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Introdução: O acesso à leitura é obtido por dois processos, fonológico e lexical. Objetivo: Traçar o
perfil leitor dos alunos do 6º ano de escola pública. Método: Aplicação do PROLEC nos alunos do
6º ano para analise dos processos que envolvem a leitura. Resultados e Discussão: Após o rastreio
fonoaudiológico notou-se uma dificuldade significativa nas provas apresentadas. Conclusão: É
possível afirmar que os educandos possuem um déficit que engloba a atenção visual e a percepção
auditiva.

Introduction: Access to reading is obtained by two processes, phonological and lexical. Objective:
To draw the reading profile of the students of the 6th grade of public school. Method: Application of
PROLEC in 6th grade students to analyze the processes involving reading. Results and Discussion:
After the speech-language screening there was a significant difficulty in the tests presented.
Conclusion: It is possible to state that the students have a deficit that includes visual attention and
auditory perception.

Introducción: el acceso a la lectura se obtiene mediante dos procesos, fonológico y léxico.
Objetivo: Dibujar el perfil de lectura de los alumnos del sexto grado de la escuela pública. Método:
Aplicación de PROLEC en estudiantes de 6to grado para analizar los procesos de lectura.
Resultados y discusión: Después de la evaluación del habla y el lenguaje, hubo una dificultad
significativa en las pruebas presentadas. Conclusión: es posible afirmar que los estudiantes tienen un
déficit que abarca la atención visual y la percepción auditiva.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/desempenho_nos_processos_de_leitura_em_escolares_do_6ºano_rastre.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



INTRODUÇÃO

É senso comum que o acesso à leitura é obtido por dois processos ou rotas. Inicialmente a rota
fonológica, que se baseia na mediação fonológica e a rota lexical, que corresponde ao processo visual
direto. Estes dois processos também são conhecidos como dupla rota. Com isso, a leitura por meio da
rota fonológica necessita da compreensão sobre a modificação entre o grafema e o fonema, e a rota
lexical depende do conhecimento de uma palavra obtida e memorizada visualmente, restabelecendo o
significado e obtendo uma indicação lexical ou direta (PINHEIRO, 2008).

É de grande importância a relação entre a habilidade fonológica e a aprendizagem leitura. se não há
uma boa representação fonológica, haverá uma dificuldade significativa (OLIVEIRA, 2011). as
grandes dificuldades encontradas nas fases iniciaistêm com o déficit para desenvolver habilidades
comunicativas, sejam elas orais ou escritas (ZORZI, 2015).

Dados publicados pelo INEP (2004) mostram que 55% dos escolares que cursam a quarta série do
ensino fundamental possuem uma deficiência na leitura e apresentam um desempenho inferior na
disciplina de Língua Portuguesa. E, essa dificuldade comprova que muitos escolares possuem uma
falha nas habilidades fonológicas, o que acaba se prolongando e afetando a aprendizagem na leitura.

A leitura torna-se importante, pois, permite ao homem construir o próprio pensamento crítico e
desenvolvê-lo através da escrita, como também, ter a liberdade de acessar o conhecimento
proporcionado pela humanidade. Por intermédio desse processo, é possível que o indivíduo
desenvolva habilidades gráficas de extrema importância para a vivência escolar. (TONELOTTO,
2005)

As habilidades essenciais para desenvolver um processo de leitura e escrita eficaz são encontradas
nas crianças por volta dos cinco anos de idade. A partir dessa faixa etária é possível notar um
vocabulário mais amplo, comprovando que há muitas unidades de reconhecimento auditivo para
compreensão e produção da fala. Com o avançar da idade e da série escolar, é esperado que a criança
enalteça o número de palavras e evolua na leitura e escrita. (PINHEIRO, 1994)

É possível avaliar as funções básicas da leitura através do reconhecimento de palavras ou
pseudopalavras, essa técnica permite analisar a capacidade de reconhecimento global das palavras.
Quanto maior seja a habilidade de visualização da diferença dessas funções, a criança estará
utilizando com maior eficiência a rota lexical e aprimorando cada vez mais a atenção e
consequentemente a velocidade de leitura. (SALLES & PARENTE, 2002)

