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_________________________________________________ 

Profª Ma. Arlete Tavares Buchardt 

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã ̃do Norte – (FCSGN) MT 

 

 

 

_________________________________________________ 

Profª Esp. Michele Bresolin da Silva 

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã ̃do Norte – (FCSGN) MT 
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RESUMO 

 

 

A leitura considerada como um grande desafio ainda não superado na educação brasileira 

motivou este estudo que aborda sobre as dificuldades de leitura que ocorrem no processo de 

alfabetização, buscando estabelecer relação com os problemas social e escolar que refletem no 

aluno. A pesquisa foi desenvolvida com professores e alunos do 8º Ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Vista Alegre, no Município de Terra Nova do Norte-MT. 

Teve como objetivo pontuar as dificuldades de leitura identificadas com a turma na escola e 

analisar os reflexos sociais que acarretam no aluno que chega aos Anos Finais do Ensino 

Fundamental sem saber ler. O procedimento metodológico foi desenvolvido por meio de 

pesquisa-ação, com aplicação de questionário misto aos professores e com os alunos 

pesquisados realizou-se uma entrevista semiestruturada e análise das atividades escritas e do 

relatório de desempenho escolar. O estudo fundamentou-se nas teorias de Solé (1998); 

Mantoan (2011); Ferreiro e Teberosky (1984); Vygotsky (1979); Soares (1998), Morais 

(2015) entre outros com objetivo de contribuir para ampliação dos conhecimentos sobre o 

processo de ensino aprendizagem da leitura e desenvolvimento do ser humano. A pesquisa 

permitiu entender o processo pedagógico dos educadores em sua prática docente articulada 

com o Projeto Político Pedagógico, o planejamento coletivo, com as Orientações Curriculares 

da Base Nacional Comum Curricular e o acompanhamento dos dados do SAEB. Faz-se 

necessário refletir acerca de outras estratégias de ensino do conteúdo de leitura para a 

proficiência dos alunos desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, o estudo 

possibilita-nos refletir sobre os velhos paradigmas, fixados pelas tendências tradicionais e 

promover mudanças necessárias na prática pedagógica. Assim, espera-se que este trabalho 

possa contribuir para a construção de uma escola atrativa, transformadora e consciente de seu 

papel político de respeito aos níveis de aprendizagem de cada aluno, que ensine-o a ler e a 

escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o torne 

alfabetizado e letrado para exercer sua cidadania com direitos iguais de oportunidades.  

 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem. Dificuldades de Leitura. Desafio. Superação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



RESUMEN 

 

 

La lectura considerada como un gran desafío aún no superado en la educación brasileña 

motivó este estudio que aborda sobre las dificultades de lectura que ocurren en el proceso de 

alfabetización, buscando establecer relación con los problemas social y escolar que reflejan en 

el alumno. La investigación fue desarrollada con profesores y alumnos del 8º Año de la 

Enseñanza Fundamental de la Escuela Municipal Vista Alegre, en el Municipio de Tierra 

Nova del Norte-MT. Se tuvo como objetivo puntuar las dificultades de lectura identificadas 

con la clase en la escuela y analizar los reflejos sociales que acarrean en el alumno que llega a 

los Años Finales de la Enseñanza Fundamental sin saber leer. La investigación fue 

desarrollada con profesores y alumnos del 8º Año de la Enseñanza Fundamental de la Escuela 

Municipal Vista Alegre, en el Municipio de Tierra Nova del Norte-MT. Se tuvo como 

objetivo puntuar las dificultades de lectura identificadas con la clase en la escuela y analizar 

los reflejos sociales que acarrean en el alumno que llega a los Años Finales de la Enseñanza 

Fundamental sin saber leer. El procedimiento metodológico fue desarrollado por medio de 

investigación-acción, con aplicación de cuestionario mixto a los profesores y con los alumnos 

encuestados se realizó una entrevista semiestructurada y análisis de las actividades escritas y 

del informe de desempeño escolar. El estudio se basó en las teorías de Solé (1998); Mantoan 

(2011); Herrero y Teberosky (1984); Vygotsky (1979); (1998), Morales (2015) entre otros 

con el objetivo de contribuir a la ampliación de los conocimientos sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura y el desarrollo del ser humano. La investigación permitió 

entender el proceso pedagógico de los educadores en su práctica docente articulada con el 

Proyecto Político Pedagógico, la planificación colectiva, con las Orientaciones Curriculares 

de la Base Nacional Común Curricular y el seguimiento de los datos del SAEB. Se hace 

necesario reflexionar acerca de otras estrategias de enseñanza del contenido de lectura para la 

habilidad de los alumnos desde los años iniciales de la Enseñanza Fundamental. De esta 

forma, el estudio nos permite reflexionar sobre los viejos paradigmas, fijados por las 

tendencias tradicionales y promover cambios necesarios en la práctica pedagógica. Así, se 

espera que este trabajo pueda contribuir a la construcción de una escuela atractiva, 

transformadora y consciente de su papel político de respeto a los niveles de aprendizaje de 

cada alumno, que le enseñe a leer y escribir en el contexto de las prácticas sociales de lectura 

y de lectura de la escritura, de modo que el educando se convierta en alfabetizado y letrado 

para ejercer su ciudadanía con derechos iguales de oportunidades. 

 

Palabras clave: Enseñanza aprendizaje. Dificultades de lectura. Desafío. Superación. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este estudo aborda sobre as dificuldades de leitura que ocorrem no processo de 

alfabetização, buscando estabelecer relação com os reflexos sociais que interferem na 

aprendizagem do aluno. A pesquisa foi desenvolvida com gestores, professores e alunos 

do 8º Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vista Alegre, no Município de 

Terra Nova do Norte-MT, durante o ano letivo de 2016 e 2017. 

A ideia surgiu a partir da realidade vivenciada durante as aulas de estágio 

supervisionado, nas quais foi observado um elevado número de alunos que não 

conseguiam acompanhar os conteúdos propostos devido a grande dificuldade na leitura 

e pelos relatos dos professores, que afirmaram ter se deparado, nos últimos anos, com 

uma grande diversidade de níveis de conhecimento em sala de aula e, junto a isso, um 

elevado número de alunos que demonstraram grandes dificuldades de aquisição da 

leitura e interpretação. Habilidades que são fundamentais para os educandos 

prosseguirem com desempenho e autonomia nos estudos posteriores. Essa problemática 

gerou angústia, por isso, tornou-se o centro das discussões na sala de professores. 

A problemática que norteou o estudo foi entender, diante das dificuldades de 

leitura e seus reflexos, apresentada pelos alunos no decorrer dos estudos, quais as 

atitudes tomadas pela gestão escolar, professores e família? 

Mediante o problema apontado, as hipóteses levantadas foram: 

1- Os alunos que sentem dificuldades em aprender, muitas vezes acabam perdendo o 

interesse pela escola e isso pode gerar um clima de insegurança e a perda da motivação.  

2- Os resultados desse fracasso são os baixos índices do IDEB - Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica- da escola e principalmente a exclusão desses 

estudantes na vida escolar e social.  

Os objetivos da pesquisa são a análise acerca das dificuldades de leitura e os 

reflexos sociais apresentadas ao longo da vida escolar dos alunos do 8º Ano do Ensino 

Fundamental. Mediante a compreensão do processo do ensino sistemático da escrita 

alfabética em que acontece a alfabetização, considerando que a leitura é uma prática 

social relevante na vida humana e por meio desta ocorre a interação e a construção de 

sentidos. 

Essa nova realidade dificulta muito o trabalho dos professores, pois mesmo 

utilizando-se de metodologias diferenciadas, alguns afirmaram não conseguir motivar 

esse aluno para o desenvolvimento de suas habilidades, pois, em sala de aula, esse 
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adolescente necessita de muita atenção e auxílio. Porém, na maioria das vezes tem 

pouco progresso e não consegue acompanhar a turma, tornando-se apático e 

desmotivado.  

Ao demonstrar o seu “fracasso” na aprendizagem, alguns alunos também são 

rejeitados pelos colegas nas brincadeiras e nos trabalhos em grupos. Essas atitudes de 

rejeição levam à frustração e à exclusão, que são situações difíceis para o professor 

mediar, pois geram conflitos e indisciplinas em sala de aula. 

A reflexão sobre esses aspectos levou ao desenvolvimento de uma pesquisa 

acerca das dificuldades de leitura e seus reflexos na vida escolar e social dos alunos do 

8º Ano do Ensino Fundamental. Este estudo contribuiu para promover reflexões na 

escola sobre o processo de alfabetização e letramento, sobre a necessidade de uma 

proposta de intervenção pedagógica e a utilização de novas estratégias de ensino da 

leitura para assegurar os direitos de aprendizagem de todos os educandos.  

Através da pesquisa buscou-se conhecer as causas possíveis das dificuldades de 

leitura dos alunos e seus reflexos apresentados no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem, junto à escola, aos professores, aos educandos para contribuir na reflexão 

sobre o planejamento na busca de novas propostas de intervenção pedagógica, tornando 

assim, a escola mais atrativa para incluir e ensinar a todos com direitos iguais de 

oportunidades. 

O primeiro capítulo trata sobre o ensino sistemático da escrita alfabética para a 

alfabetização e o letramento. Destaca- se os trabalhos das especialistas sobre a 

Psicogênese da Língua Escrita (ALBUQUERQUE, 2012, p. 16 Apud FERREIRO, 1984 

TEBEROSKY, 1985), os quais “influenciaram no desenvolvimento de novas práticas de 

alfabetização e afirmaram que a escrita alfabética não é um código que se aprenderia a 

partir de atividades de repetição e memorização”. As especialistas apresentaram a língua 

escrita como um sistema de notação, ou seja, a escrita alfabética nota, escreve alguma 

coisa no papel e o aluno precisa compreender como esse sistema funciona, ou seja, 

conhecer que a escrita alfabética são os sons das partes das palavras.  

Uma pessoa letrada é aquela que aprendeu ler e escrever, tornou-se alfabetizada 

e utiliza esse conhecimento nas suas práticas sociais cotidianas.  Explica que, 

“letramento pode ser definido como um estado ou condição de quem interage com 

diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com diferentes funções que a leitura e a 

escrita desempenham em nossas vidas”. Soares, (2014, p. 44) 
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Com relação ao segundo capítulo, este aborda sobre a formação de leitores na 

escola e a leitura como prática social, pois de acordo com Leal (2015, p. 35), o ensino 

da leitura deve ser tema prioritário na formação continuada de professores, pois muitos 

ainda trazem a concepção arraigada de que a leitura é “aquisição” de um “código”, por 

meio de treinos de fonemas, sílabas, palavras ou frases soltas, com a ideia de que, se o 

aluno aprender a “decodificar” naturalmente vai ser leitor. Essa metodologia tradicional 

com uso de cartilhas e fragmentos de textos, ainda está presente nas turmas de 

alfabetização e nas aulas de intervenção pedagógica. De acordo com Solé (1998, p. 22), 

a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto, ou seja, o leitor ativo 

processa e examina o texto que deve ter um objetivo que guie a leitura, para alcançar 

alguma finalidade. 

A concepção teórica de Vygotsky (1991, p. 31), foi apresentada no terceiro 

capítulo, o qual afirma que as dificuldades de aprendizagem ocorrem no 

desenvolvimento dos indivíduos pela dupla função mental que pode estar fora, no 

ambiente social ou no interior do aprendiz, devido a algum problema biológico ou 

psicológico nas relações com o meio ambiente, o que dificulta a internalização do 

conhecimento construído. Vygotsky (1979, p.73), afirma que “a dificuldade de 

aprendizagem pode ser um distúrbio psicológico que afeta a criança no início do 

processo de alfabetização”. Pois, o desenvolvimento do pensamento e da linguagem 

depende das influências do ambiente social e familiar.  

Por outro lado, Martínez (2011, p. 72), também ressalta que as dificuldades de 

aprendizagem são um conjunto de fatores que são distintos em cada sujeito e não 

significam impedimento para aprender. Também podem ser analisadas não como 

deficiência nas funções biológicas, mas na organização subjetiva do indivíduo, nas suas 

ações e relações de vida social e escolar.  Sua organização subjetiva ao ser confrontada 

com o processo de ensino, não tem condições para dominar os conceitos ensinados no 

processo de alfabetização.  

E o quarto capítulo destaca as ideias de Mantoan (2011, p. 12-13), que trata 

sobre a formação inicial e continuada de professores, a qual não consegue ensinar sobre 

as inovações educacional e tecnológica, pois, o modelo de formação ainda reproduz o 

conhecimento tradicional e o professor reproduz para o aluno idealizado. Ressalta 

também que, a “resistência dos educadores à inclusão escolar tem sido o despreparo 

para ensinar a turma toda, sem discriminações, ensino adaptado ou diferenciado nas 

salas de aula regular”.  
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Com as fundamentações de vários autores, como Ferreiro (1985), Freire (2005) e 

Soares (2004), percebe-se que as dificuldades no processo de alfabetização aparecem 

por vários fatores internos e externos, tais como: o que o aluno está vivenciando nesse 

processo, em que realidade está inserido, como o professor planeja as aulas e usa a 

metodologia, o que a escola propõe para desenvolver a prática da leitura e o que a 

sociedade proporciona para o educando.  

