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Resumo:
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com o objetivo analisar a prevalência das dificuldades de leitura em
escolares do ensino fundamental. Para tanto, foi selecionada uma escola pública de Aracaju/SE, cujos familiares
consentiram e assinaram termo para que os escolares dos segundo e terceiro anos do ensino fundamental realizassem
prova de leitura (Protocolo de Triagem de Letramento Escolar - CÁRNIO et al., 2011). Procedeu-se com análise
estatística descritiva considerando-se o valor absoluto e a frequência simples das ocorrências, sendo que 64% dos
escolares do segundo ano e 40% do terceiro (média: 52%) falharam na prova de leitura. Sendo assim, urge a
necessidade da reflexão de ações que promovam a saúde escolar em sua base, que é o Ensino Fundamental.
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Abstract:
This is a descriptive study, transversal, in order to analyze the prevalence of reading difficulties in primary schools. For
this , it was selected a public school in Aracaju / SE, whose family consented and signed term for that school of second
and third year of elementary school take the reading test (School Literacy Screening Protocol -. Cárnio et al, 2011) . It
was proceeded with descriptive statistical analysis considering the absolute value and the simple frequency of the
occurrences, with 64% of students in the second year and 40% the third (average: 52%) failed the reading test. Thus,
there is an urgent need to reflect actions that promote school health education from the beginning, which is the
elementary school.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) de 2012, o Brasil apresentou um
desempenho insuficiente para a leitura no ranking mundial. Estima-se que dentro de um universo de 40 milhões de
estudantes que compõem do primeiro ao nono ano, cerca de 40% apresentem algum tipo de dificuldade escolar.
Ademais, em 2012, o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009, revelando que
49,2% dos escolares brasileiros não alcançaram o nível dois de desempenho na avaliação que tem o nível seis como
teto. Isso significa que os escolares não tem sido capazes de deduzir informações do texto, de estabelecer relações
entre suas diferentes partes e não conseguem compreender nuances da linguagem.
Ciasca (2004) relatou que o número de crianças identificadas com distúrbios ou dificuldades para aprender é
extremamente variável e depende de fatores como o conceito utilizado, a classificação adotada, o critério avaliativo, as
características da própria criança e do sistema de ensino no qual está inserida. Porém, sabe-se que esse número é
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bastante alto, e na última década, passando de centenas para milhares, acrescentou a autora.
De acordo com Norris (2000 apud CIASCA, 2004), foi realizada na década de 1960, uma pesquisa com o objetivo de
identificar a incidência de casos com necessidades educacionais específicas nas séries iniciais e os resultados obtidos
foram: Inglaterra com 14%, França entre 12% e 14%, Canadá entre 10% e 16% e Estados Unidos com 15%. Esses
dados não sofreram grandes variações ao longo das décadas, o que mostra uma estabilidade com relação ao processo
ensino – aprendizagem nestes países. Infelizmente no Brasil esses números são mais preocupantes.
          Para Zorzi (2003), há uma estimativa de que 40% dos estudantes brasileiros apresentem dificuldades de
aprendizagem e os demais estudantes baixo rendimento escolar. Resultado muito diferente quando comparado com os
dados apresentados em outros países, como foi exposto acima. Os resultados do PISA (2012) demonstraram fraca
atuação dos estudantes brasileiros em leitura desde a primeira edição do programa e este cenário não se modificou. O
Brasil ocupa hoje uma das piores posições de proficiência leitora no ranking mundial em leitura.
          Com relação ao diagnóstico, Ciasca (2004) comentou que um dos problemas enfrentados no Brasil é separar os
distúrbios de aprendizagem reais de outros rótulos. Além de a pouca adequação existente entre a idade cronológica e a
série escolar, a autora reforçou ainda que as crianças brasileiras apresentam o problema mais tardiamente do que em
outras populações, porque tais dificuldades só são identificadas após o ingresso da criança na escola, o que na grande
maioria acontece após os sete anos de idade, sem a implantação de trabalho preventivo antes do processo de
alfabetização.
          De acordo com a autora, apesar de esta situação estar se modificando e as crianças entrando mais cedo na
escola e, consequentemente, as dificuldades escolares aparecerem mais cedo também, pouco se tem visto sobre a
intervenção e o diagnóstico precoce de tais dificuldades.
Mesmo que as dificuldades escolares não sejam um produto de classe social, infelizmente são encontradas com maior
incidência nas classes sociais menos favorecidas, porém quando somadas ao problema acadêmico de fato e a outras
dificuldades relacionadas, como o acesso ao sistema de ensino e a manutenção desta criança neste sistema, a situação
acaba se agravando (CIASCA, 2004).
É fato que as dificuldades de leitura e escrita são um problema de longa data no Brasil, e não há atualmente políticas
públicas no âmbito educacional que dêem suporte às necessidades reais do aprendiz, do professor e da escola.
Silva e Capelline (2011) ressaltaram que há evidências científicas que destacam a importância do uso de intervenções
nos primeiros anos escolares para crianças com dificuldades de aprendizagem, pois acreditam que sem um programa
de intervenção os problemas iniciais com a aquisição do mecanismo de decodificação da leitura podem persistir.
Afirmaram ainda que apesar da existência de estudos internacionais e nacionais que indicam os programas de
intervenção, ainda há poucas pesquisas no Brasil sobre crianças com dificuldades de aprendizagem. Este fato aponta
para a necessidade que há de pesquisas que adaptem e desenvolvam programas de remediação para uma intervenção
adequada das habilidades alteradas.
Frente ao exposto, justifica-se a realização de pesquisas com a identificação precoce de crianças com dificuldades de
leitura, a fim de que medidas sejam adotadas o mais brevemente possível, tendo-se em consideração que as ações
devem ser multidimensionais, ou seja, devem envolver os profissionais da Educação e da Saúde para o enfrentamento
de tais dificuldades e assim, promover melhor desempenho escolar.
 

