectro de questões quanto à possibilidade de os pais apresentarem um 

desempenho efetivo em seus papéis na educação dos filhos dentro da família; o que 

depende das exigências dos papéis, dos estresses e dos apoios oriundos de outros 

ambientes. Relaciona-se a fatores externos, como com a flexibilidade dos horários 

de trabalho, a adequação dos arranjos de atendimento para as crianças, a presença 

de amigos e vizinhos que possam ajudar em emergências grandes e pequenas, a 

qualidade dos serviços social e de saúde e a segurança do bairro 

(BRONFENBRENNER, 1996, p. 8). 
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6.  CONCLUSÃO 

 

Este estudo apresentou como objetivo verificar a existência de correlação entre 

desempenho em leitura, motivação, autorregulação e ambiente familiar. Responde-

se ao mesmo concluindo que não foram encontradas diferenças significativas entre 

gêneros na pontuação do Raven e do TCLPP geral; nos itens palavra corretas 

irregulares e palavras pseudohomófonas do TCLPP, as meninas demonstraram 

melhores resultados comparadas aos meninos; já nas palavras com troca semântica, 

os meninos se mostraram superiores. Os achados em relação ao Raven corroboram 

as pesquisas anteriormente realizadas em relação ao TCLPP, mas os dados 

divergem da literatura que indica não haver diferença de gênero em relação aos 

itens do TCLPP. 

Como segundo objetivo, pretendia-se investigar a relação do desempenho em 

leitura com motivação. Os resultados demonstraram correlações significativas entre 

a pontuação obtida no Teste de Competência de Leitura de Palavras e 

Pseudopalavras, com as notas das avaliações bimestrais em língua portuguesa. No 

entanto, não foram encontradas correlações significativas entre o TCLPP e a escala 

de motivação. Já as notas obtidas nas provas bimestrais se correlacionaram com a 

escala de motivação, e não foram observadas correlações significativas entre a 

escala de motivação e qualquer tipo de item do TCLPP. No entanto, os itens CR, PH 

e TV, apresentaram correlações significativas de magnitude moderada com as notas 

médias em língua portuguesa, ao passo que os itens TS (troca semântica) 

apresentaram correlações significativas, mas de baixa magnitude com as notas em 

língua portuguesa. 

O terceiro objetivo foi o de investigar a relação do desempenho em leitura com 

autorregulação. O resultado demonstrou correlação dos índices da regulação 

identificada com TCLPP; notas do 2º bimestre com regulação identificada; notas do 

3º bimestre com regulação identificada; e média de nota com regulação identificada, 

sendo as correlações positivas com magnitude moderada.  No índice geral RAI e nos 

quatro itens que a compõem ocorreu correlação positiva e significativa com baixa 
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magnitude entre o item regulação externa e as palavras com troca fonológica, e 

também com a regulação identificada e palavras pseudohomófonas e trocas visuais. 

Por fim, o quarto objetivo foi o de investigar a relação do desempenho em leitura 

com o ambiente familiar. Os resultados demonstraram correlações estatisticamente 

significantes, como, por exemplo, entre nota de língua portuguesa dos 2º e 3º 

bimestres com HOME Total; por ser positivo, indica que quanto maior a nota de 

língua portuguesa nos 2º e 3º bimestres, maior será o escore de HOME Total e vice-

versa.  Ocorreu correlação positiva e significativa entre o HOME total e palavras com 

troca visual; o item ambiente físico do HOME se correlacionou significativamente 

com palavras corretas regulares e com palavras pseudohomófonas.  Não foram 

observadas correlações significativas do RAF com os tipos de itens do TCLPP, mas 

com as notas de língua portuguesa. 

Conclui-se que os achados sobre o desempenho em leitura dos alunos do 

Ensino Fundamental I ainda é um assunto que requer mais pesquisas. No que tange 

a esse estudo, verificou-se que o número de variáveis abarcadas, não foi discutido 

em outros trabalhos, mas o que encontramos foi o desempenho em leitura 

correlacionado apenas com uma variável. Dessa forma, alguns achados foram 

compatíveis com a literatura, ao passo que de outros não havia precedentes.  