A partir deste estudo, espera-se que possa provocar reflexões sobre as novas 

estratégias de ensino do conteúdo de leitura para a proficiência dos alunos desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, bem como contribuir para uma escola mais atrativa, 

transformadora e consciente de seu papel político social de respeito à diversidade e a 

inclusão, que ensine a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita, de modo que o educando se torne alfabetizado e letrado.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Capítulo I: O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LEITURA 

 

2.1 O ensino sistemático da escrita alfabética 

 

Os trabalhos das especialistas sobre a Psicogênese da Língua Escrita 

(ALBUQUERQUE, 2012, p. 16 Apud FERREIRO, 1984 TEBEROSKY, 1985), 

“influenciaram no desenvolvimento de novas práticas de alfabetização e afirmaram que 

a escrita alfabética não é um código, o qual se aprenderia a partir de atividades de 

repetição e memorização”, como o proposto pelos métodos tradicionais, sintético e 

analítico. As especialistas apresentaram a língua escrita como um sistema de notação, 

ou seja, a escrita alfabética nota, escreve alguma coisa no papel e o aluno precisa 

compreender como esse sistema funciona, conhecer que a escrita alfabética são os sons 

das partes das palavras.  

Conforme é apontado: 

 

Assim, com a difusão dos trabalhos da Psicogênese da Língua Escrita, 

vimos nascer um forte discurso contrário ao uso dos tradicionais 

métodos de alfabetização e a defesa de uma prática que tomasse por 

base a teoria psicogenética de aprendizagem da escrita. Pregava-se a 

necessidade de possibilitar que as crianças se apropriassem do Sistema 

de Escrita Alfabética a partir da interação com diferentes textos 

escritos em atividades significativas de leitura e produção de textos, 

desde a Educação Infantil. (ALBUQUERQUE, 2012, p. 17). 

 

As autoras explicam que as crianças ou adultos analfabetos passam por 

diferentes fases de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética- SEA, por exemplo: 

primeiro a escrita pré-silábica, sem correspondência grafofônica, com uso de letras, 

números e rabiscos misturados; em segundo a escrita silábica, com correspondência 

grafofônica em que uma letra representa uma sílaba, em terceiro a escrita alfabética na 

qual os alunos percebem a relação fonema-grafema.  

A fase alfabética não deve ser confundida com o domínio da norma ortográfica, 

pois o educando está em processo de aprendizagem e precisa interagir com a escrita, 

contemplar seus usos e funções através de diversos gêneros textuais que circulam na 

sociedade e, não a partir de textos “forjados” como os propostos nas cartilhas de 

alfabetização, ainda utilizados nas salas de aula e nas aulas de reforço escolar. 
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Segundo Morais (2015, p. 59), a desinvenção da alfabetização e a má 

apropriação, conhecimento da teoria da psicogênese da escrita-construtivismo, causou 

um descuido com as metodologias de alfabetização que impediu as crianças de avançar 

em suas hipóteses de escrita (SEA-Sistema de Escrita Alfabética), som-grafia, letra-

som, visto que, a escrita alfabética com regras é um objeto de conhecimento que o aluno 

precisa aprender ler e escrever. Outro agravante são os livros didáticos de alfabetização 

que possuem poucas atividades de ensino do SEA e, por isso o autor defende o ensino 

sistemático da escrita alfabética que auxilia a criança se apropriar de suas convenções 

ortográficas, da leitura e produção de textos orais e escritos na perspectiva do alfabetizar 

letrando.  

O enfoque no SEA respeita a diversidade de alunos e a ação dos alfabetizadores, 

pois, trabalha com a reflexão sobre o sistema alfabético, evita-se dessa forma as graves 

dificuldades de aprendizagem no processo de ensino escolar, no qual existem alunos 

que sabem ler, mas não sabem produzir textos, outros dominam o sistema de escrita e 

não avançaram nos conhecimentos letrados. 

De acordo com (MORAIS, 2015 apud ONRUBIA, 1996, p. 65), para ajudar o 

aluno a resgatar os conhecimentos prévios e se apropriar de novos conhecimentos é 

preciso propor desafios para ativar as diferentes zonas de desenvolvimento proximal 

proposta por Vygotsky (1979). Destaca ainda sobre a ausência de alternativas para 

ajustar o ensino aos diversificados níveis de aprendizagem, ou seja, a heterogeneidade 

existente em sala de aula, pois existem crianças que aprendem de diferentes formas, 

com diferentes métodos, uns aprendem mais rápidos, outros não. 

Visto que as salas de aula abrigam a diversidade e a heterogeneidade, se faz 

necessário planejar ações que atendam as reais necessidades, das diversidades de 

conhecimentos encontradas nas respectivas turmas.  

 

2.2 Alfabetização e letramento: ensino e aprendizagem 

 

No Brasil, de acordo com os dados da UNESCO- Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (2010), temos o Analfabetismo absoluto, 

referente às pessoas que nunca frequentaram a escola, perfazendo um total de 

aproximadamente 14 milhões. Segundo dados do censo de 2010, a cada quatro pessoas 

uma é alfabeta funcional. Esse analfabetismo funcional atingiu cerca de 68% (sessenta e 

oito) da população brasileira, mais de 35 milhões. Isso significa que grande parte da 



18 
 

população com diploma de Ensino Fundamental e Ensino Médio, não tem o domínio 

pleno da leitura, escrita e interpretação.  

Os dados deixam claro que milhões de brasileiros ainda não foram alfabetizados, 

que segundo Soares (1998, p. 48), “o termo alfabetização designa o ensino da escrita 

alfabético-ortográfica (ler e escrever)” e consequentemente não foram letrados, como 

afirma a referida autora “o letramento designa os conhecimentos, atitudes e 

necessidades envolvidas no uso da língua em práticas sociais e necessárias para uma 

participação ativa e competente na cultura escrita”, (SOARES 1998, p. 47). A autora 

afirma ainda que, alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ou 

seja, é preciso ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita, de modo que o educando seja alfabetizado e letrado.  

Ressalta a necessidade de ensinar a criança com materiais concretos e com 

recursos tecnológicos, como por exemplo, os jogos pedagógicos e os gêneros textuais 

que circulam na sociedade, os gêneros de tradição oral. Destaca também a importância 

da literatura infantil e da cultura lúdica para o letramento da criança e adolescente. 

 Segundo Soares, (2014, p. 20-21-30-31), o termo letramento surgiu após a nova 

realidade social em que não basta saber ler e escrever somente para cumprir as 

exigências da leitura e escrita. No final do século XX surge o termo letramento ao lado 

do termo alfabetização que sofreu alteração no critério para verificar o número de 

analfabetos: “que não conhece o alfabeto, que não sabe ler e escrever” e de 

alfabetizados: “indivíduo capaz de ler e escrever”, pois durante muito tempo se dizia 

que analfabeto é o indivíduo incapaz de escrever o próprio nome. Hoje, se considera 

analfabeto a pessoa que não sabe ler e escrever um bilhete simples.  

Uma pessoa letrada é aquela que aprendeu a ler e escrever, se tornou 

alfabetizada e utiliza esse conhecimento nas suas práticas sociais cotidianas.  Explica 

que, “letramento pode ser definido como um estado ou condição de quem interage com 

diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com diferentes funções que a leitura e a 

escrita desempenham em nossas vidas”. (SOARES, 2014, p. 44). 

De acordo com Soares (2014, p. 48-49), ler é um conjunto de habilidades e 

comportamentos que se estende da simples decodificação de sílabas ou palavras, até 

conseguir ler grandes obras literárias, porém, o indivíduo pode ser capaz de ler histórias 

em quadrinhos e não conseguir ler um romance, um jornal, por exemplo.  

Para assegurar o direito de aprender a todos os educandos, faz-se necessária uma 

mudança de concepção dos professores em relação às novas estratégias de ensino da 
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leitura, ao eixo leitura e interpretação na matriz curricular.  É preciso adquirir 

conhecimentos sobre avaliação a partir de uma reflexão a respeito dos resultados das 

avaliações externas, pois muitos educadores não conhecem o IDEB- Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica de suas escolas.  

Considerando que, o ensino e avaliação devem ocorrer no processo do fazer 

pedagógico, os PCNs- Parâmetros Curriculares Nacionais indicam a avaliação: 

 

[...] como instrumento que possibilite ao professor analisar 

criticamente sua prática educativa; e, por outro lado, como 

instrumento que apresente ao aluno a possibilidade de saber sobre seus 

avanços, dificuldades e possibilidades [...] deve ser compreendida 

como constitutiva da prática educativa, dado que é a análise das 

informações obtidas ao longo do processo de aprendizagem – o que os 

alunos sabem e como – que possibilita ao professor a organização de 

sua ação de maneira adequada e com melhor qualidade. (BRASIL, 

2002, p. 93-94). 

 

Os PCNs (BRASIL, 2002, p. 94) “estabelecem critérios para o processo de 

avaliação a orientar no sentido da progressão do desenvolvimento dos alunos, para que 

se tenha sempre mais um ensino de qualidade e alunos sempre mais competentes no uso 

da língua oral e escrita”. 

Nesse sentido, faz-se necessário uma política pública de formação continuada, 

permanente aos professores que assegure seus direitos à atualização profissional para 

que possam enfrentar e superar os novos desafios. Esta formação deve ser baseada em 

princípios como o respeito, a participação de todos e uma gestão democrática que aceite 

a diversidade de ideias entre os educadores na maneira de pensar e agir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Capítulo II: FORMAÇÃO DE LEITORES NA ESCOLA 

 

2.3 Leitura como prática social 

 

De acordo com Leal (2015, p. 35), o ensino da leitura deve ser tema prioritário 

na formação continuada de professores, pois muitos ainda trazem a concepção arraigada 

de que a leitura é “aquisição” de um “código”, por meio de treinos de fonemas, sílabas, 

palavras ou frases soltas, com a ideia de que, se o aluno aprender a “decodificar” 

naturalmente vai ser leitor.  

A leitura para Leal (2015, p.35) deve ter finalidade e sentido para o aluno, ou 

seja, deve saber usar os recursos linguísticos para compreender as finalidades de leitura 

no contexto escolar e refletir sobre os objetivos e estratégias de leitura, e, assim formar 

aluno leitor e não ledor como afirma Rubem Alves. 

Os especialistas (KLEIMAN, 2004; LERNER, 1996, apud COSSON 2014, p.48-

49), em seus inúmeros estudos, afirmam que ler é um ato cognitivo que exige diversas 

habilidades. Leitores proficientes mobilizam estratégias cognitivas metaleitura- nível de 

leitura do aluno, leitura crítica, a qual permite ao aluno conhecer, controlar e aprimorar 

seus mecanismos de leitura.  

Nesse sentido, (LEAL, 2015 apud SOLÉ 1998, p.35), as estratégias de leitura 

devem ser ensinadas através de situações didáticas que desafiem os estudantes, antes, 

durante e depois da leitura, que o leve a compreender as finalidades explícitas e 

implícitas do texto, ativar os conhecimentos prévios para elaborar e interpretar 

hipóteses. Porém, é necessário desenvolver o gosto pela leitura e torná-la um hábito e 

uma prática prazerosa no dia a dia dos alunos.  

Conforme Leal (2015, p.35), as autoras (BRANDÃO; ROSA, 2010, p. 35), 

dizem que as estratégias de leitura são uma tarefa que desafia o educador e devem ser 

ensinadas desde os anos iniciais de escolarização para a compreensão de diferentes 

tipologias textuais, por exemplo, a leitura de contos para refletir sobre as mudanças 

históricas nas relações sociais para formar leitores críticos e letrados. 

O aluno leitor, segundo (VAL, CASTANHEIRA, 2005, p. 168), ao ler um texto, 

antecipa sentidos com base em seus conhecimentos e experiências para interpretar e 

elaborar inferências gerais e locais do gênero. Nesse sentido, as autoras afirmam que os 

livros didáticos não oferecem atividades de exploração de recursos coesivos, 



21 
 

linguísticos, que devem ser explorados no momento da leitura para formar leitores 

competentes.  

Da mesma forma o desconhecimento dos recursos gramaticais dificulta a 

compreensão de textos, pois Silva (2003, p. 238), afirma que, explorar os recursos 

linguísticos no texto é diferente de usar o texto como pretexto para ensinar as regras 

gramaticais. Esses recursos devem ser explorados na leitura e na produção textual pelos 

aprendizes, a partir da coesão e coerência internas do texto e outros. 

 Na interpretação de texto deve-se ir além do tema, é preciso explorar o texto, 

pois muitas vezes a interpretação fica só no tema, o professor abandona o texto. Cada 

gênero textual possui aspectos linguísticos e estilos próprios para a comunicação 

humana. 

