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RESUMO

A Associação Internacional de Dislexia (2007) estima que entre 15 a 20% da

população, em geral, vivencia um ou mais sintomas de dislexia. Em contrapartida a um

número significativo de crianças em idade escolar com dificuldades de leitura, estudos

apontam uma falta de disseminação e aplicação prática das descobertas científicas sobre a

leitura e a dislexia (e.g. Dehaene, 2012). Estudos também revelaram lacunas no conhecimento

de professores sobre a dislexia e seus problemas correlatos (e.g. Moats, 1994; Washburn, et

al, 2011) e sugeriram que os professores, para auxiliarem melhor aos alunos, necessitam

consolidar entendimento de construtos básicos da língua (e.g. Moats, 1994), compreensão do

processo de leitura (Snow et al, 2005) e um entendimento da natureza das dificuldades de

leitura, como a dislexia (e.g. Cantrell et al, 2012). Diante disso, o objetivo deste estudo foi

realizar um levantamento do conhecimento de professores sobre a dislexia, construtos

linguísticos e fonologia do Português brasileiro e métodos de ensino da leitura; verificar o

conhecimento desses profissionais sobre causas da dislexia e intervenções apropriadas;

verificar o conhecimento desses profissionais sobre a fonologia do Português brasileiro e

entender os fatores que estão associados a um maior conhecimento sobre a dislexia e

fonologia. Participaram do estudo 214 professores de crianças de 4 a 10 anos da rede

municipal de ensino de São João del Rei, Minas Gerais, Brasil. Os instrumentos de medida

utilizados foram um questionário que avaliou o conhecimento sobre a dislexia do

desenvolvimento (Washburn, et al. 2011), um questionário que avaliou os construtos

linguísticos básicos do Português Brasileiro, um questionário que avaliou conhecimentos

sobre métodos de ensino de leitura e um questionário sociodemográfico e ocupacional. O

estudo mostrou que existem lacunas no conhecimento de professores sobre a dislexia do

desenvolvimento, sobre construtos básicos da língua portuguesa falada no Brasil e sobre

métodos de ensino da leitura. Implicações de tais resultados foram discutidas.



ABSTRACT

Dyslexia International Association (2007) estimates that between 15 to 20% of the

population, worldwide, has experienced one or more symptoms of dyslexia. Despite the

significant number of school age children with reading difficulties, studies show a lack of

dissemination and application of the scientific findings about reading and dyslexia (e.g.

Dehaene, 2012). Studies also find gaps in the teachers knowledge about dyslexia and

associated difficulties (e.g. Moats, 1994; Washburn, et al, 2011) and suggest that teachers, to

help their students, need a better understanding of basic constructs of the language (e.g.

Moats, 1994), reading comprehension (Snow et al, 2005) and an understanding of the nature

of reading problems such as dyslexia (e.g. Cantrell et al, 2012). The goal of this study was to

survey teacher’s knowledge of dyslexia, linguistic constructs and phonology of Brazilian

Portuguese and teaching methods; causes of dyslexia and appropriate interventions and to

understand which sociodemographic factors are associated with a better understanding about

dyslexia and phonology. Two hundred and fourteen teachers and educators of children

between four and ten years of age from the public system of São João del Rei (Minas Gerais,

Brazil) participated in this study. The instruments used were a survey that evaluated teacher’s

knowledge of dyslexia (Washburn, et al. 2011), a survey about basic linguistic constructs of

Brazilian Portuguese, an open ended survey about reading teaching methods, and an

sociodemographic survey. The study pointed gaps in teacher’s knowledge about dyslexia,

linguistics and teaching methods. We discuss possible implications of such findings.
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS E TERMOS TÉCNICOS

ABD: Associação Brasileira de Dislexia

Aliteração: pares de palavras que começam com o mesmo som.

CAPEB: curso de Aperfeiçoamento da Educação Básica.

CEALE: Curso de Instrumentos de Alfabetização.

CID 10: Classificação Internacional de Doenças – 10ª edição.

Competências metafonológicas: ter consciência fonológica, consciência fonêmica, etc, em

tarefas, por exemplo, de identificar rimas.

Consciência fonológica: consciência de que a fala pode ser segmentada em unidades

menores e à habilidade de manipular tais segmentos.

Consciência fônica: o mesmo que consciência fonológica.

Consciência fonêmica: conhecer a sequência correta dos fonemas.

Dígrafo: combinações de unidades gráficas do alfabeto (letras).

Dislexia: transtorno neurobiológico que afeta exclusivamente a aprendizagem da leitura.

DSM V: Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – 5ª edição.

Fonema: unidade de som da fala.

Grafema: unidade gráfica da escrita.

IDA: Internacional Dyslexia Association (Associação Internacional de Dislexia).

Instituto ABCD: atenta para questões referentes ao processo de alfabetização, promovendo

capacitações para professores e venda de livros, entre outros, por todo o país.

