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RESUMO 
Este trabalho de pesquisa, instrumento fundamental de apoio ao desenvolvimento da gestão escolar e do 
quadro docente da Escola Estadual “Coronel Vanique”, na cidade de Nova Xavantina, estado do Mato 
Grosso, Brasil, teve como objetivo principal compreender os fatores que influenciam ou dificultam o 
processo de aprendizagem da leitura. Esta se traduz em um árduo exercício de decifração de novos 
conhecimentos. Para justificar a proposta de coleta de dados, aplicou-se um questionário semiestruturado 
com visita in loco. Concomitantemente, foram realizadas leituras de indicações bibliográficas, discussões 
com especialistas da área e com pais de alunos. Com este estudo, o desafio foi começar a lidar com as 
dificuldades e transtornos de leitura no Ciclo 1 da Fase 3. Foram verificadas as dificuldades de leitura dos 
alunos, sendo relatadas todas as recomendações de métodos possíveis que contribuíssem para sua melhoria. 
A hipótese levantada foi confirmada pelas atividades educativas propostas e direcionadas aos gestores 
escolares, professores e pais. 
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DIFICULTAD DE APRENDIZAJE LECTURA EN EL 1ER CICLO - 3ª FASE 

 

RESUMEN 
Este trabajo de investigación, instrumento fundamental para apoyarse el desarrollo de la gestión escolar y 
del cuerpo docente de la Escuela Estadual "Coronel Vanique", en la ciudad de Nova Xavantina, estado de 
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Mato Grosso, Brasil, tuvo como principal objetivo comprender los factores que influyen o dificultan el 
proceso de aprendizaje de la lectura. Esto se traduce en un arduo ejercicio de desciframiento de nuevos 
conocimientos. Para justificar la recolección de datos propuesta, se aplicó un cuestionario semiestructurado 
con visita in situ. Concomitantemente, se realizaron lecturas de indicaciones bibliográficas, así como 
discusiones con especialistas en el área, con alumnos y familias. Con este estudio, el desafío era conocer y 
solucionar las dificultades y trastornos de lectura en el Ciclo 1 de la Fase 3. Se verificaron las dificultades 
de lectura de los estudiantes y se informaron todas las posibles recomendaciones de métodos que podrían 
contribuir a su mejora. La hipótesis planteada fue confirmada por las actividades educativas propuestas y 
dirigidas a directivos escolares, docentes y familias. 
 
Palabras clave: Lectura. Aprendizaje. Dificultades. Estrategias. 
 

 

LEARNING DIFFICULTY READING IN THE 1ST CYCLE - 3RD PHASE 

 

ABSTRACT 
This research is a fundamental instrument to support the development of school management and the 
teaching staff of the State School "Coronel Vanique", in the city of Nova Xavantina, state of Mato Grosso, 
Brazil, and had as main objective to understand the factors that influence or hinder the process of reading. 
It can be translated into an arduous exercise in deciphering new knowledge. To justify the proposed data 
collection, a semi-structured questionnaire with an on-site visit was applied. Concomitantly, readings of 
bibliographic indications were carried out, as well as discussions with specialists in the area and with 
parents of students. From this study, the challenge was to start dealing with reading difficulties and 
disorders in Cycle 1 of Phase 3. Students’ reading difficulties were verified, and all possible method 
recommendations that could contribute to their improvement were reported. The hypothesis raised was 
confirmed by the educational activities proposed and directed to school managers, teachers and parents. 
 
Keywords: Reading. Learning. Difficulties. Strategies. 
 
 
Introdução 

 

A ausência de conhecimento acerca das dificuldades de leitura e de aprendizagem, no 

universo escolar, só contribui para fortalecer o despreparo daqueles que se encontram à frente do 

trabalho com esse perfil de aluno. Isso tem contribuído para aumentar o debate a respeito, 

especialmente, pelo fato de muitos alunos não conseguirem entender os reais propósitos de uma 

escola e, respectivamente, da leitura.  

Por esse motivo, acredita-se que a razão do problema esteja na dificuldade de 

aprendizagem, mas a criança não vem ao mundo carregada de vícios, ao contrário, esses vão 

incorporando nela durante o seu processo de socialização e adaptação ao meio. Portanto, abre-se 

uma excelente oportunidade para se refletir a respeito, com indagações do tipo: de onde vem a 
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dificuldade de aprendizagem? Quais fatores podem estar na base dessa causa? O fato é que 

precisamos encontrar os meios de superá-la, que seja a longo prazo. Para isso, só há uma resposta 

segura: precisamos debruçar sobre o assunto e, além disso, irmos ao encontro de profissionais 

qualificados que, de fato, tenham habilidades para lidar com crianças com dificuldades de 

aprendizagem. É o que nos propomos a fazer com a realização desta pesquisa. 