Assim, o ensino da leitura deve ser planejado, diversificado para construir os 

sentidos dos textos e formar leitores ativos e críticos. A interlocução com os autores e a 

solução de problemas é mais importante do que ensinar sobre as características do 

gênero textual.  

As autoras, (LEAL; BRANDÃO; BONIFÁCIO, 2015, p. 42-43), ressaltam que 

na alfabetização, o aluno aprende a ler e escrever, mas, o mesmo continua a aprender e 

refletir sobre a aprendizagem por meio da leitura. Isso precisa ser compreendido pelos 

educadores, pois de acordo com as análises de documentos curriculares pelas referidas 

autoras, esses, tem o objetivo de ensinar o aluno a identificar o tema e ideias dos textos, 

sem refletir sobre os pontos de vistas dos autores e se posicionar, opinar sobre eles. 

Ao ensinar a ler ensina-se os conteúdos presentes nos textos lidos. Explora-se os 

seus recursos linguísticos e ativa-se os conhecimentos prévios dos alunos, iniciantes no 

processo de alfabetização. Para isso é preciso desenvolver projetos inovadores para 

desenvolver a leitura na escola e fora dela, por exemplo, promoção de festas literárias 

com a participação das famílias para descobrirem as delícias da leitura compartilhada. 

(LEAL, 2015, p.42).  

Quando lê um gênero textual, o leitor está em contato com o assunto, com a 

informação. A partir do contato, o leitor processa o texto dando significado às 

informações recebidas como é explicado: 

 

A qualidade do ato da leitura não é medida pela qualidade intrínseca 

do texto, mas pela qualidade da reação do leitor. A riqueza da leitura 

não está necessariamente nas grandes obras clássicas, mas na 

experiência do leitor ao processar o texto. O significado não está na 
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mensagem do texto, mas na série de acontecimentos que o texto 

desencadeia na mente do leitor. (LEFFA 1996, p. 14). 

 

Demonstra com isso a importância da leitura e de seu papel no desenvolvimento 

dos estudantes para conhecer outras culturas e desenvolver um conhecimento de mundo 

mais crítico.  

Se o texto for rico, o leitor se enriquecera com ele, aumentará seu 

conhecimento de tudo porque o texto é o mundo. Se o texto for pobre, 

mina sem ouro, o leitor perderá seu tempo, porque não há nada para 

extrair. O leitor minerador tem, no entanto muito a ganhar, porque há 

uma riqueza incalculável nos livros. Tudo o que de melhor produziu o 

pensamento humano está registrado na permanência da palavra 

escrita. (LEFFA, 1996, p. 13). 

 

Os textos que circulam na sociedade, digitais ou impressos podem ser 

comparados a uma “mina de conhecimento”, na qual o aluno leitor seria comparado a 

um minerador à busca de um tesouro muito valioso. Porém, essa mina só será explorada 

mediante um professor leitor, que gosta de ler e incentiva seus alunos na prática da 

leitura. 

 

2.4 Leitura, interação e construção de sentidos 

 

 Sabe-se que a leitura não se resume apenas ao ato de ler, identificar letras, 

palavras e frases. Vai muito além disso, o aluno precisa compreender o que lê, 

relacionando com situações do dia a dia. De acordo com as Orientações Curriculares 

para a Educação Básica compreende-se que: 

 

Na contemporaneidade, ler consiste em atribuir significado ao objeto 

de leitura que pode ser um texto, uma imagem estática ou em 

movimento. Com a leitura, as informações se agregam numa trama de 

conhecimento no qual podemos encontrar características formais, 

topológicas, cromáticas e também os saberes já construídos pelo leitor. 

(Orientações Curriculares para a Educação Básica de MT, 2009, 2010, 

2011, p. 13)  

 

Apesar das novas concepções de alfabetização e de mudanças nas práticas de 

ensino de leitura e escrita, considerando esta tarefa de responsabilidade de todos os 

componentes curriculares e não somente de Língua Portuguesa, muitos alunos ainda 

estão concluindo o Ensino Fundamental sem saber ler e escrever. Os resultados 

internacionais (PISA) e os nacionais SAEB- Sistema de Avaliação da Educação Básica- 
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Prova Brasil, revelam o baixo desempenho dos estudantes em leitura e demonstram o 

fracasso da escola em alfabetizar letrando com o objetivo de tornar o aluno capaz de 

apropriar-se da leitura e da escrita para usufruir dos conhecimentos internalizados, no 

seu cotidiano social e escolar. (SOARES, 2004, p. 48). 

O ensino de leitura e interpretação requer conhecer a concepção de leitura e os 

procedimentos de aprendizagem pelo aluno. Segundo Koch (2014), “A leitura é, pois, 

uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos que se realizam 

evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual...”. O 

leitor, nesse caso, ao interagir com o texto a partir dos seus conhecimentos e 

experiências, consegue compreender as informações explícitas e implícitas. (KOCH 

2014, p. 11). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa: 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de 

seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 

sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, 

decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 

atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses 

procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, 

permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, 

avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições 

feitas. (BRASÍLIA: MEC/SEF, 1998, pp. 69-70). 

 

O texto reforça o papel do leitor que, ao usar estratégias de seleção, antecipação, 

inferência e verificação, torna-se um construtor de sentidos, desenvolvendo também a 

compreensão e a busca de esclarecimentos sobre o assunto.  

De acordo com Solé (1998, p. 22), a leitura é um processo de interação entre o 

leitor e o texto, ou seja, o leitor ativo processa e examina o texto que deve ter um 

objetivo que guie a leitura, para alcançar alguma finalidade. Os objetivos e finalidades 

permitem ao leitor devanear com o autor de diferentes textos, por exemplo: ler um fato, 

confirmar ou refutar um conhecimento prévio. Por isso, a leitura para a criança deve ter 

objetivos claros. 

Numa perspectiva interativa a afirmação destaca que: 

 

É o processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita. 

Nesta compreensão intervém tanto o texto, sua forma e conteúdo, 

como leitor, suas expectativas e conhecimentos prévios. Para ler 
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necessitamos simultaneamente manejar com destreza as habilidades 

de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e 

inferência contínua, que se apoia na informação proporcionada pelo 

texto e na nossa própria bagagem, e, em um processo que permita 

encontrar evidência ou rejeitar as previsões e inferências antes 

mencionadas. (SOLÉ, 1998, p. 23). 

 

Segundo Solé (1998, p. 19-20),“[...] uma pessoa alfabetizada tem a capacidade 

de falar, ler e escrever e, a consecução da alfabetização implica aprender a falar, ler e 

escrever de forma competente”. O aluno se tornará leitor eficiente através do 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita e das habilidades de decodificação, pois 

para ler o leitor precisa ter acesso ao texto. 

Para os especialistas o processo de leitura ocorre quando o leitor se situa perante 

o texto, usa os conhecimentos prévios para construir uma interpretação sobre o mundo 

que o cerca.  

 

 2.5 O desafio da leitura na escola  

 

Dentre os múltiplos desafios a ser enfrentados pela escola, um deles é fazer com 

que os alunos aprendam a ler e interpretar, pois a leitura é imprescindível para fazer 

parte na sociedade letrada, ou ficar a margem dela. 

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura- MEC (1981), 6,3% da 

população com mais de 10 anos são analfabetas absolutas (“incapazes de ler e escrever, 

de compreender um fato referente à vida cotidiana”). Somados a isso, também existem 

os “analfabetos funcionais”, pessoas que sabem ler e escrever, porém não são capazes 

de agir com autonomia nas relações cotidianas. O fenômeno do alfabetismo funcional 

vem aumentando regularmente. Por outro lado, as pesquisas demonstram que 30% dos 

brasileiros não sabe interpretar pequenos textos e muitos não gostam de ler porque a 

escola não desenvolveu a habilidade de leitura. 

Em relação ao ensino da leitura, Solé (1998, p.33), afirma que: “o problema do 

ensino da leitura na escola não se situa no nível do método, mas na concepção do que é 

a leitura e da forma como é avaliada pelos professores, bem como das propostas 

metodológicas que se adotam para ensiná-la”.  

Para a autora quando se discute os métodos de ensino da leitura ou as idades 

para ensinar, pode-se ficar preso à aquisição e ensino do código, desta forma a leitura 

fica apenas no nível de decodificação, sem as estratégias para a compreensão. No 
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período de escolaridade um dos grandes objetivos é fazer com que os alunos aprendam 

progressivamente a utilizar a leitura para a aquisição da informação e da aprendizagem.  

Porém, na prática percebe-se o ensino do conteúdo de leitura com poucas 

variações ao longo do ensino fundamental, ou seja, muitos professores ainda utilizam o 

livro didático como o principal recurso pedagógico, por exemplo: realização de leitura 

em voz alta pelos alunos, de um fragmento de texto, sem levantamento dos 

conhecimentos prévios. Depois da leitura elabora-se diversas questões sobre o texto, 

que podem abranger os aspectos de sintaxe morfológica, ortografia, vocabulário e, 

raramente desenvolve-se atividades para a compreensão textual. Essa “metodologia” é 

utilizada nos livros didáticos, sem planejamento e reflexão, com pouco espaço para 

ensinar as estratégias adequadas à compreensão de textos. (SOLÉ 1987 apud 

PEARSON e GALLAGHER, 1983, p. 34). 

De acordo com Solé (1987, p. 35), essas atividades que se referem à avaliação da 

compreensão leitora, não colaboram para a evolução e desenvolvimento estratégias de 

leitura que permitem a compreensão do que o aluno gostou mais, o que considera mais 

importante no texto lido. Pelo contrário, centram-se no resultado da leitura, não em seu 

processo de construção de sentidos acerca do texto estudado. 

Para a grande maioria dos professores, a sequência de leitura/ 

perguntas/exercícios propostas nos livros didáticos pode ser a melhor forma de ensinar a 

compreensão leitora. No entanto, Solé (1987, p. 36), afirma que, “é possível ensinar aos 

alunos outras estratégias que proporcionem a compreensão leitora e a utilização do que 

foi lido para múltiplas finalidades.” A leitura como objeto de conhecimento deveria ter 

um tratamento mais abrangente em sala de aula, destinadas à estratégias de 

compreensão, para ativar os conhecimentos prévios, estabelecer os objetivos de leitura, 

fazer inferências, autoquestionar. Pois, “ler é compreender e compreender é sobretudo 

um processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender. 

Segundo Freire (1982, p. 19), “não se deve somente imaginar que a mudança do 

mundo advirá tão-somente da educação, mas certamente sem ela pouco será feito”. Sua 

ideia deixa claro que a transformação do mundo se dará através da educação, mais 

precisamente de leitores proficientes e críticos. Pois, se os indivíduos estiverem aptos a 

ler e interpretar diversos textos que circulam na sociedade, com certeza, serão cidadãos 

capazes de ler o mundo. 
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Capítulo III: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

2.6 Concepções teóricas sobre dificuldades de aprendizagem 

 

A mudança em relação à concepção sobre as dificuldades de aprendizagem e 

seus reflexos na vida dos estudantes se faz urgente, pois a escola, os professores e a 

família não podem mais ignorar ou mascarar essa nova realidade que tem aumentado a 

cada ano. 

A partir desse levantamento de dados que caracterizam a realidade das escolas, 

deve-se tomar o cuidado para não conceituar a dificuldade de aprendizagem como algo 

do tipo, incapacidade que o indivíduo apresenta para realizar uma atividade e aprender, 

pois, na perspectiva de Vygotsky (1991, p.19) “a aprendizagem é o resultado da 

interação dinâmica entre a criança com o meio social”. 

Segundo Vygotsky (1991, p. 19), um indivíduo interativo elabora seus 

conhecimentos sobre os objetos por meio da mediação do outro, ou seja, o 

conhecimento tem sua gênese através das relações sociais, sendo produzido na 

intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e históricas. Por exemplo, 

a criança nasce inserida na família que é seu meio social e nela começa a estabelecer as 

primeiras relações com a linguagem na interação com seus pares. Nas interações 

cotidianas ocorre a mediação e a intervenção do adulto que contribui para o processo de 

desenvolvimento da linguagem e das aprendizagens.  

Na concepção teórica de Vygotsky (1991, p. 31), as dificuldades de 

aprendizagem ocorrem no desenvolvimento dos indivíduos pela dupla função mental 

que pode estar fora, no ambiente social ou no interior do aprendiz, devido a algum 

problema biológico ou psicológico nas relações com o meio ambiente, o que dificulta a 

internalização do conhecimento construído. Pois, segundo o referido autor: 

 

A educação recebida, na escola, e na sociedade de um modo geral 

cumpre um papel primordial na constituição dos sujeitos, a atitude dos 

pais e suas práticas de criação e educação são aspectos que interferem 

no desenvolvimento individual e consequentemente o comportamento 

da criança na escola. (VYGOTSKY, 1984, p.87). 