IRA: International Reading Association (Associação Internacional de Leitura).

Letra: unidade gráfica do alfabeto.



Léxico: todo o conjunto de palavras que as pessoas de uma determinada língua têm à sua

disposição para expressar-se.

Memória fonológica de trabalho: habilidade de representar mentalmente as características

fonológicas da linguagem.

Metafonológicas: manifestação de habilidades de consciência fonológica.

Morfemas: menor unidade de significado da língua.

PACTO: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais.

PLA: Práticas de Letramento e Alfabetização.

PNAIC: Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

PROCAP: Programa de Capacitação de Professores

PROEXT: Programa de Formação Continuada de Professores.

PROFA: Programa de Formação de Professores Alfabetizadores.

Pseudopalavras: palavras sem significado, mas que podem ser lidas de acordo com as

regras de correspondência grafema-fonema de uma dada língua.

Sublexical: partes que constituem uma palavra em nível abaixo do léxico.

Unidade fonológica: fonema
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INTRODUÇÃO

Ler é processar informações. O processo de leitura transforma a escrita em fala ou

em significado. Para aprender a ler, a pessoa deve adquirir um sistema mental de

processamento de informações capaz de realizar essas transformações (Snowling & Hume,

2013). A leitura é uma habilidade peculiar ao ser humano, mas que não é natural (Gough &

Hilinger, 1980; Gough & Tunmer, 1986; Lyon, 1998; Cardoso-Martins, Capovilla,

Gombert, Oliveira, Morais, Adams & Beard, 2005). Ela é geralmente adquirida na infância

(Shaywitz, 2008) e está entre os maiores desafios de uma criança nos anos escolares

iniciais (Pollo, Treiman & Kessler, 2008). Há indícios de que um grande número de

crianças passa por dificuldades quando aprendem a ler. Esse problema específico em

aprender a ler, especialmente quando inesperado, tem sido denominado dislexia do

desenvolvimento e se caracteriza por uma dificuldade em conseguir decodificar as palavras

escritas de forma precisa e fluente (Associação Internacional de Dislexia, 2007; Lyon,

Shaywitz & Shaywitz, 2003; Shaywitz, 2006; Shaywitz, Morris & Shaywitz, 2008;

Dehaene, 2012).

O diagnóstico de dislexia é tipicamente restrito a indivíduos em que o nível de

leitura é discrepante com relação ao potencial de seu respectivo quociente de inteligência

(Rayner, Perfetti, Pesetsky & Foorman, 2001; Shaywitz, 2006; Shaywitz, Morris &

Shaywitz, 2008; Dehaene, 2012). De acordo com a Classificação Internacional das

Doenças (CID-10, 2008), a dislexia pertence ao grupo dos Transtornos Específicos do

Desenvolvimento das Habilidades Escolares (F81), sendo classificada como Transtorno

Específico de Leitura (F 81.0). Na versão recentemente revisada do Manual Diagnóstico e

Estatístico dos Transtornos Mentais - DSM V (2013), os Transtornos Específicos de

Aprendizagem passaram a ser categorizados separadamente de outros transtornos,

incorporando déficits de impacto no desempenho escolar, nas áreas de leitura, escrita e

matemática.

O transtorno de leitura e escrita é considerado por especialistas como um dos mais

comuns dos transtornos neurocomportamentais que afetam as crianças. A Associação

Internacional de dislexia (IDA, 2007) estima que entre 15 a 20% da população, em geral,

vivencia um ou mais sintomas de dislexia. Pesquisadores avaliam que um quinto da

população dos Estados Unidos apresenta um ou mais sintomas desse transtorno, sendo uma

média de dez milhões só nos Estados Unidos (Washburn, Joshi & Cantrell, 2013). Na
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Europa, esta taxa varia de 3 a 18% (Shaywitz, 2006). Estima-se que entre 6 e 8% das

crianças francesas em idade de alfabetização sofrem de dislexia (Dehaene, 2012). Na

Espanha essa taxa varia entre 3.2 e 5.9% (Soriano-Ferrer & Echegaray-Bengoa, 2014). Em

Portugal, essa porcentagem é de 5% (Instituto ABCD, 2013). No Brasil, essa taxa varia

entre 4% (Instituto ABCD, 2013) a 15% (Associação Brasileira de Dislexia, 2013). A

estimativa é que há no Brasil, pelo menos, 15 milhões de crianças e jovens que sofram com

transtornos de leitura. A dislexia pode, então, ser considerada uma das maiores causas do

baixo rendimento escolar no Brasil.