Ressaltamos que há limitações neste estudo, como o número de famílias que 

participaram; sugerimos aos próximos estudos uma amostra que não seja por 

conveniência, o que poderia trazer dados interessantes no eixo de desempenho em 

leitura.  Também seria interessante a comparação entre escolas de várias regiões da 

cidade se São Paulo. 
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Anexo 1 . ESCALA DE AUTORREGULAÇÃO – Adaptação do ACADEMIC SELF-

REGULATION QUESTIONNAIRE (SRQ-A) 

 

 

 

Olá você deverá ler as perguntas e marcar apenas uma que se relaciona com 

você, não tem certo ou errado. 

 

A- Porque que é que eu faço minha lição de casa? 

 

1. Porque eu quero que o professor pense que eu sou um bom aluno.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro    pouco verdadeiro         Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

2.  Porque eu vou ter problemas se eu não fizer minha lição de casa.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro          Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

3. Porque é divertido fazer lição de casa.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro    pouco verdadeiro        Não  é nada verdadeiro  

4. Porque eu vou me sentir mal comigo mesmo se eu não fizer a lição de 

casa.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro      pouco verdadeiro         Não é nada verdadeiro   

______________________________________________________________ 

5. Porque eu quero entender o assunto da lição.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro      pouco verdadeiro         Não  é nada verdadeiro  

___________________________________________________________________________________ 

6. Porque é isso que eu tenho que fazer.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro        pouco verdadeiro    Não  é  nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

Porque eu gosto de fazer minha lição de casa. 

muito verdadeiro    mais ou menos verdadeiro       pouco verdadeiro      Não é nada verdadeiro  

__________________________________________________________ 

8. Porque é importante para mim fazer a minha lição de casa.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro         pouco verdadeiro     Não é nada verdadeiro  

 

 

 

 

 

Nome: ________________________________________idade:_________  
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84 
 

 

 

B. Por que eu faço as atividades na minha escola? 

 

9.  Porque assim o professor não vai brigar comigo.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro       pouco verdadeiro   Não  é nada verdadeiro  

_____________________________________________________________ 

10. Porque eu quero que o professor pense que eu sou um bom aluno.  

muito verdadeiro      mais ou menos verdadeiro  pouco verdadeiro   Não é nada verdadeiro  

_________________________________________________________________________ 

11. Porque eu quero aprender coisas novas.  

muito verdadeiro    mais ou menos verdadeiro  pouco  verdadeiro   Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

12.Porque eu vou ter vergonha de mim mesmo se não fizer atividade na 

escola.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro  Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________  

13. Porque é divertido.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro pouco verdadeiro       Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

14. Porque essa é a regra.  

muito verdadeiro   mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro     Não  é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

15. Porque eu gosto de fazer atividades na minha escola.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro    pouco verdadeiro     Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

16. Porque é importante para mim fazer as atividades na minha escola.  

muito verdadeiro    mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro    Não é nada verdadeiro  

__________________________________________________________ 

 

  C. Por que eu tento responder a perguntas difíceis na sala de aula? 

 

17. Porque eu quero que os outros alunos pensem que eu sou inteligente.  

muito verdadeiro mais ou menos verdadeiro   pouco  verdadeiro    Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

18. Porque eu sinto vergonha de mim mesmo quando eu não tento responder. 

Muito verdadeiro   mais ou menos verdadeiro    pouco verdadeiro     Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

 

19. Porque eu gosto de responder a perguntas difíceis.  
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muito verdadeiro   mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro   Não é nada verdadeiro  

__________________________________________________________________________________ 

 

20. Porque é isso que eu tenho que fazer.  

muito verdadeiro mais ou menos verdadeiro     pouco verdadeiro   Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

 

21.  Respondo para saber se estou certo ou errado.  

muito verdadeiro mais ou menos verdadeiro     pouco verdadeiro  Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

 

22. Porque é divertido responder as perguntas difíceis.  

muito verdadeiro mais ou menos verdadeiro      pouco verdadeiro   Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