 

Fica claro que a educação recebida na escola e na vida social para a constituição 

dos indivíduos, a atitude dos pais e a maneira de criar e educar os filhos, são aspectos 

que serão refletidos e manifestados no desenvolvimento individual e no comportamento 
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do aluno na escola. Vygotsky (1979, p.73), afirma que “a dificuldade de aprendizagem 

pode ser um distúrbio psicológico que afeta a criança no início do processo de 

alfabetização”. Pois, o desenvolvimento do pensamento e da linguagem depende das 

influências do ambiente social e familiar.  

  De acordo com Vygotsky (1991) “a aprendizagem acontece por meio da zona 

de desenvolvimento proximal”,  

 

“A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O nível 

real exprime o desempenho da criança ao realizar suas tarefas sem 

ajuda de ninguém, e o nível potencial representa aquelas tarefas que a 

criança só consegue realizar com ajuda de alguém” (VYGOTSKY, 

1991, p. 97). 

 

Para Vygotsky, a aprendizagem ocorre na interação dinâmica entre a criança e a 

sociedade ao seu redor, sendo que o pensamento e a linguagem recebem influências do 

meio em que vivem e interagem. Dessa forma, a criança modifica o ambiente e o 

ambiente a modifica. 

Segundo Piaget (1998, p.32), a aprendizagem provém de “equilibração 

progressiva, uma passagem contínua de um estado de menos equilíbrio para um estado 

de equilíbrio superior e ocorre pela ação da experiência do sujeito e do processo de 

equilibração”.  

O autor demonstra que a aprendizagem não parte do zero, parte do equilíbrio e 

da sequência de evolução da mente, de experiências anteriores em que o indivíduo 

desenvolve a capacidade de assimilação através da organização do esquema cognitivo, 

ou seja, é um processo que não acontece isoladamente e pode partir das experiências 

que o sujeito aluno acumula no decorrer da vida escolar e da interação social.  

De acordo com Weiss (1997), o problema da dificuldade do aluno em aprender 

pode estar ligado a fatores tanto internos quanto externos: 

 

Essa insuficiência na aprendizagem escolar pode estar ligada à 

ausência de estrutura cognoscitiva, que permite a organização dos 

estímulos e favorece a aquisição dos conhecimentos. Todavia, a 

dificuldade em aprender pode estar relacionado a determinantes 

sociais, da escola e do olhar de professor para o próprio aluno, ou seja, 

ligada a fatores internos (cognitivos e emocionais) e a fatores externos 

(culturais, sociais e políticos) (WEISS,1997, p. 16). 
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As dificuldades de aprendizagem têm causas ligadas a diversos fatores e a forma 

como os educandos são afetados podem ser determinados pelo ambiente em que vivem. 

Por exemplo, a convivência no lar e na escola pode esclarecer a diferença entre uma 

deficiência e um problema de natureza cognitiva ou psicológica que torna o aluno 

incapaz de assimilar o conteúdo escolar. Enfim, o ambiente familiar e escolar pode 

afetar o seu desempenho intelectual ou desfavorecer a capacidade de aprendizagem. 

Porém, todos são capazes de aprender de acordo com seu ritmo de aprendizagem. 

 

2.6.1 Distúrbios de aprendizagem ou dificuldades de aprendizagem 

 

De acordo com Martínez (2009), o processo de superação das dificuldades de 

aprendizagem escolar tem sido um tema pouco trabalhado, pois as mesmas não são 

reconhecidas e discutidas como o ponto central de análise no sujeito que aprende, pois, 

não se considera a organização subjetiva do aprendiz envolvido na aprendizagem. 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 3, 4).  

Para que a aprendizagem ocorra, segundo os especialistas, deve-se promover 

situações pedagógicas que gerem impactos na constituição subjetiva do aluno que pode 

criar novas possibilidades de aprender. Nessa perspectiva, (MARTÍNEZ, 2011 apud 

GONZÁLES 2003; REY, 2003; TACCA 2006, p. 03), afirmam que, “a superação das 

dificuldades de aprendizagem não é exclusivamente um processo cognitivo, mas da 

complexa relação sistêmica entre as diversas dimensões de vida do aprendiz”. A 

aprendizagem está dentro do sujeito e também depende das emoções vividas nos 

espaços de vida e expressados na sala de aula, os quais constroem os sentidos subjetivos 

do aprender.  

Segundo Martínez (2011, p. 72), as dificuldades de aprendizagem constituem-se 

em um conjunto de fatores que são distintos em cada sujeito e não significam 

impedimento para aprender. Também podem ser analisadas não como deficiência nas 

funções biológicas, mas na organização subjetiva do indivíduo, nas suas ações e 

relações de vida social e escolar.  Sua organização subjetiva ao ser confrontada com o 

processo de ensino, não tem condições para dominar os conceitos ensinados no processo 

de alfabetização.  

Diante desses confrontos com o processo de ensino, se faz imprescindível a 

atuação do educador no processo de identificação das dificuldades, juntamente com a 
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família, para o diagnóstico e acompanhamento dos problemas de aprendizagem na 

alfabetização.  

Entretanto, os professores, em sua grande maioria, não possuem formação 

específica para fazer tais diagnósticos, que passam a ser realizados por neurologistas e 

psicólogos, isso, quando a família consegue pagar a consulta. A falta dessa 

compreensão faz com que o aluno seja taxado de incapaz de acompanhar a turma, de 

aluno problema e muitas vezes, o mesmo fica excluído sem a devida atenção em sala de 

aula.  

Segundo (MARCHELLO 2015 apud SISTO 2007, p. 03), em 1988 o Comitê 

Internacional, National Joint Commitee of Learning Disabilities (NJCLD), através de 

sua pesquisa publicou um termo, explicando que as dificuldades de aprendizagem estão 

ligadas a um conjunto de transtornos, os quais se manifestam como vários problemas, 

por exemplo, na leitura, na escrita e na resolução de problemas. Essa definição é de 

caráter pedagógico e não deve ser visto como distúrbio de aprendizagem. 

Ainda existem muitos equívocos de interpretação entre os termos- “distúrbios e 

dificuldades”, porém, os pesquisadores afirmam que as dificuldades de aprendizagem 

são de ordem pedagógica, ensino aprendizagem e, os distúrbios estão ligados aos 

problemas orgânicos, por exemplo, discalculia, disgrafia, hiperatividade e déficit de 

atenção. (MARCHELLO, 2015 apud SISTO, 2007; MARTINELLI, 2007; TACCA, 

2004; SIQUEIRA e GURGEL, 2011, p. 03). 

Os distúrbios de aprendizagem, de acordo com (MARCHELLO, 2015 apud 

DROWET 2001, p.03), são aqueles que afetam o sistema neurológico, com perdas 

físicas, sensoriais, emocionais e intelectuais. No entanto, muitos alunos ainda são mal 

diagnosticados e acabam por sofrer exclusão devido ao mau desempenho escolar. A 

sociedade brasileira ainda traz arraigada à educação tradicional, que, para obter sucesso 

e ascensão social deve-se ter um bom desempenho escolar e avançar nos estudos. A 

comprovação dessa afirmação está na parte do texto do Projeto Político Pedagógico da 

Escola pesquisada: “Vivemos num mundo capitalista, onde se procura obter 

conhecimentos com o objetivo de conseguir posição social e retorno financeiro, uma 

sociedade que usa qualquer artifício como argumento e faz dele meios para defender 

interesses políticos e religiosos”. 

Por outro lado, os especialistas afirmam que os problemas de ordem pedagógica 

demonstram a falta de um bom planejamento e a maneira como o professor organiza e 

ensina os conteúdos curriculares. (SIQUEIRA; GURGEL, 2011, p. 03). 
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É preciso considerar que todos os alunos, inclusive os que apresentam 

dificuldades, devem ter liberdade e autonomia para criar atividades, textos, ideias e 

interpretar as diversas formas de escrita encontradas no seu dia-a-dia. Segundo Ferreiro 

(1985), deve-se oferecer ao aluno um ambiente alfabetizador favorável a seu processo 

de aprendizagem, no qual possa encontrar situações de uso real da leitura e da escrita, 

por meio de diversos gêneros textuais. É importante colocar o educando em contato com 

a escrita, para que ele possa reconhecer e apreciar os vários sistemas que a compõem.  

Com as fundamentações de vários autores, como Ferreiro (1985), Freire (2005) e 

Soares (2004), percebe-se que as dificuldades no processo de alfabetização aparecem 

por vários fatores internos e externos, tais como: o que o aluno está vivenciando nesse 

processo, em que realidade está inserido, como o professor planeja as aulas e usa a 

metodologia, o que a escola propõe para desenvolver a prática da leitura e o que a 

sociedade proporciona para o educando.  

As dificuldades de aprendizagem na alfabetização devem ser detectadas desde os 

anos iniciais pela observação dos professores e pais, para juntos buscarem ajuda de 

outros profissionais que farão intervenções adequadas de acordo com as necessidades de 

aprendizagem individual dos alunos.  

A escola deve incentivar e contribuir com a família e buscar conhecimentos para 

conhecer e desenvolver novos métodos para lidar com as dificuldades de aprendizagem. 

Nesse sentido a escola deve ser ativa e dinâmica, de responsabilidade de todos, na qual 

a criança recebe a intervenção pedagógica do professor e o acompanhamento dos seus 

pais.  

 

2.7 Aprendizagem e autonomia 

 

Segundo o dicionário Aurélio a autonomia significa: “Faculdade de se governar 

por si mesmo; Liberdade ou independência moral ou intelectual; Propriedade pela qual 

o homem pretende poder escolher as leis que regem sua conduta”. A autonomia está 

ligada à capacidade de escolha e independência. Portanto, autonomia e autoestima estão 

intimamente ligadas, ou seja, para que um sujeito seja autônomo ele precisa acreditar 

que é capaz de pensar, de agir, de decidir, enfim, ele precisa ter sua autoestima elevada, 

(BRANDEN, 1999). 

De acordo com Fernandez (2002 p. 84) as crianças que sofrem com problemas 

de aprendizagem, geralmente têm baixa autoestima e quase nenhuma autonomia de 
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pensamento. Esse problema da baixa autoestima está relacionado à convivência 

familiar, pelo conceito que o adulto cuidador tem dela e que pode ser transmitido 

através de palavras, de gestos ou de omissões e que pode ser negativo ou positivo, em 

que a mesma de forma inconsciente confirmará através do não aprender. Sobre o 

conceito de autoestima, Branden (1998) diz: 

 

“O ambiente familiar pode ter um impacto profundo, tanto para o bem 

como para o mal. Os pais podem alimentar a autoconfiança e o auto-

respeito ou colocar obstáculos medonhos que impedem o aprendizado 

dessas atitudes. Podem colaborar no surgimento de uma auto-estima 

saudável ou fazer tudo que se possa imaginar para sabotar esse 

crescimento. ( BRANDEN, 1998, p. 25). 

 

Uma autoestima positiva é fundamental para que as demais conquistas da vida, 

como a formação de uma nova família e o sucesso profissional, sejam vistos como 

vitórias, como situações felizes, pois, se caso a autoestima seja negativa, todas as 

demais conquistas parecerão vazias, sem sentido e sem valor. 

A autoestima elevada faz com que a pessoa se olhe com admiração e sinta-se 

hábil a encarar os desafios que encontra pelo caminho. O sujeito se vê como alguém que 

tem valor e é merecedor de respeito dos outros e de si próprio. Branden (1999, p. 9), 

afirma que, “a autoestima é a soma da autoconfiança com o auto-respeito, necessárias 

para o indivíduo saber lidar com os desafios e frustrações da vida social”. 

Para desenvolver a autoestima e a autonomia, a família deve ser presente na vida 

dos filhos e estabelecer uma relação de amor, diálogo e atenção, pois, o afeto fortalece o 

sentimento e a confiança em si. As ideias de Branden (1999) deixam claro que os alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem, necessitam de maior apoio dos pais e dos 

professores, através de motivação e estímulos que os desafiem a buscar aprender e 

desenvolver suas capacidades. 
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Capítulo IV: FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE 

 

2.8 Formação docente continuada 

 

A escola, através de uma proposta pedagógica inclusiva gera mudanças, tais 

como, valorização profissional, condições de trabalho, participação da família, respeito 

às necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos, entre outros. O professor precisa 

colocar em movimento o conhecimento, interagir o aluno com o meio em que vive, não 

permitindo a homogeneização das ações, oferecendo aos educandos a compreensão do 

universo como um todo, possibilitando ao mesmo criar, imaginar, fantasiar tudo que 

necessita para seu desenvolvimento pessoal e intelectual.  

Essa mudança depende de formação inicial e continuada de professores com 

qualidade e investimentos na educação, mudança no PPP- Projeto Político Pedagógico 

para que escola e professores tenham condições de assumir o compromisso de elaborar 

propostas de ensino de leitura para seus alunos, pois como afirma Imbernón (2010, p. 