Para que ocorra uma leitura de forma competente é imprescindível que ocorra um reconhecimento da
palavra de forma rápida. E, essa agilidade é obtida através do léxico mental, consistindo no
reconhecimento de palavras familiares que são percebidas visualmente, já as palavras que são
consideradas novas necessitam despertar no aluno uma habilidade fonológica, em que o próprio
leitor faz associações dos sons com as letras. (ROMERO, 2005)

É notório que o déficit do ensino público reflete nas dificuldades para desenvolver habilidades
comunicativas e um método de aprendizagem de leitura (OLIVEIRA, 2016). Junto a isso, nota-se
que o ambiente familiar interfere de forma significativa no desempenho de leitura das crianças, pois,
por intermédio da família utilizando funções materiais e simbólicas a criança terá um melhor
desempenho das funções cognitivas e das habilidades de representação lexical que auxiliam na
aprendizagem (ZAGO, 2000).

De acordo com o censo de 2018 do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira) a rede pública apresenta altos índices de alunos com idade acima do recomendado
para a série de ensino. Sendo isso um reflexo do déficit na base escolar que acarreta uma quantidade
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significativa de alunos com dificuldades na aprendizagem de leitura e interpretação textual.

Para que a aprendizagem de forma eficienteé necessário que pela etapa de alfabetização, que pode
ser denominada como o processo de compreensão e dominação do sistema de escrita da Língua
Portuguesa, uma operação que exige métodos de sistematização para que aconteça de forma
compreensível. Por isso, é imprescindível ter objetivos, metas e atitudes diárias para obter uma
aprendizagem satisfatória (SOARES, 2003).

As práticas e atividades de ensino de leitura e escrita centralizadas e não dinâmicas são altamente
criticadas, pois acabam por dividir e prejudicar o processo de alfabetização e letramento de diversas
crianças do ensino fundamental público, trazendo sérios prejuízos. A alfabetização vai além de
atividades codificadas ou decodificadas, é necessário que essa ação desenvolva um pensamento
ampliado e estimule a reflexão sobre as características do sistema de escrita, essa ausência pode
resultar em alfabetizações letradas, mas sem a compreensão das práticas de escrita, leitura e
oralidade. (REIS & MAGALHÃES, 2012)

O papel do professor alfabetização é de extrema importância, principalmente quando se vincula a
prática com a teoria, entendendo todo o embasamento teórico e trabalhando em parceria com a
família. Ele possui o papel de através do letramento alfabetizar a criança dentro de um contexto, e
despertar no educando o gosto pela leitura. (RIOS, 2015)

Diante disso, este trabalho surgiu necessidade de se compreender as dificuldades de leitura de alunos
de uma escola de ensino público .

Para tanto foi utilizado como instrumento de rastreio, a versão reduzida do protocolo PROLEC
(Prova de avaliação dos processos de leitura). Esse protocolo tem como objetivo principal avaliar os
processos que interferem na leitura podendo posteriormente auxiliar na identificação dos casos de
dificuldades de aprendizagem. O material é composto por diversas tarefas que irão explorar todos os
processos que interferem na leitura, dos mais externos para os mais internos e dos mais simples para
os mais complexos (PROLEC, 2014).

Como critério de seleção da escola, foi levado em consideração o fato de que já estava sendo
realizado um trabalho na instituição de treinamento de auditivas e fonológicas. pesquisa
“Fonoaudiologia Educacional: ação interdisciplinar entre saúde e educação” desenvolvido pelo
departamento de fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

• Traçar o perfil leitor dos alunos do 6º ano de uma escola pública de Aracaju SE.
Objetivos Específicos

• Analisar o perfil dos participantes quanto ao sexo e idade
• Identificar a prevalência das dificuldades encontradas

METODOLOGIA

Trata-se de uma abordagem descritiva quantitativa, com pesquisa realizada em campo em uma
Escola pública do município de Aracaju, no estado de Sergipe. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, com o protocolo de número
908.711.