23. Porque é importante para mim   tentar responder perguntas difíceis em 

sala de aula.  

muito verdadeiro mais ou menos verdadeiro    pouco verdadeiro  Não é nada verdadeiro  

______________________________________________________________ 

24. Porque eu quero que o professor fale coisas boas sobre mim.  

muito verdadeiro mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro       Não é  nada verdadeiro  

 

  D. Por que eu tento fazer bem as lições da escola na escola? 

 

25. Porque é isso que eu tenho que fazer.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro     Não é nada verdadeiro  

____________________________________________________________ 

 

26. Então, meus professores vão pensar que eu sou um bom aluno  

muito verdadeiro     mais ou menos verdadeiro    pouco verdadeiro   Não é nada verdadeiro  

____________________________________________________________ 

27. Porque eu gosto de fazer o meu trabalho da escola também.  

Muito  verdadeiro   mais ou menos verdadeiro     pouco verdadeiro Não é  nada verdadeiro  

____________________________________________________________ 

 

28. Porque eu vou ter problemas se eu não fizer bem.  

muito verdadeiro   mais ou menos verdadeiro  pouco verdadeiro     Não é nada verdadeiro  

__________________________________________________________ 
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29. Porque eu vou me sentir muito mal sobre mim mesmo se eu não fizer 

bem. 

Muito   verdadeiro mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro      Não é nada verdadeiro  

_____________________________________________________________ 

 

30. Porque é importante para mim para tentar fazer bem as lições da escola  

Muito   verdadeiro   mais ou menos verdadeiro    pouco verdadeiro     Não é nada verdadeiro  

___________________________________________________________ 

31. Porque eu me sinto realmente orgulhoso de mim mesmo quando eu 

façobem.  

muito verdadeiro  mais ou menos verdadeiro  pouco verdadeiro    Não é nada verdadeiro  

____________________________________________________________________________________ 

32. Porque eu poderia receber uma recompensa, se eu fizer bem.  

muito verdadeiro      mais ou menos verdadeiro   pouco verdadeiro     Não  é nada verdadeiro  

 

 

 

 

 

  OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adaptada de RYAN & CONNELL (2009) por Macedo e Strelciunas.(2014). 
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Anexo 3 

RAF- INVENTÁRIO DE RECURSOS DO AMBIENTE FAMILIAR    

NOME DA CRIANÇA_________________________________________________________________ 

INFORMANTE (GRAU DE PARENTESCO)________________________________________________ 

ENTREVISTADOR_____________________________DATA________ 

1.    O QUE A CRIANÇA FAZ QUANDO NÃO ESTÁ NA ESCOLA? 

( ) ASSISTE TV                                               ( ) LÊ LIVROS, REVISTAS, GIBIS 

( ) OUVE RÁDIO                                            ( )  BRINCA DENTRO DE CASA 

( ) JOGA VÍDEO GAMES                                ( )  FICA NA RUA 

2.  AJUDA EM TAREFAS DOMÉSTICAS? 

SIM (  )         NÃO(  ) 

QUAIS  ? ________________________________________________ 

3.É RESPONSÁVEL POR TAREFAS DOMÉSTICAS?  SIM (...)     NÃO(...)  

QUAIS  ?___________________  

    (  )  DIARIAMENTE                                    (    )   OCASIONALMENTE 

        4.  PASSEIOS QUE A CRIANÇA REALIZOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 

PASSEIO COM QUEM PASSEIO COM QUEM 

BOSQUE MUNICIPAL  CENTRO DA CIDADE  

AEROPORTO  MUSEU  

CINEMA\TEATRO  CIRCO  

SHOPPING CENTER  PARQUE DE DIVERSÕES  

LANCHONETE  CLUBES  

PRAIA  Visitas PARENTES\AMIGOS  
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VIAGEM  EXPOSIÇÕES\ MUSEUS, CIENCIAS  