1.  
OBJETIVO GERAL:

• Identificar o perfil de Leitura em escolares das séries iniciais.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Caracterizar o nível de proficiência leitora ;
• Realizar a devolutiva das triagens aos responsáveis dos escolares investigados, bem como orientar quanto ao

encaminhamento para ação fonoaudiológica quando houver a necessidade;
• Realizar a devolutiva das triagens aos professores e orientá-los quanto aos resultados;
• Propor oficinas para professores esclarecendo as dúvidas quanto às crianças que falharam na triagem, com o

objetivo de otimizar a prática pedagógica.
 
MATERIAL E MÉTODO:
Pesquisa-ação que se divide em duas fases. A primeira trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal, em
que levantamento sobre o desempenho de escolares em provas de leitura será realizado e, após tal análise, a segunda
fase apresentará caráter longitudinal a fim de discutir e executar ações conjuntas entre gestores – educadores – família
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– profissionais da saúde.
A proposta de pesquisa foi apresentada aos gestores, educadores e responsáveis, que concordaram com sua
execução. Em particular, os familiares, leram e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A instituição de ensino participante localiza-se na zona norte do município de Aracaju, Sergipe e comporta 145
escolares, 12 professores, 4 técnicos e uma gestora.
Para a triagem da Leitura foi utilizado o Protocolo de Triagem de Letramento Escolar proposto por Cárnio et al. (2011)
para as séries iniciais, composto das seguintes tarefas:

1. Emparelhamento de letras – com o objetivo de separar e identificar nove cartões contendo letras, palavras e
números;

2. Seriação – identificar o que foi solicitado, dentro de um grupo de cartões que foram expostos;
3. Nomeação de letras e palavras – cartões com as letras “U” “H” e “S” foram mostradas solicitando o nome das

letras. De acordo com os autores, estas letras foram escolhidas por tratar-se de uma vogal, uma consoante sem
som e uma consoante que poderia ser confundida com número 5, testando assim o conhecimento real da criança
sobre o alfabeto;

4. Escrita do nome – solicitar à criança que escreva o seu primeiro nome;
5. Escrita do sobrenome e/ ou palavras familiares – solicitar à criança que escreva o seu sobrenome ou palavras

conhecidas;
6. Escrita de letras e palavras - solicitar que escreva três letras conhecidas e, em seguida, uma palavra que se

inicia com cada letra escrita;
7. Ditado de palavras – foram selecionadas palavras familiares ao contexto escolar;

8 e 9. Leitura de palavras e frases – foram selecionadas para a leitura palavras com diferentes níveis de dificuldades
ortográficas;
10. Cloze de frases: foram apresentadas cinco frases com uma lacuna em cada uma e um quadro de apoio, com cinco
palavras de diferentes classes gramaticais, em que o objetivo da prova é o preenchimento das lacunas para completar
as frases dando-lhes sentido.
Após a aplicação da triagem os dados foram analisados quantitativamente e qualitativamente seguindo os critérios
propostos por Cárnio et al. (2011), podendo apresentar dois resultados ao final das provas que são: “passou” e “falhou”.
De acordo com os autores, a pontuação máxima da triagem é de trinta pontos. Nos vários sub-itens a pontuação de 0,33
resultam em uma soma final de 0,99, sendo este valor arredondado para um ponto.
Ainda de acordo com a análise proposta pelos autores o desempenho dos escolares foi classificado como: 75 a 100% -
muito bom, 50 a 74% - bom, 25 a 49% - razoável e abaixo de 25% como ruim.
Em dia e horário previamente agendados e acordado com gestores e educadores, os escolares cujos familiares
concordaram em participar da triagem foram chamados para a realização das provas de leitura supracitadas, em local
arejado, com boa iluminação, limpo e silencioso.
Foi explicado oralmente ao escolar sobre cada tarefa de leitura que deveria realizar e caso não compreendesse a
ordem, nova orientação foi fornecida. Crianças com deficiência auditiva, visual, intelectual e motora foram excluídas da
amostra. Aqueles que também não quiseram participar, mesmo que com a anuência dos familiares, de alguma prova,
também foram excluídos.
Foi considerado como “falhou”, os escolares que apresentaram um desempenho abaixo de 50%. Para análise dos
resultados foi realizada análise quantitativa 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 2008.
 