Trata-se de uma amostragem aleatória simples, que é quando todos os sujeitos têm a mesma
probabilidade de fazer parte da amostra. O estudo foi composto por 29 alunos do 6º ano do
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ensino fundamental de uma escola pública do município de Aracaju SE. Como critério de
inclusão os escolares deveriam estar matriculados na série e não ter diagnóstico de deficiência
intelectual, física ou motora.

Descrição do instrumento de coleta de dados

Foi utilizada a versão reduzida do protocolo PROLEC (Provas de Avaliação dos Processos de
Leitura). A versão é formada por quatro provas, sendo elas: Prova 2 - Igual-diferente; Prova 5 -
leitura de pseudopalavras; Prova 7 - estruturas gramaticais e Prova 10 - compreensão de textos.
A aplicação se deu de forma individual, em duas salas disponibilizadas pela escola e em um
tempo médio de 15 minutos. Os dados foram posteriormente analisados pelas pesquisadoras.

A seguir serão descritas as provas utilizadas e seus respectivos processos.

I Processo - Identificação de Letras: trata-se de um processo formado por duas provas, a
primeira é intitulada “nome ou som das letras” e a segunda é a prova “igual-diferente”, que
explicaremos abaixo.

Igual- diferente

O aluno primeiramente deve seccionar as palavras apresentadas em letras. O intuito da prova é
analisar e comprovar seu desempenho na execução da atividade, onde os pares de palavras só
se diferenciam (quando se diferenciam) em uma letra apenas. Em 50% da prova os pares de
estímulos apresentados têm essa característica, logo, metade dos estímulos são palavras e a
outra metade não palavras ou pseudopalavras. São exibidos pares de palavras ou
pseudopalavras idênticas (por exemplo: cidade – cidade) ou com uma letra faltando (por
exemplo: barril – barril) para que o aluno diga se são iguais ou diferentes. São apresentados 20
pares de estímulos, a pontuação vai de 0 a 20. Essa prova nos permite observar a capacidade de
realização da conversão de grafemas em fonemas.

II Processo - Processos Léxicos: formado por 4 provas, sendo elas “decisão léxica”, “leitura
de palavras”, “leitura de pseudopalavras” e “leitura de palavras e pseudopalavras”. Aqui nos
deteremos a explicar apenas a prova de leitura de pseudopalavras.

Leitura de Pseudopalavras

Esta tarefa tem como propósito a leitura em voz alta de uma lista com 30
pseudopalavras com seis diferentes tipos e complexidades de sílabas: CCV, VC,
CVC, CVV, CCVC e CVVC, seu objetivo é verificar em quais estruturas silábicas a
criança tem um pior desempenho, podendo ser observado também o desenvolvimento
das rotas de reconhecimento de palavras.

III Processo - Processos Sintáticos: para análise dos processos sintáticos são aplicadas duas
provas, sendo elas “estruturas gramaticais” e “sinais de pontuação”, utilizamos a prova de
estruturas gramaticais neste caso.

Estruturas Gramaticais

As palavras apresentadas estão dentro de orações diferente das atividades anteriores, o
que se faz necessário à competência que o aluno tem em destinar os papeis sintáticos
para as palavras que formam uma oração. O objetivo desta avaliação é confirmar a
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complexidade que pode se causar quando se utiliza diferentes estruturas sintáticas.
Abaixo estão alguns exemplos:

• Voz ativa (exemplo: “O coelho está saltando sobre o gato”)
• Voz passiva (exemplo: “O gato está saltando sobre o coelho”)
• Complemento focado (exemplo: “É o coelho que o gato salta”)
• A avaliação é composta por 12 itens, cada um deles apresenta um desenho e três

orações para que o aluno escolha e diga qual é correspondente ao desenho. As
orações se dividem em cinco casos onde a oração correta é a voz ativa, cinco
corretas de voz passiva e as remanescentes estão corretas relacionadas às de
complemento focado.