SÍTIO, CHÁCARA, FAZENDA  OUTROS  

DIVERTILÂNDIA                            

5.   ATIVIDADES QUE OS PAIS DESENVOLVEM COM A CRIANÇA EM CASA: 

(   ) BRINCAR                                  (   )     CONVERSAR COMO FOI O DIA NA ESCOLA    (   ) JOGAR VIDEO GAME OU 

OUTRO JOGO                              (   )LER LIVROS E REVISTAS 

(   ) ASSISTIR FILMES NA TV                                                (    ) CONTAR HISTÓRIAS    

(   ) ASSISTIR PROGRAMAÇÃO INFANTIL NA TV                 (    ) OUVIR AS HISTÓRIA DA CRIANÇA 

 (  )CONVERSAR SOBRE NOTÍCIAS, FILMES E OUTROS PROGRAMAS DA TV 

 (  )REALIZAR TAREFAS DOMÉSTICAS JUNTO COM A CRIANÇA, LAVAR O CARRO, FAZER ALMOÇO 

 (   )OUTROS,ESPECIFICAR 

6. ATIVIDADES PROGRAMADAS QUE A CRIANÇA REALIZA REGULARMENTE: 

(  )  FAZ CATECISMO, ESTUDOS BÍBLICOS OU EVANGELIZAÇÃO 

(  )  FREQUENTA NÚCLEO MUNICIPAL DO BAIRRO 

(  )  PRATICA ESPORTES EM CLUBES, ACADEMIA, GINÁSIOS 

(  ) FREQUENTA AULAS PARA APRENDER ATIVIDADE ARTESANAL (PINTURA) 

(  )  FAZ AULAS DE PIANO, VIOLÃO OU OUTRO INSTRUMENTO MUSICAL 

(  ) FREQUENTA ALGUM PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇA, (KURUMIM-SESC) 

(   ) FAZ INGLÊS, OUTRA LÍNGUA 

(  ) FAZ COMPUTAÇÃO 

(  ) OUTROS ESPECIFICAR__________________________________ 
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RECURSOS DO AMBIENTE FÍSICO 

QUE TIPO DE BRINQUEDOS SEU FILHO TEM?       SEU FILHO TEM OU JÁ TEVE? 

RECURSO TEM JÁ TEVE 

UMA CAMA SÓ PARA ELE   

BRINQUEDOS DE ANDAR 

(BICICLETA, PATINS, ETC) 

  

BRINQUEDO MOVIMENTAR 

CORPO, CORDA, BALANÇA 

  

INSTRUMENTO MUSICAL DE 

VERDADE OU BRINQUEDO 

  

BRINQUEDOS RACIOCÍNIO LÓGICO 

(DOMINÓ, CUBOS) 

  

BRINQUEDO DE LETRAS, 

ALFABETO, QUEBRA-CABEÇAS 

  

BRINQUEDOS DE CORES, 

TAMANHOS E FORMAS, MONTAR, 

ENCAIXE 

  

BRINQUEDOS COM NOMES DE 

ANIMAIS, MEMÓRIA, MINIATURAS 

  

GIZ, LOUSA, COLA, PAPEL, LÁPIS DE 

COLORIR 

  

APARELHOS DE SOM, OUVE, MEXE   

ANIMAL ESTIMAÇÃO, QUAL   

LIVROS HISTÓRIA INFANTIS   

JOGOS DE REGRAS, DAMA, LOTO, 

SENHA, XADREZ, OUTROS 

  

BRINQUEDOS FAZ DE CONTA 

(PANELAS, FERRAMENTAS, 

BONECAS, MATERIALMÉDICO 

  

BRINQUEDOS DE CONSTRUÇÃO, 

LEGO, BLOCOS, PINOS MÁGICOS 

  

BRINQUEDOS DE RODA,   
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CARRINHOS, TRENS, CAMINHÃO 

VIDEOGAMES   

BOLA, PIPA, ROLIMÃ, BOLA DE 

GUDE 

  

OUTROS, ESPECIFIQUE   

 

8.   HÁ JORNAIS E REVISTAS EM SUA CASA? 

       NÃO (   )                          SIM(   )                            

  TIPO: JORNAL (  )                    REVISTAS (   ) 