Teorias da leitura baseadas em postulados cognitivos e discursivos, desenvolvidos nos 

últimos anos, têm contribuído, à sua maneira, para melhorar a compreensão do processo que 

projeta a aprendizagem. Portanto, a melhor forma de conduzir esse desafio não é outra, senão a 

própria pedagogia da leitura. Pensando nisso, Lopes (1996) propôs a prática pedagógica da leitura 

baseada na combinação de duas abordagens: o processo de leitura em si e a formação de leitores. 

É evidente que são componentes complexos e ilimitados dentro de uma única teoria. Já Fonseca 

(1995), discutindo as dificuldades da aprendizagem, defende-a pelo respeito que a criança deve 

adquirir pelo processo, tais como: desenvolvimento cognitivo, psicológico, maturação neural 

afetando as emoções, além de alguns aspectos psicossociais, como oportunidades de experiências, 

descobertas, jogos e brinquedos, assistência médica, enfim, os princípios educacionais. 

Para Sisto (2010), no Brasil não há estatísticas abrangentes acerca das dificuldades de 

aprendizagem, mas é fato que há muitas crianças analfabetas no primeiro ou segundo ano do 

Ensino Fundamental. 

 

 

Objetivos 

Geral 

O objetivo deste estudo pauta-se no propósito de compreender e analisar as dificuldades 

evidenciadas na 3ª fase do 1º ciclo, mais efetivamente no processo de aquisição de habilidades de 

leitura, bem como na verificação dos respectivos transtornos dessa prática, mediante o 

apontamento de uma metodologia de ensino alternativa.  

 

Específicos 

- Identificar os necessários recursos ou meios capazes de reconhecer a importância da 

leitura; 
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- Investigar o próprio objeto da leitura, ou seja, nos livros, jornais e na visão de especialistas 

contemporâneos da pedagogia;  

- Conceituar a leitura e seu respectivo processo como o único meio capaz de apontar 

soluções para tais dificuldades.  

 

Metodologia 

 

No início, foram realizados estudos bibliográficos para atualização das discussões sobre o 

tema.  

Na sequência, por meio de questionário aplicado, procurou-se conhecer o perfil do público-

alvo – docentes, pela identificação da faixa etária, sexo, estado civil, habilitações, respectivamente, 

próprias de cada um, bem como se exercem outra função, senão a de docência.  

Na etapa seguinte, apresentou-se e analisou-se os dados coletados, tanto no âmbito dos 

professores como da equipe gestora da mencionada Escola Estadual Coronel Vanique.  

 

Resultados 

 

Por fim, identificou-se o perfil da população participante no estudo, chegando-se ao 

seguinte resultado: de 40 a 49 anos de idade (50%), de 50 a 59 anos (13%), de 30 a 39 anos (37%), 

comprovando, desse modo, serem todos com experiência profissional.  

Percebeu-se, através da observação in loco, que os alunos com dislexia têm mais 

dificuldades para assimilar o conhecimento, porque não conseguem ler; outros, por se encontrarem 

no nível da leitura silábica; outros, ainda, não conseguem ler com entonação, isto é, não seguem a 

pontuação devida. 

 

Considerações finais 

 

O presente trabalho iniciou-se com a revisão bibliográfica, a qual permitiu integrar uma 

série de conhecimentos que orientou a concretização da pesquisa pela interpelação do tema: as 

dificuldades de aprendizagem na leitura dos alunos do 1º ciclo – 3ª fase da Escola Estadual 
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Coronel Vanique, objetivando tão somente conhecer os fatores que influenciam e dificultam o 

processo de leitura.  

O estudo de caso foi efetuado em etapas distintas e consecutivas, iniciando pelo 

reconhecimento do perfil do público-alvo do projeto, o qual emerge do conjunto dos profissionais 

que atuam na aludida Unidade Escolar: professores, professor articulador e gestão escolar, sendo 

o diagnóstico realizado por meio da aplicação de um questionário semiestruturado.  

Ensejou-se as respostas, comumente, para descrever as categorias evidenciadas no 

processo de ensino-aprendizagem, sendo elas: leitura linear, decodificação dos sinais gráficos, 

interpretação, análise do discurso, relação do texto com seu contexto e leitura proficiente. 

Por fim, percebeu-se que tanto a sociedade, incluindo os pais, quanto os profissionais da 

educação, constituem os elementos fundamentais ao soerguimento da leitura, cabendo à escola 

incentivar as estratégias metodológicas para, assim, possibilitar o engajamento do processo e a 

respectiva inclusão das crianças com dificuldades de aprendizagem. 
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