IV Processo - Processos Semânticos: para avaliação dos processos semânticos são utilizadas
as provas de compreensão de orações e compreensão de textos. Nesse processo é importante a
de extração do significado, a integração na memória e elaboração de inferências, que são
chamados de subprocessos. Em nosso estudo fizemos uso apenas da prova de compreensão de
textos.

Compreensão de Textos

A prova é constituída de quatro textos pequenos e tem como finalidade verificar se o aluno
consegue responder corretamente as perguntas feitas após cada um. Junto das perguntas
literais são adicionadas também perguntas inferenciais. A divisão dos textos se encontra
dessa maneira: dois são do tipo narrativo e dois expositivos, cada um desses textos têm
quatro perguntas que se encontram na mesma proporção: duas literais e duas inferenciais
tiradas dos mesmos, o que totaliza 16 perguntas. É de extrema importância à comparação
do funcionamento dos textos narrativos e os expositivos e entre as perguntas literais e
inferenciais.

Os resultados de todas as provas foram registrados na folha de respostas da seguinte maneira:
Se a resposta do aluno fosse considerada correta de acordo com o protocolo PROLEC era
circulado o número 1, se a resposta estivesse incorreta era circulado o número 0 e na
ocorrência de erro, no espaço que é destinado ao item era descrita a resposta dada pelo aluno,
logo, era atribuído o valor de 1 ponto (um ponto) para cada questão com resposta correta.

Logo após marcação dos dados na folha de resposta pudemos verificar quais alunos
apresentaram grande dificuldade, pequena dificuldade ou nenhuma dificuldade em cada uma
das 4 provas separadamente.

A análise quantitativa dos dados foi realizada utilizando as tabelas de frequência simples, as
quais apresentam de forma concisa o número de sujeitos (absoluta e relativa) dos valores da
variável em questão. Para tanto, foi utilizado o programa Excel, do pacote Microsoft®, versão
2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A leitura tem um papel de inegável importância na efetivação da aprendizagem, tendo em vista
que é através dela que são adquiridos conhecimentos posteriores que exigem maior
complexidade, como a plena capacidade de percepção, atenção, memória, raciocínio,
imaginação, interesse e entre outros aspectos que envolvem as habilidades linguísticas,
perceptivas e cognitivas na aprendizagem.

Com base no pressuposto teórico discutido, iremos a partir de agora analisar os resultados
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encontrados em cada prova separadamente.

Iniciaremos com a discussão da Prova 2 – Igual e diferente, apresentando os resultados na
tabela I.

Tabela I – Prova 2: Igual-diferente
Categoria Feminino Masculino Total
N 8 4 12
D 1 6 7
DD 6 4 10
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019

Como pode ser observada na tabela I, uma boa parte dos escolares do 6° ano B demonstraram
grande dificuldade na realização da prova 2. Vale ressaltar que o público feminino foi o que
apresentou maior índice de facilidade e também de grande dificuldade.

Segundo os autores, muitas crianças podem apresentar dificuldades nesta prova por distração e
não porque não reconheceram as diferenças entre as letras. Ressaltam ainda que alguns
distúrbios específicos de leitura são de ordem atencional.

Dos 29 escolares, apenas 12 alunos não falharam no rastreio, o que corresponde a 41,37% da
amostra. Sendo assim, mais da metade dos alunos (58,6%) apresentaram dificuldades nesta
prova. Estes resultados indicam que a atenção, principalmente a visual, é um determinante
negativo para o processo de aprendizagem neste grupo.

Na tabela abaixo estão os resultado da prova 5:

Tabela II – Prova 5: Leitura de Pseudopalavras
Categoria Feminino Masculino Total
N 12 12 24
D 2 1 3
DD 1 1 2
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

Nesta prova apenas 24,1% dos alunos apresentaram dificuldades em sua realização, enquanto
que 82,7% não apresentaram dificuldade alguma, demonstrando assim um bom desempenho
das rotas de reconhecimento da palavra em relação a grafema e fonema correspondente, o que
pode sugerir que os sujeitos perceberam que há necessidade de atenção para realização das
provas subsequentes. Além disso, é possível observar que os valores entre o sexo feminino e o
sexo masculino encontraram-se muito equiparados.