40), “a solução está em potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos 

processos na teoria e na prática de formação de professores, que proporcione novas 

perspectivas e metodologias de ensino”. 

Ainda hoje de acordo com a fala do professor Dr. Buzato (2017), “muitos 

professores não dominam os conteúdos que ensinam aos alunos. As formações 

superiores não estão dando conta de formar os professores para a diversidade existente 

em sala de aula. Falta a formação para conhecer o aluno, sua realidade, seus objetivos e 

perspectivas de vida”.   

O papel da escola, dos educadores e dos pais segundo a proposta do Projeto 

Político Pedagógico- P.P.P. (2017), da Escola Municipal Vista Alegre é assegurar: 

 

 A formação integral, contribuindo para o desenvolvimento constante 

do educando, considerando os ciclos de desenvolvimento humano, a 

realidade social, integrando escola e comunidade no contexto 

educacional com base nos princípios de cidadania, cooperação, família 

e sociedade. (VISTA ALEGRE, P.P.P. 2017, p. 01).  

 

Para contribuir com a formação integral é preciso se inteirar da realidade 

vivenciada pelo aluno, se mostrar atencioso e preocupado com o seu desenvolvimento. 

A proposta pedagógica da referida escola está em consonância com o CEE/MT- 

Conselho Estadual de Educação, o qual estabelece que: 
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A adoção do regime escolar por Ciclos de Formação Humana deve ter 

a duração do ensino fundamental ampliada para 09 anos, tendo em 

vista a ampliação do tempo de permanência na escolaridade 

obrigatória e observando as disposições do Artigo 11 da Resolução 

150/99 – CEE/MT e art. 5º da LC 49/98, exigida a implantação 

gradativa e a garantia de conclusão de estudos neste regime. Sendo 

organizado de acordo com o desenvolvimento humano da infância, da 

pré-adolescência e da adolescência. (CEE/MT, 150/99).  

 

A formação integral para o desenvolvimento humano, proposto no Projeto 

Político Pedagógico (2017), depende de estudos e reflexões que propiciem aos alunos 

novas estratégias de leitura de acordo com (LEAL 2015, apud SOLÉ, 1998, p. 35), a 

qual afirma que, as estratégias de leitura devem ser ensinadas através de situações 

didáticas que desafiem os estudantes, antes, durante e depois da leitura, que o leve a 

compreender as finalidades explícitas e implícitas do texto, ativar os conhecimentos 

prévios para elaborar hipóteses e interpretar.  

O grande desafio para os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental é 

desenvolver e aplicar uma proposta de intervenção pedagógica, que possa propiciar 

novos recursos didáticos, para que os alunos aprendam, de forma reflexiva, consciente e 

consistente, os mecanismos de apropriação de conhecimentos. Pois, a avaliação e a 

intervenção pedagógica devem acontecer no decorrer do processo da prática de sala de 

aula, sendo que Projeto de Intervenção: “é contínuo em relação ao seu desenvolvimento 

(é sempre oferecido) e temporário em relação aos alunos que dele se beneficiem.” 

(VILLAS BOAS, 2010, p.29). 

Segundo Mantoan (2011, p. 12-13), a formação inicial e continuada de 

professores não consegue ensinar sobre as inovações educacional e tecnológica, pois, o 

modelo de formação ainda reproduz o conhecimento tradicional e o professor reproduz 

para o aluno idealizado. Ressalta também que, a “resistência dos educadores à inclusão 

escolar tem sido o despreparo para ensinar a turma toda, sem discriminações, ensino 

adaptado ou diferenciado nas salas de aula regular”. 

Nessa ideia, Mantoan (2011), afirma que, a escola para todos será concretizada 

na formação continuada inovadora, que auxilie o professor no desafio de refletir e 

aceitar a inclusão de todos. Pois a inclusão, também se estende aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, aos que não conseguem aprender a ler e escrever no 

mesmo ritmo e nível de ensino.  

Esses alunos não idealizados tem direito a igualdade de oportunidades para 

desenvolver suas capacidades e a escola deve elaborar uma proposta de ensino que 
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reconheça a igualdade de oportunidades e as diferenças na maneira de aprender para 

romper o modelo elitista e excludente das instituições de ensino. Pois, o modelo 

tradicional e elitizado não contempla a grande demanda dos excluídos socialmente, 

engrossando os números de alfabetos funcionais no mercado de trabalho. (MANTOAN 

2011 apud RAWLS, 2002, p. 33). 

Hoje, de acordo com Mantoan (2011, p. 143), a escola e o professor devem ter a 

consciência de que o ensino tradicional elitizado deve ser substituído pela pedagogia da 

diversidade e da inclusão, pois a escola inclusiva reflete os conceitos relativos à 

diversidade e à diferença. E se a mesma não se preparar para atender a diversidade 

estará reforçando o seu papel de fábrica de exclusão social. Nesse sentido, como o aluno 

vai assumir pertencer a um grupo social, se a escola ensina a negar-se a si mesmo.  

 

2.8.1 O trabalho docente e os fundamentos do planejamento 

 

As Instituições de Ensino superior, por outro lado, não estão dando conta de 

formar os professores para atender a diversidade existente em sala de aula. Falta a 

formação para conhecer o aluno, a realidade em que está inserido, seus objetivos e 

perspectivas de vida.  

 Além de se preparar para atender a diversidade de níveis de conhecimentos, 

segundo Sacristãn (2000), o professor deverá buscar conhecimentos para compreender 

que o currículo escolar não é lista de conteúdos, mas um processo constituído de 

culturas, saberes, conhecimentos escolares na prática, na interação professor aluno. É na 

sala de aula, através de um bom planejamento que se concretiza o currículo, por meio 

dos conteúdos significativos, das relações de interação e afeto entre professor e 

educando.  

 Nesta perspectiva, Sacristán (2000, p. 48-49), afirma que currículo deve refletir a 

prática pedagógica:  

O currículo deve considerar o mundo real, ou seja, o contexto social 

que inclui os aspectos políticos, econômicos e sociais de um 

determinado tempo histórico. Estes interferem na prática de uma 

instituição e nas escolhas que faz em termos curriculares. [...] Deve 

operar em um contexto de interações sociais e culturais, sobretudo 

porque o ambiente de aprendizagem é um ambiente social marcado 

pelas referências do grupo em que se insere a instituição educacional, 

na qual os sujeitos têm seu modo próprio de olhar e interferir na 

cultura, seja como consumidor ou produtor desta. [...] Nela os 

educandos se assumem como ativos participantes da elaboração de seu 

próprio saber, incluindo, também, o saber dos professores. 

(SACRISTÁN 2000, p. 48-49). 
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 A função do currículo é respeitar a realidade social, mostrar que o conhecimento 

e os fatos sociais são produtos, elaborados com orientações políticas e sociais. Portanto, 

Libâneo (1991, p. 58), afirma que, “O planejamento é um processo de sistematização e 

organização das ações do professor. É um instrumento da racionalização do trabalho 

pedagógico que articula a atividade escolar com os conteúdos do contexto social”.  Para 

Vasconcelos (1995, p. 43- 139), o “planejamento é processo de reflexão, de tomada de 

decisão [...] enquanto processo, ele é permanente”. Porém, o planejamento não é algo 

pronto que vai resolver os problemas de aprendizagem, é um orientador que depende da 

ação e reflexão do professor. 

Nessa linha de pensamento, Morin (1999, p. 58), afirma que o professor deve 

aprender a fazer, ou seja, de acordo com as etapas respeitadas na elaboração do 

planejamento, deve-se fazer o diagnóstico sobre a realidade dos alunos, valorizar os 

conhecimentos prévios, organizar o trabalho, a metodologia, (sequência didática), 

definir e escolher os objetivos, os conteúdos, os recursos pedagógicos, dentre outros, 

realizar a avaliação no decorrer das atividades para verificar como os alunos estão 

aprendendo e o que aprenderam, fazer as intervenções necessárias, ou, se necessário 

rever e mudar os procedimentos metodológicos para que se efetive a aprendizagem. 

Porém, é preciso ensinar conteúdos relevantes e significativos para o aluno, por 

exemplo: sobre o mundo, a vida, o ambiente, as tecnologias, suas experiências. Segundo 

o professor Libâneo (1991, p. 128-129), “os conteúdos de ensino são o conjunto de 

conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, 

organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação 

pelos alunos na sua vida prática”. 

Portanto, os conteúdos de ensino e a metodologia asseguram as aprendizagens e 

saberes na escola. Desta forma, o papel do professor é selecionar e organizar o 

conteúdo, bem planejado para atender às necessidades e proporcionar aprendizagem a 

todos os alunos. Da mesma forma, a metodologia, a técnica de ensinar deve ser crítica e 

criativa, que atenda à realidade social, vivida pelo aluno. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 A pesquisa-ação é uma metodologia muito utilizada em projetos de pesquisa 

educacional, pois promove condições para ações e transformações de situações dentro 

da própria escola. Esta prática beneficia seus participantes por meio de processos de 

autoconhecimento e quando enfoca a educação, informa e ajuda nas transformações.  

 Dessa forma, a pesquisa-ação permite superar as lacunas existentes entre a 

pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre a teoria e a prática, e os resultados 

ampliam as capacidades de compreensão dos professores e suas práticas, por isso 

favorecem amplamente as mudanças. 

 Por isso, o estudo fundamentou-se nas teorias de Solé (1998); Mantoan (2011); 

Ferreiro e Teberosky (1984); Vygotsky (1979); Soares (1998), Morais (2015) entre 

outros que contribuíram significativamente para ampliação dos conhecimentos sobre o 

processo de ensino aprendizagem da leitura e desenvolvimento do ser humano. 

 

 3.2 Local pesquisado 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Vista Alegre autorizada sob o 

Parecer CEB Nº 129/2010 – CEE/MT, da Etapa Ensino Fundamental de 9 (nove) Anos, 

da Educação Básica, reconhecida pela portaria Nº. 49/00 D.O. SEDUC-MT, e 

Credenciada através da Portaria Nº 192/06-CEE/MT. Está organizado de acordo com os 

componentes curriculares obrigatórios organizados em relação às áreas de 

conhecimento sugeridos pela Resolução Nº 07/2010. Encontra-se situada na 

Comunidade do Bairro Vista Alegre, Rua Ambava S/Nº, Terra Nova do Norte – MT.  

O Bairro Vista Alegre possui pequenos comércios, posto de saúde, centro 

multiuso e praça com academia ao ar livre. A maioria das famílias sobrevive com um 

salário mínimo proveniente de empregos em indústrias da cidade e outras atividades 

como manicure, pintura e bordado, outras ainda vivem com os recursos do Programa 

Bolsa Família. A clientela é carente e muitos moram somente com a mãe ou somente 

com o pai e irmãos, havendo a necessidade de orientá-los constantemente em relação à 

higiene e alimentação.  
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O papel da Escola como espaço importante para o processo de socialização da 

criança é formar cidadãos, dar aos alunos os ensinamentos de que eles necessitam para 

viver e trabalhar neste mundo de evolução, bem como orientá-los para a vida. 

Os profissionais da educação ao analisar os problemas que afetam o processo 

pedagógico quanto ao ensino aprendizagem do educando em sua trajetória escolar, 

constataram que as maiores dificuldades são a carência material e afetiva dos alunos e 

problemas de estrutura familiar, pois não há uma consciência da família e da sociedade 

como corresponsáveis na educação, o que se observa é uma transferência de 

responsabilidades. 

A escola Vista Alegre incluiu no seu projeto pedagógico a proposta de formação 

continuada do PNAIC- Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa e o Programa 

Mais Educação como forma de contribuir na formação dos professores e melhoria na 

qualidade da aprendizagem dos alunos.  

No entanto, os resultados da Prova Brasil, IDEB (2013) indicam com 

objetividade as dificuldades de aprendizagem enfrentadas pela escola. Em Português, 

42% (quarenta e dois por cento) atingiram a competência de leitura e interpretação de 

textos no 5º ano. Dos 32 alunos avaliados, 13 demonstraram o aprendizado adequado. O 

9º Ano alcançou 10% (dez por cento) na competência de leitura e interpretação de 

textos, dos 30 alunos avaliados, 03 demonstraram o aprendizado adequado. (Censo 

MEC, 2014). 

 

3.3 Amostra 

 

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa-ação, realizado na Escola 

Municipal Vista Alegre com alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental. Os alunos 

pesquisados têm entre 13 e 15 anos de idade. São provenientes de famílias de baixa 

renda, que sobrevivem com salário mínimo e os recursos do Bolsa Família. Alguns 

convivem somente com a mãe ou com o pai, outros convivem com os avós. A grande 

preocupação das famílias e da escola hoje é a ociosidade de vida desses educandos. 

Pois, alguns acabam se envolvendo em atos ilícitos.   