RESULTADOS COMENTADOS
Apesar dos esforços realizados na área da Fonoaudiologia, para o aperfeiçoamento e divulgação de sua atuação nos
distúrbios da comunicação, ainda são relativamente escassos os estudos de prevalência de alterações
fonoaudiológicas.
Cabe ressaltar aqui a importância do conceito de “prevalência” para o futuro da Fonoaudiologia. Este conceito é
amplamente utilizado nos estudos de estatísticas e de epidemiologia. A prevalência permite compreender o quanto é
comum ou rara uma determinada doença ou situação em uma população, ou seja, o número total de casos existentes,
ou sua proporção, em uma determinada população e em um determinado momento temporal. Pereira et al. (2000)
ressaltaram a diferença conceitual entre prevalência e incidência. Com relação a esse aspecto, os autores referiram que
ambas são medidas de frequência de ocorrência de doença, só que enquanto a prevalência mede quantas pessoas
apresentam determinado evento que é objeto de estudo, a incidência mede quantas novas pessoas tornaram-se
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doentes.
Os resultados encontrados neste estudo mostraram que 64% dos alunos do 2º ano e 40% do 3º ano falharam na
triagem nas diferentes provas de leitura, ou seja, apresentaram um conteúdo insuficiente para a leitura quando
comparadas às competências esperadas para este nível de escolaridade.
É importante ressaltar que muitos desses alunos acabam sendo promovidos para a série seguinte sem terem alcançado
as competências adequadas para a aprovação. Isso gera, em médio prazo, leitores incompetentes e acabam por afetar
as habilidades acadêmicas de uma forma geral, já que a leitura é essencial para todas as disciplinas.
Atualmente ainda temos um número reduzido de pesquisas mapeando a situação das desordens fonoaudiológicas no
país e isso consequentemente tem um impacto negativo para o futuro da Fonoaudiologia no Brasil e do desempenho de
leitura para os acadêmicos, de uma forma geral.
Carnio et al. (2011), utilizando o mesmo Protocolo, encontraram maiores dificuldades nas provas de leitura que
demandaram conhecimento mais aprofundado da relação fonema-grafema e vice-versa, sugerindo que o letramento
escolar é necessário quando o letramento social não se faz presente.
Desta forma, analisar o letramento social dos escolares que participaram deste estudo é uma necessidade, a fim de
melhor instrumentalizar as famílias para o enfrentamento das dificuldades encontradas.
Sabe-se também que a fluência da criança ledora precisa também ser analisada comparando-se demais aspectos como
a oralidade e o processamento das informações auditivas. Assim, a comparação entre as habilidades de fala, de
processamento auditivo verbal e as de leitura precisam ser investigadas no grupo em questão.
Outro aspecto já discutido com os gestores e educadores diz respeito ao uso da biblioteca da escola como espaço
aberto à consulta e com a realização de oficinas para os escolares e familiares, com aceitação da proposta e em fase de
implantação, tendo em vista que as bibliotecas são considerados como ambientes promotores do desenvolvimento da
leitura, como anunciado por Félix; Duarte (2013).
Salienta-se que foram expostos os resultados da fase exploratória e preliminar da pesquisa, tendo em vista que triagens
envolvendo outras habilidades estão sendo executadas com os escolares para uma compreensão mais integral das
dificuldades apresentadas.
Como pode ser observado, este é um problema multifacetado que gera diferentes demandas para o seu enfrentamento
e, para tanto, há a necessidade de estudos exploratórios para que possa ser compreendida a natureza das dificuldades
existentes, analisando-se a demanda existente, para que assim o fazer fonoaudiológico seja executado através de
estudos comprovados cientificamente, ou seja, por práticas baseadas em evidências, pois só assim conseguiremos
pautar ações eficazes no âmbito escolar e evidenciar aos gestores educacionais a necessidade de ter este profissional
inserido nas políticas públicas de Educação e Saúde.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe-nos refletir sobre a importância dos estudos de prevalência, pois é através deles que poderemos obter o
conhecimento de “como” e o “quanto” essas alterações fonoaudiológicas aparecem nos indivíduos e interferem na sua
qualidade de vida. Além disso, podem subsidiar ações de prevenção e intervenção mais eficazes, de acordo com a
população em que se pretende atuar. A eficácia de programas de prevenção e intervenção está diretamente ligada ao
conhecimento específico dos dados da população em questão.
Com relação aos resultados encontrados e impactos sociais do estudo para a sociedade, espera-se que, com a parceria
estabelecida com escola e com os familiares possa ser possível contribuir para as mudanças necessárias, quer sejam
de ordem pedagógica, fonoaudiológica, emocional dentre outras.
A maioria dos escolares do segundo ano e 40% do terceiro falharam nas provas de leitura, resultando uma média geral
de 52% de escolares que falharam na triagem. Sendo assim, urge a necessidade da reflexão de ações que promovam a
saúde escolar em sua base, que é o Ensino Fundamental. Assim, será possível evidenciar aos gestores públicos e à
comunidade a necessidade de incorporar, de forma permanente, a Fonoaudiologia no contexto educacional.
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