NOTÍCIAS (  )        DE TV (  )       FEMININA (  )         MODA  (  )               ESPORTE  (    )        RELIGIOSA  (    )   

OUTRAS (  ), ESPECIFIQUE 

 9.    SEU FILHO FAZ LIÇÃO DE CASA: 

( ) ENQUANTO VÊ TV OU ESCUTA RÁDIO 

( ) EM UM LUGAR SOSSEGADO SEM PPESSOAS EM VOLTA 

( ) EM QUALQUER LUGAR 

( ) QUASE SEMPRE À NOITE 

( ) ANTES DE IR BRINCAR 

( ) JUNTO COM ALGUM COLEGA DE CLASSE 

( ) OUTRO, ESPECIFICAR________________________________________ 

10.TEM LIVROS EM CASA: 

ESCOLARES___ROMANCES___CONTOS___LITERATURA___INFANTIL___RELIGIOSO___TÉCNICOS___ENCICLOPÉDIAS 

11.QUANDO SEU FILHO TEMPROBLEMA RECORRE A QUEM: REDE DE SUPORTE: 

( ) A MÃE                                                  ( )     TIO OU TIA  

( ) O PAI                                                   ( )      VIZINHO OU VIZINHA 

( ) IRMÃO OU IRMÃ                                  ( )    AMIGO OU AMIGA 

( ) VÔ OU VÓ                                             ( ) OUTROS, ESPECIFICAR_____      
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  12.COMPOSIÇÃO FAMILIAR: 

AO TODO QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA CASA ? __________________________________________ 

INDIQUE AS PESSOAS COM QUEM SEU FILHO MORA: 

MÃE E PAI BIOLÓGICOS                        

SÓ MÃE BIOLÓGICA; PAIS SEPARADOS         

SÓ A MÃE BIOLÓGICA; PAI FALECIDO        

SÓ A MÃE BIOLÓGICA; NÃO SABE QUEM É PAI 

MÃE BIOLÓGICA E PADRASTO; PAI FALECIDO 

MÃE BIOLÓGICA E PADRASTO; PAIS SEPARADOS 

MÃE BIOLÓGICA E PADRASTO; NÃO SABE QUEM É O PAI  

PAIS ADOTIVOS 

OUTROS, ESPECIFICAR _______________________________________________________________ 

13. INDIQUEM A QUANTIDADE DE PESSOAS QUE MORAM NA CASA: 

IRMÃOS                      AVÓ                        AVÔ               TIO                          TIA 

OUTROS PARENTESCOS, ESPECIFICAR___________________________________________________ 

OUTRAS PESSOAS, ESPECIFICAR______________________Observações: 

_______________________________________________________________ 

                                      (AMBULATÓRIO PSICOLOGIA INFANTIL-HCFMRP\USP- MARTURANO , 2006) 
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Anexo 4                     CARTA DE INFORMAÇÃO A INSTITUIÇÃO                     
  

A presente pesquisa tem por objetivo avaliar a relação do desempenho em leitura do aluno do Fundamental I, 

com as variáveis motivação acadêmica, ambiente familiar e autorregulação. Participarão deste estudo 45 alunos 

do Ensino Fundamental I, com as idades entre 9 e 10 anos, estudantes do 4º ano.  As avaliações serão realizadas 

no próprio ambiente escolar e com visitas domiciliares, seguindo-se todos os procedimentos éticos relacionados 

à pesquisa com seres humanos. Serão aplicados para o levantamento de dados quatro testes que avaliam a 

inteligência geral, motivação escolar, autorregulação e competência em leitura.  A aplicação será individual, 

realizada pela pesquisadora, em uma sala reservada da escola, em quatro sessões com duração média de 15 

minutos.  Também os pais participarão respondendo dois instrumentos sobre o ambiente familiar.  A duração 

total está estimada em um mês.  Para tal solicitamos a autorização desta instituição para a triagem dos 

colaboradores e para aplicação de nossos instrumentos de coleta de dados; o material utilizado e o contato 

interpessoal não oferecerão risco de qualquer natureza aos colaboradores e instituição.  Somente participarão 

da pesquisa aqueles que voluntariamente concordarem em responder aos instrumentos e cujos pais assim 

autorizarem.  Os dados coletados serão confidenciais e utilizados sem a identificação dos colaboradores e do 

local na Dissertação de Mestrado da psicóloga Djiane Strelciunas, aluna do Programa de Pós-graduação em 