Também como amostragem, foram coletados dados dos professores que 

lecionam nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Para atender os alunos a escola 

conta com uma equipe de 07 professores efetivados e habilitados por disciplina. A 

grande maioria é especialista e um possui mestrado. Todos possuem mais de dez anos 
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de atuação e destes, 06 também são efetivos na Rede Estadual e trabalham sessenta 

horas semanais. 

 

 3.4 Coleta de dados 

 

Para compreender as queixas em relação às dificuldades de leitura apresentadas 

pelos educandos foi aplicado um questionário com questões abertas e fechadas aos 

gestores e professores que atuam na turma do 8º Ano do Ensino Fundamental.  

Os reflexos das dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento das 

competências leitoras pelos educandos foram diagnosticados através de uma entrevista 

semiestruturada e por meio de atividades escritas.  

 Com o objetivo de conhecer e comprovar os problemas de aprendizagem escolar 

e as ações realizadas para saná-los, também foram analisados os relatórios de 

desempenho escolar dos alunos. 

 A metodologia utilizada, o currículo, as metas e objetivos de trabalho foram 

verificados através do Projeto Político Pedagógico da escola. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 A leitura na escola 

 

Buscando conhecer de perto essa realidade presente na turma do 8º Ano, da 

Escola Municipal Vista Alegre em Terra Nova do Norte – MT foram analisados os 

gráficos obtidos com o levantamento de dados, mediante as respostas dos professores 

que atuam na referida turma.  

 

Gráfico 01 - Maior dificuldade dos alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental: E.M. 

Vista Alegre/ Terra nova do Norte-MT. 

 

      Fonte:  DE CARLI, Isaura. 2017. 

 

A maior dificuldade apontada pelo gráfico 01 foi em relação à leitura com 60% 

(sessenta por cento) dos educandos, 20% (vinte por cento) disseram ser a interpretação e 

outros 20% (vinte por cento) afirmaram ser a escrita. A grande dificuldade em leitura 

demonstra o que afirma (LEAL 2015 apud SOLÉ, 1998, p. 35), as estratégias de leitura 

devem ser ensinadas através de situações didáticas que desafiem os estudantes, antes, 

durante e depois da leitura, que o leve a compreender as finalidades explícitas e 

implícitas do texto, ativar os conhecimentos prévios para elaborar hipóteses e 

interpretar.  

Dessa forma, as estratégias de leitura devem ser ensinadas desde os anos iniciais 

para que os alunos conheçam e compreendam as diversas tipologias textuais e se tornem 

leitores proficientes, críticos e letrados. Os resultados da Avaliação Nacional da 
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Aprendizagem- ANA aplicada em 2016 mostrou que a Escola pesquisada apresentou 

30,43% em Leitura e 56,52% em escrita.  

Quanto ao baixo índice em leitura demonstrou que a escola vem apresentando 

dificuldades no desenvolvimento de propostas e estratégias de leitura desde os anos 

iniciais, sendo necessário rever o currículo, o planejamento, a avaliação e até mesmo a 

formação continuada dos professores.  

A leitura como objeto de conhecimento deveria ter um tratamento mais 

abrangente em sala de aula, destinadas a estratégias de compreensão, para ativar os 

conhecimentos prévios, estabelecer os objetivos de leitura, fazer inferências, 

autoquestionar. Pois, “ler é compreender e compreender é, sobretudo um processo de 

construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender”.  (SOLÉ, 1987, 

p. 44). 

Na continuidade foi analisada a questão sobre os problemas que podem causar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

 Os gráficos 02, 03, 04 e 05 estão relacionados aos problemas que causam as 

dificuldades de aprendizagem nos alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental, de acordo 

com as respostas dos professores: E.M. Vista Alegre/Terra Nova do Norte-MT. 

 

Gráfico 02 - Dificuldades causadas pela falta de acompanhamento dos pais, falta de 

limites e falta de interesse.  

              
Fonte:  DE CARLI. Isaura. 2017. 

 

O gráfico 02 demonstrou que 42% (quarenta e dois por cento) dos professores 

responderam ser a falta de acompanhamento dos pais, 32% (trinta e dois por cento) 

disseram ser a falta de limites e, 26% (vinte e seis por cento), afirmaram ser a falta de 
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interesse. Nesse gráfico ficou visível que a escola não possui uma proposta pedagógica 

para envolver os pais e comunidade. Com isso, muitos pais não assumiram a 

responsabilidade em acompanhar a aprendizagem dos filhos, deixando tudo para a 

escola e o professor assumir o compromisso.  

Nesse sentido, o resultado observado foi a falta de limites, indisciplina em sala 

de aula e a falta de interesse em aprender por parte dos alunos com dificuldades em 

leitura. Com isso, se faz necessário que a escola desenvolva ações de integração com a 

família, para conhecer quem são os pais e seus filhos e a realidade que vivem. E assim, 

buscar conhecer e desenvolver novos métodos e saber lidar com as dificuldades de 

aprendizagem dos educandos.  

Martínez (2011, p. 72), também ressalta que as dificuldades de aprendizagem 

são um conjunto de fatores que são distintos em cada sujeito e não significam 

impedimento para aprender. Também podem ser analisadas como não sendo deficiência 

nas funções biológicas, mas na organização subjetiva do indivíduo, nas suas ações e 

relações de vida social e escolar. Os alunos tornam-se indisciplinados e sem limites 

porque se sentem excluídos do processo escolar, essa é a resposta para chamar atenção 

para si, ou seja, não se sentem parte do grupo e engajados nas atividades de sala de aula, 

por não saberem fazer.  

 

Gráfico 03 - Dificuldades causadas por Déficit de atenção e Distúrbios de 

aprendizagem. 

 

 
 Fonte: DE CARLI. Isaura. 2017. 
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 No gráfico 03, 50% (cinquenta por cento) dos professores responderam que as 

dificuldades de aprendizagem são causadas por déficit de atenção e 50% (cinquenta por 

cento) disseram que são causadas por distúrbios de aprendizagem. No entanto, de 

acordo Marchello (2015, p. 03) ainda existem muitos equívocos de interpretação entre 

os termos “distúrbios e dificuldades”. Os pesquisadores afirmam que as dificuldades de 

aprendizagem são de ordem pedagógica, ensino e aprendizagem e, os distúrbios como o 

déficit de atenção, a dislexia estão ligados aos problemas orgânicos, necessitam do 

apoio de especialistas.  

 Os distúrbios de aprendizagem, de acordo com (Marchello 2015 apud Drowet, 

2001, p. 03), são aqueles que afetam o sistema neurológico, com perdas físicas, 

sensoriais, emocionais e intelectuais. Com esses equívocos, os alunos foram mal 

diagnosticados pelos professores e de modo inconsciente afirmaram que não são 

incapazes de aprender e desenvolver suas habilidades. 

 

Gráfico 04 - Dificuldades causadas pela falta de metodologia, retenção e atividades 

lúdicas.  

Fonte: DE CARLI. Isaura. 2017. 
 

Os educadores, no gráfico 04, afirmaram que 42% (quarenta e dois por cento) 

das dificuldades de aprendizagem são causadas pela falta de metodologia; 33% (trinta e 

três por cento) disseram ser a falta de retenção e 25% (vinte e cinco por cento) 

afirmaram ser a falta de atividades lúdicas.  

As respostas confirmaram o que disse Morin (1999, p. 58), o professor deve 

aprender a fazer, ou seja, de acordo com as etapas respeitadas na elaboração do 
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planejamento deve-se fazer o diagnóstico sobre a realidade dos alunos, valorizar os 

conhecimentos prévios, organizar o trabalho, a metodologia, (sequência didática), 

definir e escolher os eixos e objetivos de aprendizagem, os conteúdos, os recursos 

pedagógicos, os materiais lúdicos, dentre outros. Aliado a isso também é necessário 

realizar a avaliação no decorrer das atividades para verificar como os alunos estão 

aprendendo e o que aprenderam, fazer as intervenções necessárias, ou, se necessário 

rever e mudar os procedimentos metodológicos para que se efetive a aprendizagem.  

Em relação à falta de retenção, o Projeto Político Pedagógico (2017) da Escola 

Municipal Vista Alegre deixou claro que adotou o desenvolvimento constante do 

educando, considerando os ciclos de desenvolvimento humano, com duração do Ensino 

Fundamental ampliado para 09 anos, sem retenção dos estudantes. 

 

Gráfico 05 - Dificuldades causadas por problemas emocionais, familiares e sociais. 

 

 
 Fonte: DE CARLI. Isaura. 2017. 

 

No gráfico 05, ficou evidente a busca constante de justificativas por parte dos 

professores para não assumir a parcela de culpa pelas falhas de aprendizagem, ou seja, 

38% (trinta e oito por cento) dos professores afirmaram ser os problemas familiares; 

31% (trinta e um por cento) disseram ser os problemas emocionais e, 31% (trinta e um 

por cento) afirmaram ser os problemas sociais. 

Os especialistas como Ferreiro (1985), Freire (2005) e Soares (2004), afirmaram 

que as dificuldades no processo de alfabetização podem aparecer por diversos fatores 

internos e externos, por exemplo: o que o aluno está vivenciando nesse processo, em 

que realidade está inserido, como o professor planeja as aulas e usa a metodologia, o 

que a escola propõe para desenvolver a prática da leitura, dentre outros. 



44 
 

Nesse contexto, Sisto (2007), afirma que essas crianças têm baixa autoestima e 

quase nenhuma autonomia de pensamento e está relacionado à convivência familiar, ao 

conceito que o adulto cuidador tem dela e que pode ser transmitido através de palavras, 

de gestos ou de omissões, que de forma inconsciente se confirmará através do não 

aprender. 

 

Gráfico 06 - Medidas para melhorar a leitura dos alunos realizada pelos professores: 

E.M. Vista Alegre/ Terra nova do Norte-MT. 

 
 Fonte: DE CARLI. Isaura. 2017. 

 

Enquanto professor, o que você faz para solucionar o problema de aprendizagem 

em leitura dos alunos? Em resposta ao gráfico 06, 18% (dezoito por cento) afirmaram 

realizar agrupamentos produtivos; 18% (dezoito por cento) disseram que fazem leitura 

diversificada; 14% (quatorze por cento) disseram que buscam apoio dos pais; (11% 

onze por cento) afirmaram que encaminham os alunos à coordenação; 11% (onze por 

cento) disseram que utilizam jogos e materiais lúdicos; outros 11% (onze por cento) 

afirmaram desenvolver estratégias de leitura; 11% (onze por cento) disseram que 

utilizam atividades diferenciadas; 03% (três por cento) disseram que buscam auxílio de 

outros especialistas e, 03% (três por cento) afirmaram que oferecem reforço escolar no 

contra turno.  

Os resultados apresentados deixaram claro que, todos os professores se 
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mostraram preocupados com as dificuldades de aprendizagem dos alunos, alguns 

utilizaram estratégias e atividades diferenciadas em seus planejamentos, outros 

buscaram apoio dos pais, dos especialistas e dos gestores. Na prática o que verificou-se 

foram algumas atitudes paliativas, na tentativa de demonstrar que os envolvidos estão 

fazendo alguma coisa para tentar sanar as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Essa mudança necessária depende de formação inicial e continuada de 

professores com qualidade e investimentos na educação, mudança no P.P.P.- Projeto 

Político Pedagógico para que escola, comunidade e professores tenham condições de 

assumir o compromisso de elaborar propostas de ensino de leitura.  Pois, muitos 

professores não conhecem o currículo escolar, os objetivos de aprendizagem e não 

dominam os conteúdos que ensinam aos alunos.  

Por exemplo, o processo de superação das dificuldades de aprendizagem escolar, 

segundo Martínez (2009) tem sido um tema pouco trabalhado, pois as mesmas não são 

reconhecidas e discutidas como o ponto central de análise no sujeito que aprende, pois, 

não se considera a organização subjetiva do aprendiz envolvido na aprendizagem. Ainda 

não se considera que muitos alunos aprendem de modos diferentes e com metodologias 

e recursos diferenciados, ou seja, ainda não se respeita e ensina a diversidade em sala de 

aula. 

 

Gráfico 07 - Motivos dos professores em não utilizar estratégias diversificadas na 

leitura e escrita para os alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental: E.M. Vista Alegre/ 

Terra nova do Norte-MT. 

 
 Fonte: DE CARLI. Isaura. 2017 
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Outra pergunta feita para os professores refere-se ao por que a maioria dos 

mesmos não utilizaram estratégias diversificadas, com materiais lúdicos, jogos, etc., 

para desenvolver a leitura e a escrita principalmente com os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem.  

Em resposta a essa questão 50% (cinquenta por cento) dos entrevistados 

relataram que não utilizaram estratégias diversificadas por falta de tempo; 42% 

(quarenta e dois por cento) disseram ser a falta de formação e 8% (oito por cento) 

afirmaram ser a dificuldade de planejar de modo interdisciplinar. Ao analisar as 

respostas, verificou-se que a grande maioria dos professores trabalham sessenta horas 

semanais e por esse motivo, não conseguem realizar um planejamento coletivo e 

interdisciplinar com novas estratégias de ensino e intervenção pedagógica. Outros 

afirmaram não ter formação para atender os alunos com dificuldades de aprendizagem 

em leitura. 

