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Resumo: A aquisição dos repertórios de leitura e escrita vem se configurando como uma 

das principais dificuldades a serem sanadas na aprendizagem de alunos. Para tanto, é 

fundamental fazer um diagnóstico de tais repertórios, pois é condição necessária para o 

planejamento das propostas de ensino que respondam às necessidades dos alunos. O 

presente estudo teve por objetivos identificar e comparar o repertório de leitura de alunos 

de 3ª, 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental Regular e de Educação de Jovens e Adultos. 

Para tanto, utilizou-se o Instrumento de Avaliação de Leitura - Repertório Inicial (Moroz & 

Rubano (2006), que permite avaliar o repertório de leitura de palavras, a partir de diferentes 

relações: palavra ditada - figura (e vice-versa), palavra escrita - figura (e vice-versa), 

palavras ditada - palavra escrita e palavra escrita - palavras oralizada pelo aluno, utilizando-

se de palavras compostas apenas por sílabas simples e por palavras contendo sílabas 

complexas. Participaram 40 alunos da 3ª série do Ensino Fundamental I; 17 participantes do 

Ensino Fundamental II de uma escola pública e 10 participantes de um curso de Educação 

de Jovens e Adultos. Aplicou-se o IAL-I com a utilização do software Mestre® (Goyos & 

Almeida, 1996), em sessão individual, com duração de 35 a 40 minutos aproximadamente, 

ocorrida em um laboratório de informática. Os resultados indicaram as relações que são 

dominadas, bem como as de maior dificuldade para os alunos de cada um dos níveis; 

identificaram-se, ainda, os tipos de complexidades, presentes na língua portuguesa, que 

trazem dificuldades para os alunos.  
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