Os processos léxicos são avaliados tendo como finalidade a comprovação do aparecimento da
dupla rota ou o reconhecimento de palavras e seus subprocessos.

Na tabela III seguem os dados da prova 7 do PROLEC:

Tabela III – Prova 7: Estruturas Gramaticais
Categoria Feminino Masculino Total
N 8 9 17
D 1 2 3
DD 6 3 9
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Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

De acordo com os dados expostos na tabela acima, 58,6% dos participantes não apresentaram
dificuldades nessa prova, já 41,37% tiveram dificuldade em seu desempenho, o que é um valor
bastante significativo. Podemos perceber ainda que metade dos sujeitos com grande
dificuldade é do sexo feminino.

A partir desses dados inferimos que as habilidades semântica e sintática podem se encontrar
prejudicadas nos alunos que obtiveram um resultado abaixo do esperado.

A tabela IV traz os resultados da prova 10:

Tabela IV – Prova 10: Compreensão de Textos
Categoria Feminino Masculino Total
N 5 6 11
D 4 2 6
DD 6 6 12
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

Por fim, a tabela IV demonstrou também uma acentuada dificuldade em compreensão da
leitura do texto e consequentemente a sua interpretação para responder as perguntas realizadas
pelo examinador logo após a leitura. O que se era esperado ser for observados os resultados da
prova anterior, com as habilidades sintáticas e semânticas prejudicadas é compreensível o
déficit apresentado por esses adolescentes em relação à compreensão textual. Observou-se
também uma dificuldade acentuada ao que se relaciona a memória em curto prazo também
necessária para realização desta prova.

Assim como na prova 2, mais da metade dos alunos (62%) apresentaram dificuldade,
podendo-se afirmar que se o educando não possui uma habilidade de leitura eficaz haverá uma
carência na compreensão textual. Com isso, para que seja atingido o objetivo de leitura é
necessário que o indivíduo faça uso das funções visuais e auditivas, que são de extrema
importância para o alcance da aprendizagem.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998),
os escolares do 6º ano devem estar aptos para ler e não somente decodificar as palavras, sendo
esperado que eles consigam compreender os textos lidos realizando inferências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura é vista como um processo “ativo”, que implica não apenas no processo a capacidade
para compreender um texto, mas a capacidade de refletir e envolver-se com ele, a partir de
ideias e experiências próprias. (PISA- Resultado Nacional Pisa 2009.). Com base nos dados
coletados é possível inferir que a maior dificuldade dos sujeitos desta pesquisa parte de um
déficit na atenção visual, o que acarreta em um mau desempenho leitor.

Com base no que foi declarado acima, pode ser relatado que a leitura não se refere apenas ao
ato de ler, mas também de compreender o que está sendo lido. Observando os resultados deste
artigo, dando ênfase na prova 10- compreensão de textos em que os sujeitos apresentaram
grande dificuldade na leitura e compreensão dos textos apresentado na prova. É notório que,
esses sujeitos posteriormente apresentem graus de dificuldades mais elevados prejudicando sua
vida acadêmica nos anos subsequentes.
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Diante do exposto, sugere-se uma maior participação da família junto à escola, visando
acompanhar de perto as dificuldades de cada aluno para que se possa oferecer um suporte
maior fora da sala de aula. Além disso, se faz necessária a participação de outros profissionais,
como o fonoaudiólogo, juntamente com professor com objetivo de ajudá-lo a entender as
dificuldades apresentadas pelos estudantes que fogem da sua formação acadêmica, pois,
sabemos que atualmente a grade curricular de formação do professor não abrange alguns
conteúdos ligados às dificuldades de aprendizagem.
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