Por outro lado, o Projeto Político Pedagógico da escola propõe estudos e 

reflexões que propiciem “a formação integral, contribuindo para o desenvolvimento 

constante do educando”. Para isso, o planejamento de acordo com Libâneo (1991, p. 

58), deve ser instrumento da racionalização do trabalho pedagógico que articula a 

atividade escolar com os conteúdos do contexto social. Para Vasconcelos (1995, p. 43- 

139), o planejamento deve ser um processo de reflexão e de tomada de decisão, ou seja, 

não é algo pronto que vai resolver os problemas de aprendizagem, é um orientador que 

depende da ação e reflexão do professor. 

Segundo Morin (1999, p. 58), o professor deve aprender a fazer, ou seja, de 

acordo com as etapas respeitadas na elaboração do planejamento deve-se fazer o 

diagnóstico sobre a realidade dos alunos, valorizar os conhecimentos prévios, organizar 

o trabalho, a metodologia, (sequência didática), definir e escolher os objetivos, os 

conteúdos, os recursos pedagógicos, dentre outros.  

Também faz parte das etapas de um planejamento coerente a realização da 

avaliação no decorrer das atividades para verificar como os alunos estão aprendendo e o 

que aprenderam, fazer as intervenções necessárias, ou, se necessário rever e mudar os 

procedimentos metodológicos para que compreendam as finalidades da leitura e se 

efetive a aprendizagem.  

 

4.2 Entrevista e relatório de avaliação do desempenho escolar dos alunos 
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Para conhecer os reflexos das dificuldades de aprendizagem em leitura foi 

realizada uma entrevista com seis alunos. Antes de realizar a entrevista, foi conversado 

com a professora T. A. que trabalha com o reforço escolar no contra turno, para 

conhecer o diagnóstico de cada educando e saber como proceder na entrevista.  

A partir da entrevista foi possível verificar as angústias e sentimentos vividos no 

cotidiano da sala de aula pelos alunos, o tipo de reforço escolar que receberam, 

demonstrados pela falta de motivação dos mesmos e do descaso com seus direitos de 

aprendizagem, verificados em suas falas. Pois, ninguém se pergunta: como se sente o 

aluno diante de suas dificuldades de leitura, no ambiente escolar e social? Quais os 

reflexos das dificuldades de aprendizagem em sua vida cotidiana? 

O aluno L. R. R., tem 13 anos, está cursando o 8º Ano do Ensino Fundamental 

na Escola Municipal Vista Alegre. O L. R. R. afirmou que tem dificuldades na leitura e 

ainda não sabe ler. Reconhece a importância em aprender para saber comprar e pagar. 

Disse que alguns professores ajudam nas tarefas, mas que não gosta de copiar do 

quadro. Gosta de pintar desenhos. Faz tarefas na cartilha para aprender a ler e escrever 

nas aulas de reforço. Admite que conversa e faz bagunça em sala de aula. 

Em sua fala percebe-se que o aluno não encontra sentido nas atividades 

propostas em sala de aula por estar além de seu nível de conhecimento, afirmou também 

que é indisciplinado. Nas aulas de reforço, o mesmo não vê sentido e motivação, pois as 

atividades de cartilhas tradicionais não são atrativas e repete mecanicamente tudo aquilo 

que o mesmo vivenciou no processo de alfabetização nos anos iniciais, o qual não 

contribuiu para a sua proficiência em leitura. 

Relatório: “O aluno L. R. da R. está cursando o 8º Ano do Ensino Fundamental. 

O referido aluno apresenta dificuldades de assimilação, de concentração nas atividades 

propostas. É agitado em quase todo o tempo de aula e sequer copia os conteúdos do 

quadro. Brinca muito e não demonstra querer melhorar seu desempenho, evoluir em sua 

aprendizagem. O aluno não lê e não produz pequenos textos e, portanto, não 

desenvolveu nenhum dos objetivos de aprendizagem”. 

O aluno A. S. A., tem 14 anos de idade e está cursando o 8º Ano do Ensino 

Fundamental. O referido aluno relatou que “tem a letra ruim”, tenta melhorar, mas não 

consegue. Devido a isso, os professores reclamam muito. Em sua fala afirmou ainda: “O 

que me deixa triste é quando me deixa na sala para melhorar a letra”. Em relação ao 

reforço escolar disse que fica com vergonha de frequentar, pois os colegas o chamam de 
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“burro”. Fica triste com a atitude dos colegas, mas não consegue superar devido à baixa 

autoestima que apresenta. 

Relatório: “O aluno A. S. de A. está cursando o 8º Ano do Ensino Fundamental, 

apresenta muitas dificuldades de aprendizagem, não se concentra, não consegue 

assimilar os conteúdos e não realiza as atividades propostas. Em sala de aula está 

sempre agitado, brinca muito e não demonstra querer melhorar seu desempenho, não 

atingindo nenhum dos objetivos de aprendizagem propostos”.  

O aluno A. P. R., está cursando o 8º Ano do Ensino Fundamental, tem 14 anos 

de idade. O mesmo disse que gostaria de aprender a ler melhor e escrever textos. Em 

sala de aula, relatou que não consegue acompanhar os conteúdos e por isso faz bagunça. 

Relatório: “O aluno A. P. R. está cursando o 8º Ano do Ensino Fundamental, 

apresenta algumas dificuldades de leitura e escrita. Em sala de aula, não demonstra 

interesse pelos estudos, conversa o tempo inteiro, não se concentra e não realiza as 

atividades propostas”.  

A aluna J. A. O. S. tem 14 anos e está cursando o 8º Ano do Ensino 

Fundamental. Na entrevista, relatou que tem dificuldades na leitura e quer aprender. Em 

relação ao reforço escolar disse: “a aula de reforço foi boa e eu consegui aprender ler 

um pouco”. Relatou ainda que: “fico triste porque na sala de aula os colegas ficam 

dando risadas. Eles falam que sou burra, eu fico quieta e choro.” A referida aluna não 

consegue superar as dificuldades devido à baixa autoestima que apresenta. 

Relatório: “A aluna J. A. O. S. estuda no 8º Ano do Ensino Fundamental está em 

processo de alfabetização e letramento, apresentando inúmeras dificuldades em sua 

aprendizagem em decorrência de sua falta de compreensão e leitura. Lê silabando e 

ainda não domina as sílabas canônicas. Apresenta dificuldades de produção de textos, 

porém vem demonstrando muito esforço e interesse. Está desenvolvendo de modo lento 

as suas capacidades cognitivas e leitora”.  

O aluno A. M. P. S., tem 14 anos de idade, estuda no 8º Ano do Ensino 

Fundamental. O mesmo relatou que começou a ter reforço no 6º Ano e começou 

aprender um pouco. Gosta de aprender com jogos de formar palavras, no computador, 

com quebra cabeça de montar. Afirmou que gosta quando “o professor coloca 

disciplina, o professor deve ensinar bem, tem que fica auxiliando”. Falou ainda que: 

“fico triste quando os colegas me incomoda na sala, fala que eu não sei ler bem, fala que 

eu gaguejo, fica com piadinhas, fala pra eu sair da escola, que sou burro”. Na maioria 
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das vezes deixa de resolver as tarefas porque não sabe fazer sozinho, algumas vezes a 

irmã auxilia ou faz para ele. 

Relatório: “O aluno A. M. P. da S., foi retido no 8º ano do Ensino Fundamental 

por apresentar dificuldades de assimilação, de concentração nas atividades propostas. 

Pouco participativo, desinteressado, com limitações de aprendizagem. Distrai-se 

facilmente com conversas paralelas, o que prejudica a sua aprendizagem. O aluno 

chegou à escola no 7º Ano e em Língua Portuguesa tem um desempenho regular em 

todas as atividades, exercícios e práticas de linguagem propostos no dia a dia de sala de 

aula, não se concentra, mas está melhorando pouco a pouco, com avanços bem lentos”. 

O aluno D. B. D. está cursando o 8º ano do Ensino Fundamental, tem 14 anos de 

idade. O referido aluno afirmou que teve aulas de reforço escolar até o 4º Ano do 

Ensino Fundamental e que conseguiu aprender a ler. Gosta de vir à escola, mas fica com 

raiva quando não sabe fazer as tarefas. Gosta de Matemática e quer ser engenheiro. 

Afirmou ainda que gosta de aulas diferentes, no computador, com oficinas e com jogos 

de todos os tipos, como os do Mais Educação. Reconhece a importância da escola como 

meio para aprender a ler e escrever, porém, não se vê como um ser social e a escola 

como formadora e transformadora. 

Relatório: “O aluno D. B. D. está cursando o 8º ano do Ensino Fundamental com 

um desempenho ruim em todas as atividades, exercícios e práticas de linguagem 

propostos no dia a dia de sala de aula, não se concentra, não para de falar, qualquer 

coisa chama-lhe a atenção, se envolve em bagunças e não realiza as tarefas. Seus textos 

são difíceis de compreender devido à letra ilegível, além da falta de coerência e coesão 

textual. O aluno não conseguiu desenvolver nenhum dos objetivos propostos para a área 

da linguagem e não se esforçou para atingi-los”.  

A partir das análises dos relatos dos alunos, percebe-se que alguns 

diagnosticados com dificuldades de aprendizagem receberam aulas de reforço escolar 

no contra turno nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e desenvolveram 

gradativamente suas capacidades, através de atividades lúdicas e respeito aos ritmos de 

aprendizagem de cada um.  

 

4.3 Superar desafios 

 

Através dos relatórios de desempenho escolar ficou visível que todos os alunos 

possuem dificuldades em leitura e por isso, não conseguem aprender e acompanhar os 
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demais colegas. Devido a isso, se sentem desmotivados para realizar as atividades 

propostas e perturbam a sala. Por outro lado, apresentam baixa autoestima porque 

sofrem “bullyng” pelos colegas que os chamam de “burro”. Esse sentimento, cada um 

guardou para si, pois, ninguém se importou com seus reflexos. Aliás, ninguém tem 

tempo, principalmente para esses adolescentes. 

Verifica-se o descaso com seus direitos de aprendizagem, pois os professores, 

em seus relatórios deram ênfase as suas dificuldades, como se a culpa pelo fracasso 

fosse apenas dos alunos. Porém, não apresentaram qual a intervenção pedagógica 

realizada para a superação das dificuldades apresentadas nos respectivos relatórios. 

A partir dos relatórios de desempenho escolar e das atividades escritas em anexo 

foi possível verificar que os alunos entrevistados não foram alfabetizados na idade certa, 

até os oito anos de idade, pelos problemas familiar e escolar, ou seja, faltou o 

acompanhamento dos pais e uma proposta pedagógica para dar continuidade ao 

processo de alfabetização e letramento desses educandos. Verificou-se que esses 

educandos continuam frequentando a sala de aula regular sem receber intervenção 

pedagógica adequada para superar suas dificuldades. 

Essa ruptura no reforço escolar contribuiu para aumentar as dificuldades de 

aprendizagem, a baixa autoestima e a falta de autonomia em sala de aula. O resultado 

disso são educandos que não conseguiram acompanhar os conteúdos propostos pela 

matriz curricular nos anos finais. Em seus relatos ficou claro as suas angústias, seus 

sentimentos e suas expectativas diante da falta de motivação e o descaso com seus 

direitos de aprendizagem.  

 Por sua vez, os professores demonstraram não conhecer e não trabalhar de 

acordo com Projeto Político Pedagógico da escola, pois, em suas práticas de sala de 

aula, poucos utilizaram metodologias diferenciadas. Para comprovar, destaca-se aqui 

uma das metas: “Melhoria da educação através de metodologias diferenciadas numa 

prática educativa que garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 

capazes de atuar com competência e responsabilidade na sociedade em que vivem no 

prazo de um ano e periodicamente”. 

De acordo com os gestores da escola, os alunos com dificuldades foram 

reagrupados em uma sala de aula, conforme o nível de conhecimento na perspectiva de 

se realizar um trabalho diferenciado de intervenção pedagógica, porém, não obtiveram 

êxito, pois os alunos se sentiram ainda mais excluídos do processo pela escola, pelos 

professores e colegas. Por outro lado, os professores por disciplinas não possuem 
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formação em alfabetização e não conseguiram mudar a metodologia de ensino.  

Dessa forma, o resultado foi frustrante para os alunos e professores, pois 

comprovou-se a necessidade de um planejamento diferenciado que respeita os 

conhecimentos prévios, os gostos, os ritmos e as necessidades desses educandos para 

que possam ser alfabetizados e letrados. 