Distúrbio do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

____________________                                                  _____________________________ 

   Djiane Strelciunas                                                          Profº Dr. Elizeu Coutinho de Macedo 
    Pesquisadora                                                                     (orientador) Universidade 

                                                             Presbiteriana Mackenzie_(11)21148707  
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

Projeto de Pesquisa: Relação entre Desempenho em Leitura, motivação, autorregulação e ambiente familiar 

do aluno do Ensino Fundamental I. 

 Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor 

(a)_____________________________, responsável pela Instituição que configurará como local de pesquisa, 

após leitura da carta de informação ao responsável pela Instituição, ciente dos serviços e procedimentos aos 

quais os sujeitos serão submetidos não restando quaisquer dúvidas a respeito do teor lido e explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta.  Fica claro 

que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu consentimento e 

deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação 

confidencial, guardada por força do sigilo profissional.  Este termo de Consentimento é feito em duas vias, 

sendo que uma permanecerá em meu poder e a outra, com o pesquisador responsável. 

São Paulo, ____  de _____________ de 2014.  

____________________________________                 (1ª via)    
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Anexo 5 - CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO 

                     
 

Prezado (a) participante,  

A presente pesquisa tem por objetivo avaliar a relação do desempenho em leitura do aluno do 

Fundamental I, com as variáveis motivação acadêmica, ambiente familiar e autorregulação. Participarão deste 

estudo 45 alunos do Ensino Fundamental I, com as idades entre 9 e 10 anos, estudantes do 4º ano.  As avaliações 

serão realizadas no próprio ambiente escolar e com visitas domiciliares, seguindo-se todos os procedimentos 

éticos relacionados à pesquisa com seres humanos. Serão aplicados para o levantamento de dados quatro testes 

que avaliam a inteligência geral, motivação escolar, autorregulação e competência em leitura.  A aplicação será 

individual, realizada pela pesquisadora, em uma sala reservada da escola, em quatro sessões com duração média 

de 15 minutos.  Também os pais participarão respondendo dois instrumentos sobre o ambiente familiar.  A 

duração total está estimada em um mês.  Os dados pessoais dos sujeitos serão mantidos em sigilo e os 

resultados gerais obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, 

exposto acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada.  A aplicação dos testes não oferece 

qualquer risco.  Somente participarão da pesquisa aqueles que voluntariamente concordarem em responder aos 

instrumentos e cujos pais assim autorizarem.  Os dados coletados serão utilizados na Dissertação de Mestrado da 

psicóloga Djiane Strelciunas, aluna do Programa de Pós-graduação em Distúrbio do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

____________________                                                  _____________________________ 

   Djiane Strelciunas                                                          Profº Dr. Elizeu Coutinho de Macedo 
    Pesquisadora                                                                     (orientador) Universidade 
                                                                                          Presbiteriana Mackenzie (11)21148707  
 
 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 

Projeto de Pesquisa: Relação entre Desempenho em Leitura, motivação, autorregulação e ambiente familiar 

do aluno do Ensino Fundamental I. 

 Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor 

(a)_____________________________, responsável pelo sujeito de pesquisa, após leitura da carta de 

informação aos pais ou responsáveis pelo sujeito, ciente dos serviços e procedimentos aos quais o sujeito será 

submetido não restando quaisquer dúvidas a respeito do teor lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta.  Fica claro que o sujeito da 

pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu consentimento e deixar de 

participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação 
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confidencial, guardada por força do sigilo profissional.  Este termo de Consentimento é feito em duas vias, 

sendo que uma permanecerá em meu poder e a outra, com o pesquisador responsável. 

 

 

São Paulo, _____ de ____________ de 2014.  

 

 

____________________________________                 (1ª via) 

        Assinatura  responsável 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


