
Ana Albuquerque & Margarida Alves Martins

As análises correlacionais entre a fluência leitora e as três dimensões da motivação
foram testadas recorrendo ao teste de coeficiente de correlação de Pearson.

A partir das análises estatísticas, verificou-se uma correlação positiva significativa
moderada entre a fluência leitora no 1º e no 3º ano. O mesmo se observou com o
prazer/valor, autoconceito e reconhecimento social, dimensões da motivação
avaliadas no 3º ano, com valores ligeiramente mais elevados para o autoconceito.
No que diz respeito à fluência leitora no 3º ano, destacaram-se relações positivas e
significativas com o autoconceito e o reconhecimento social, com valores claramente
superiores também para o autoconceito.

Neste estudo, a dimensão da motivação que apresentou uma relação mais forte com
os desempenhos em fluência leitora foi o autoconceito. Tanto no 1º como no 3º ano
de escolaridade, destacou-se o autoconceito, ou seja, a forma como as crianças
percepcionam a sua competência em situações de leitura, que surge como um fator
associado ao sucesso na aprendizagem da literacia.
A presente investigação permite compreender de que forma as diferentes dimensões
da motivação para a leitura têm relação com o desempenho académico e com as
competências de leitura das crianças no 1º Ciclo do Ensino Básico. Este
conhecimento das características motivacionais ao longo da escolaridade permite
desenvolver mecanismos de intervenção adequados à promoção da motivação em
contexto de sala de aula, dando um contributo importante para a compreensão do
envolvimento com a leitura nos processos de aprendizagem.
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Diversas investigações em contexto educativo têm destacado a importância da
componente afetiva e motivacional para a aprendizagem da literacia como fator
complementar aos aspetos cognitivos, metalinguísticos e de domínio técnico da
linguagem escrita (Gambrell, 1996; Wigfield & Guthrie, 1997).
Wigfield (1997, 2000) aponta que, no caso concreto da motivação para a leitura,
esta está relacionada com as percepções do leitor em relação a si próprio, o seu
sentimento de auto-eficácia, as suas expectativas de sucesso na leitura e os
seus sentimentos enquanto leitor. A componente afetiva tem também um papel
essencial, influenciando aspetos como o valor atribuído à leitura, a motivação
intrínseca e o interesse pela atividade de ler. A motivação é, assim, entendida
como um constructo multifacetado, considerando-se que as crianças não estão
apenas motivadas ou desmotivadas, mas sim que podem estar motivadas de
diferentes formas e por diferentes razões (Mata, Monteiro, & Peixoto, 2009).
Tendo como referência alguns instrumentos já existentes (e.g., Gambrell et al,
1996; Scher & Baker, 1997), Monteiro e Mata (2000) construíram uma escala de
motivação para a leitura (Eu e a Leitura) destinada a crianças portuguesas do 1º
ao 4º ano, que engloba elementos de natureza intrínseca (prazer/valor e
autoconceito) e extrínseca (reconhecimento social). Os investigadores
observaram que, por um lado, tanto o prazer/valor atribuído pelas crianças nas
situações de leitura, como a necessidade de reconhecimento social do seu
desempenho decrescem com o ano de escolaridade e que, por outro, surge um
efeito inverso na dimensão do autoconceito, que aumenta com a idade.
Em contexto educativo, a motivação assume, assim, um papel essencial na
aquisição da literacia, sendo apontada frequentemente pelos professores como
um fator associado ao sucesso/insucesso escolar, mas que esta associação nem
sempre é clara. Neste sentido, o objetivo do presente estudo consistiu em
explorar as relações entre as diversas dimensões da motivação para a leitura e a
fluência leitora no 1º e no 3º ano do Ensino Básico.
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Motivação para ler e fluência leitora: um estudo correlacional no 1º e no 3º ano de escolaridade

ALEPE – Avaliação da Leitura em Português Europeu
Foram utilizadas duas listas de palavras de um subteste do ALEPE (Sucena &
Castro, 2011) para avaliar o processamento da palavra escrita (listas A e B
destinadas ao 1º e 3º ano, respetivamente). Os estímulos contêm diferentes
níveis de complexidade ortográfica, incluindo palavras simples, consistentes e
inconsistentes. A prova foi administrada individualmente e a tarefa das crianças
consistiu em ler a lista de palavras apresentada no ecrã do computador.
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Fluência 3º ano Prazer/ Valor Autoconceito Reconhecimento social
Fluência 
1º ano .27** .24* .29** .23*

Fluência 
3º ano .06 .42** .26*

*p<.005; **p<.001

Tabela 1. Correlações entre a fluência leitora nos 2 anos e as dimensões da motivação.

Eu e a Leitura
Foi aplicada a escala “Eu e a Leitura” (Monteiro & Mata, 2000), que avalia três
dimensões da motivação: duas intrínsecas (Prazer/Valor e Autoconceito) e uma
extrínseca (Reconhecimento Social). Nesta prova, são apresentados 20 itens
com uma dupla opção, sendo pedido às crianças para decidir qual a descrição
com que melhor se identificam e exprimir o seu grau de identificação.

Figura 1. Lista de palavras aplicada no 1º ano de escolaridade.

Figura 2. Lista de palavras aplicada no 3º ano de escolaridade.
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Figura 3. Item exemplo da escala para o 3º e 4º ano de escolaridade.
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