Por conseguinte, os reflexos apresentados são alunos que continuam sem 

aprender e acompanhar o nível da turma, tornando-se muitas vezes, apáticos e 

desmotivados. Por sua vez, os professores e gestores se sentem impotentes diante das 

dificuldades de leitura, gerando frustrações e até acomodação diante de um desafio que 

é de todos os envolvidos com a educação.  

A sensação de impotência ficou evidente no questionário respondido por um dos 

professores da turma S. A. R., “Sinto-me impotente diante do fato, pois as dificuldades 

de alguns alunos são muito acentuadas e na sala de aula se torna impossível dar a eles 

um atendimento adequado, com conteúdos mais ao nível deles, principalmente porque 

em algumas turmas há, 3, quatro níveis de aprendizagem entre eles”. 

Em seus relatos, os educadores tem se deparado com uma ampla diversidade em 

sala de aula e, junto a isso, um elevado número de alunos que demonstram dificuldades 

de aquisição da leitura e interpretação. Afirmam também que os mesmos não possuem 

autonomia em situações de aprendizagem escolar e motivação para aprender.  

Essa nova realidade vem dificultando muito a prática pedagógica e, segundo os 

professores entrevistados, mesmo utilizando-se de metodologias diferenciadas, alguns 

afirmam não conseguir motivar esse aluno para aprender os conteúdos e desenvolver 

suas habilidades. Em sala de aula, esse adolescente necessita de muita atenção e auxílio 

do educador, porém, na maioria das vezes tem pouco progresso e não consegue 

acompanhar a turma, tornando-se apático e desmotivado.  

Ao demonstrar o seu “fracasso” na aprendizagem, alguns alunos também são 

rejeitados pelos colegas nas brincadeiras e nos trabalhos em grupos. Essas atitudes de 

rejeição levam à frustração e à exclusão, que são situações difíceis para o professor 

mediar, gerando conflitos e indisciplinas em sala de aula.  

Quando questionado se já contataram com os pais dos alunos com dificuldades 

de aprendizagem em leitura e quais os encaminhamentos que foram feitos e os efeitos 

que surtiu, a resposta foi “Os pais já foram chamados para um diálogo no qual tais 

problemas foram expostos, mas, no qual, quase não há efeitos positivos, pois os pais 

não acompanham ou não dão conta de acompanhar por falta de tempo ou incapacidade 
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leitora. Geralmente quando se pede para o pai cobrar leituras em casa, já que o tempo de 

estudo na escola é pouco para tantos problemas”. O agravante dessa situação ocorre pela 

ausência dos pais, que transferem para a escola a sua função primordial, a educação e o 

afeto. 

Nesse sentido, reforça a necessidade de uma proposta que dê continuidade ao 

processo de alfabetização e letramento com novas estratégias e materiais lúdicos para 

atender essa demanda presente nas salas de aula, que fazem parte da nova diversidade. 

Pois, na prática, o que se observa, são alunos concluindo o 9º Ano do Ensino 

Fundamental como analfabetos ou alfabetos funcionais. Por esse motivo, ocorre a 

evasão escolar de muitos alunos ao ingressarem no Ensino Médio e até na EJA- 

Educação de Jovens e Adultos.  

Na resposta da gestora da escola ficou claro a falta de participação dos pais e 

acompanhamento na aprendizagem dos filhos “A escola tem o hábito de entrar em 

contato com os pais não só bimestralmente, mas sempre que se faça necessário, porém 

muitas vezes não conseguimos. Temos poucos pais que acompanham o processo ensino 

aprendizagem dos filhos, os quais são esses que se destacam nas atividades de sala. 

Sempre são realizadas reuniões por turma, reunião com todos juntos e em datas 

comemorativas, apresentações com sorteios no sentido de aproximar pais e escola e 

sensibilizá-los de que sua presença é indispensável para o sucesso de seu filho”. 

Percebe-se que a escola tem feito algumas ações para aproximar os pais na 

escola, mas não obteve sucesso. Demonstra com isso que esses pais também se sentem 

desmotivados, pois os mesmos são chamados quase sempre com o pretexto de criticar 

as dificuldades do filho e cobrar sua participação. Se esquece de que esses pais muitas 

vezes necessitam de alguém que escute seus problemas, de orientação para saber como 

auxiliar a aprendizagem dos filhos.  

Portanto, a falta de uma proposta de intervenção pedagógica da escola que 

atenda os alunos desde os anos iniciais e dê continuidade nos anos finais, mostrou os 

reais motivos do fracasso escolar desses educandos.  Para exemplificar, transcreve-se 

parte da fala de S. A. R.: “[...] problemas de aprendizagem que se arrastam a anos 

devido à falta de programas e projetos para sanar tais problemas.” 

Na escola pesquisada o projeto de leitura não teve continuidade e existem apenas 

os chamados “cantinhos de leitura” com portadores de textos diversos, as rodas de 

leitura nos anos iniciais. Porém, ainda há muito que fazer em relação aos modos como 

os alunos são expostos a esses textos, como interagem com a leitura. Pois, na proposta 
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de Solé (2003), os educandos deveriam, através de um projeto coletivo e 

interdisciplinar, utilizar diversos recursos tecnológicos e interagir com diferentes textos- 

verbais e não-verbais- em diferentes suportes, que circulam na sociedade e são 

necessários para a sua formação escolar e social, que tenha sentido para suas vidas. 

Como por exemplo: livros, revistas, cartazes, legendas, propagandas e outros, para que 

pudessem apreender os assuntos tratados, compreender suas finalidades, localizar 

informações explícitas e implícitas e, principalmente deleitar-se com as leituras de 

fruição, tais como, os poemas, os contos, os relatos de tradição oral e outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após perpassar pelos conceitos de leitura, alfabetização e letramento, discussões 

referentes às dificuldades de aprendizagem dos alunos do 8º Ano do Ensino 

Fundamental, verificou-se que ainda existe um grande desafio a ser superado. A escola 

precisa rever o Projeto Político Pedagógico, principalmente seus objetivos e metas, os 

quais não contemplam a realidade de vida e as necessidades de aprendizagem, ou seja, 

não considera o que o educando pensa, os seus gostos e os seus sentimentos.    

O maior desafio, nesse caso, remete-se à escola, aos professores e aos pais que 

precisam de sensibilidade e conscientização para encarar as dificuldades de leitura a 

partir de uma proposta pedagógica inovadora, elaborada coletivamente e voltada para 

atender os direitos de aprendizagem, que respeite as diferenças, pois é no ambiente 

escolar que, desde o seu ingresso à escola, as crianças desenvolvem as relações afetivas 

e sociais que contribuirão para a sua formação e cidadania. 

Porém, será necessário compreender os conceitos em relação às dificuldades e 

distúrbios de aprendizagem, sem rotular o aluno. A partir desse conhecimento, deve-se 

realizar um planejamento que contemple as novas estratégias de leitura propostas pelos 

especialistas. A intervenção pedagógica deverá ser realizada no processo de ensino-

aprendizagem e no decorrer do ano letivo, sem interrupções e ensinar a todos com 

direitos iguais de oportunidades.  

Os alunos que sentem dificuldades em aprender, muitas vezes, acabam perdendo 

o interesse pela escola e isso pode gerar um clima de insegurança e a perda da 

autoestima. A baixa autoestima e a falta de uma proposta de intervenção na escola 

contribuíram ao longo dos anos para aumentar o número de estudantes com dificuldades 

em leitura que não conseguirão concluir o Ensino Médio ou se formarão na EJA- 

Educação de Jovens e Adultos, via de regra, como alfabetos funcionais. Os resultados 

foram os baixos índices apontados pelo IDEB/2013 da escola nos anos finais e 

principalmente a exclusão desses estudantes na vida escolar e social.  

Torna-se visível a necessidade da escola, dos educadores rever suas concepções 

de ensino- aprendizagem, através do Projeto Político Pedagógico; do currículo escolar; 

do planejamento coletivo com base nas Orientações Curriculares- OCs; na Base 

Nacional Comum Curricular- documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica e os Descritores do 
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SAEB- Sistema de Avaliação da Educação Básica. Deve-se também refletir sobre os 

velhos paradigmas, fixados pelas tendências tradicionais que ainda estão arraigados na 

consciência, impedindo as mudanças necessárias na prática pedagógica.  

 Também é preciso investir em políticas públicas que assegurem uma formação 

inicial e continuada de professores com qualidade, que segundo Demo (1999), é preciso 

instrumentalizar os professores para dominar as tecnologias e enfrentar o desafio de 

dominar os rumos da sociedade, pois o educando não é mais um receptor passivo de 

informações sem significado, e, sim um ser crítico- reflexivo, apto a conviver na 

sociedade multifacial e multicultural.  

As novas tecnologias e mídias sociais estão revolucionando a forma de ensinar e 

aprender. Por isso, o reforço escolar baseado na cartilha com atividades enfadonhas e 

mecânicas não motiva e não contribui para a formação leitora e aprendizagem 

significativa. A escola precisa entender que as pessoas não são iguais, não aprendem da 

mesma maneira. Precisa entender também que a nova geração de estudantes está 

vivendo o seu momento, as suas expectativas, cada vez mais autônomos e conectados.   

Assim, os educadores precisam considerar essa realidade e tornar a escola mais 

significativa e transformadora para que esta esteja repleta de alunos motivados e 

engajados, que saibam o que estão buscando, o que querem e necessitam aprender. 

Somente através desses e outros pressupostos, a escola terá condições de formar alunos 

críticos, pensantes, capazes de transformar a si mesmos e mudar sua própria realidade, 

escolar e social.  

Por outro lado, a inclusão desses educandos repousa no reconhecimento da 

diversidade de conhecimentos, da heterogeneidade existente na sala de aula, na 

necessidade de um planejamento coletivo com novas estratégias de ensino da leitura e 

intervenção pedagógica com uso de vários recursos tecnológicos e materiais lúdicos.  

Portanto, espera-se que este trabalho possa provocar reflexões sobre as novas 

estratégias de ensino do conteúdo de leitura para a proficiência dos alunos desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, bem como contribuir para uma escola mais atrativa, 

transformadora e consciente de seu papel político e social de respeito à diversidade e a 

inclusão, que ensine a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita, de modo que o educando se torne alfabetizado e letrado.  
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APÊNDICE 01- Questionário realizado com os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da E.M. Vista Alegre em Terra Nova do Norte - MT 

 

1) A maior dificuldade em sua turma está relacionada a: 

(   ) leitura                 (   ) escrita               (   ) interpretação 

 

2) Assinale quais os problemas que podem causar as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos? 

(  ) Falta de acompanhamento dos pais  (  ) Falta de retenção  (  ) Problemas sociais 

(  ) Falte de interesse  (  ) Déficit de atenção  (  ) Distúrbios de aprendizagem 

(  ) Problemas emocionais (  ) Falta de metodologia (  ) Falta de limites  

(  ) Problemas familiares  (  ) Falta de atividades lúdicas 

Outros:_________________________________________________________ 

 

3) Enquanto professor, o que você faz para solucionar o problema de aprendizagem em 

leitura dos alunos? 

(  ) Oferece reforço no contra turno  (  ) Utiliza jogos e materiais lúdicos 

(  ) Faz agrupamentos produtivos  (  ) Desenvolve estratégias de leitura 

(  ) Faz leitura diversificada  (  ) Utiliza atividades diferenciadas 

(  ) Encaminha o aluno para a coordenação (  ) Busca apoio dos pais 

Outros:_______________________________________________________ 

 

4) Em sua opinião, por que a maioria dos professores não utilizam estratégias 

diversificadas, com materiais lúdicos, jogos, etc., para desenvolver a leitura e a 

escrita, principalmente com os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem? 

(  ) falta de formação (  ) tempo/carga horária  (  ) não compete aos anos finais 

(  ) os alunos não se interessam  (  ) esses recursos não alfabetizam 

(  ) não desenvolvem os conteúdos dos anos finais  

Outros__________________________________________________________ 
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APÊNDICE 02- Questionário realizado com os professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental da E.M. Vista Alegre em Terra Nova do Norte - MT 

 

1. Na sua opinião, quais os problemas que podem causar as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

 

2. O que a escola faz para solucionar o problema de aprendizagem em leitura dos 

alunos do Ensino Fundamental? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

 

3. Enquanto professor (a), como você se sente diante das dificuldades de 

aprendizagem dos seus alunos em relação à leitura? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. A escola e você já contataram com os pais dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem em leitura? Que encaminhamentos foram feitos? Surtiu efeito? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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ANEXO 01- Atividades de escrita dos alunos da E.M. Vista Alegre em Terra Nova do 

Norte - MT 

 

Aluno: L. R. R. 

 Data 20/06/2017 
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Aluno: L. R. R.  

Data 19/06/17 
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Aluno: D. B. D.  

Data: 20/06/2017 
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Aluno: D. B. D.  

Data 06/10/2017 
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Aluna: J. O. S.  

Data: 20/06/2017 
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Aluno: A. S. A.  

Data:20/06/201 
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Aluno: A. M. P. S. 

Data:04/07/2017 

 

 
 