Em contrapartida a um número significativo de dificuldades de leitura em crianças

em idade escolar, estudos apontam uma falta de disseminação e aplicação prática das

descobertas científicas sobre a leitura e a dislexia (Shaywitz, 2006; Shaywitz et al, 2008;

Dehaene, 2012) e revelam falhas no conhecimento de professores sobre a dislexia e seus

problemas correlatos (Moats, 1994; Bos, Mather, Dickson, Podhajski & Chard, 2001;

Wadlington & Wadlington, 2005; Bell, MacPhillips & Doveston, 2011, Washburn et al,

2010, 2013, 2014; Pinto, 2012; Fernandes & Gomes, 2008; Hornstra, Denessen, Bakker,

Bergh & Voeten, 2010; Giroto & Castro, 2011; Medeiros, 2012). Consequentemente,

muitos dos estudantes com dificuldades de leitura não recebem instrução apropriada e/ou

intervenção necessária (Washburn et al, 2013). Pesquisadores sugerem que os professores,

para auxiliarem melhor aos alunos, necessitam consolidar entendimento de construtos

básicos da língua (Brady & Moats, 1997; Moats, 1994, 2004), compreensão do processo de

leitura (Snow, Griffin & Burns, 2005) e um entendimento da natureza das dificuldades de

leitura, como a dislexia (Brady & Moats, 1997, Snow, Burns & Griffin, 1998; Cantrell,

Washburn, Joshi & Hougen, 2012).

Com relação ao conhecimento de professores sobre a dislexia, construtos básicos da

língua e métodos de ensino da leitura foi realizada uma busca nos indexadores Pubmed,

Psychinfo, Scielo, Medline e google acadêmico, por meio dos descritores knowlegde

dyslexia, teacher dyslexia, belief dyslexia, reading dyslexia, basic construct language,

method read learning e conhecimento dislexia, professor dislexia, crença dislexia, leitura

dislexia, construtos básicos da língua e método de ensino da leitura. Foram encontrados

18 estudos pertinentes ao assunto, sendo onze internacionais e sete brasileiros. Os achados

destas pesquisas apontaram para uma similaridade de resultados com relação à lacuna no

conhecimento dos professores sobre a dislexia. No contexto internacional, os estudos

encontrados mostraram lacunas no conhecimento dos professores sobre construtos básicos
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da língua. No contexto nacional não foram encontrados estudos do conhecimento de

professores sobre construtos básicos do Português brasileiro e métodos de ensino da

leitura.

O problema de pesquisa identificado na literatura encontrada foi uma carência de

pesquisas sobre o tema, especificamente na população-alvo a ser estudada. Este estudo teve

a proposta de ser essencialmente quantitativo, embora uma subparte tenha sido analisada

de forma qualitativa. A maior parte dos estudos realizados neste país com temáticas

aproximadas utilizou apenas a metodologia qualitativa para a análise dos dados coletados.

Os estudos existentes também não foram realizados com uma quantidade representativa de

educadores.

Este estudo possui também uma meta social e educacional que é a de verificar se

existem e onde estão as lacunas na formação de professores de crianças em processo de

alfabetização. Desta forma, espera-se que o estudo possibilite apontar o que se deve e se

pode fazer para ajudar a desenvolver a formação de professores, servindo de apoio ao

trabalho para vários níveis de gestão educacional: secretarias regional e municipal de

educação; gestores dos cursos de formação de professores do município e região. Espera-se

também que este estudo sirva de referência para outros estudos, assim como também

proporcione trocas de conhecimento e experiências entre pesquisadores e profissionais

nesta área.

Diante disso, a questão que se coloca no presente estudo é qual o nível de

conhecimento dos professores de crianças de quatro a dez anos, da Educação Infantil ao

Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino de São João del- Rei, estado de Minas

Gerais, sobre a dislexia do desenvolvimento, construtos básicos do português brasileiro e

métodos de ensino da leitura.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Inicialmente, será apresentado um panorama da história da dislexia, que mostra o

desenvolvimento do termo comumente empregado e as áreas profissionais implicadas na

evolução do conceito deste transtorno. Posteriormente, serão abordadas as características

da dislexia, com ênfase nos aspectos genético, neurobiológico e fonológico. Serão

levantadas algumas considerações sobre o ensino da leitura, os tipos e usos de métodos de

alfabetização e suas implicações nas dificuldades específicas da aprendizagem em pessoas

com dislexia. Em seguida, serão abordadas recomendações de especialistas sobre

intervenções na aprendizagem da leitura, com ênfase na consciência fonológica. Também

serão apresentados aspectos do português brasileiro e a influência destas características no

Transtorno Específico da Leitura. Por fim, serão relatados estudos internacionais e

nacionais com relação ao conhecimento dos professores sobre a dislexia do

desenvolvimento.

História da Dislexia

Será apresentado, a seguir, um levantamento bibliográfico sobre a dislexia realizado

por clínicos e pesquisadores que se interessaram pelo tema nos dois últimos séculos. Estes

estudos têm servido de referência para compreender a evolução no entendimento deste

transtorno.

Ao final do século XIX, na Inglaterra e na Escócia, foram citados casos de crianças

que eram brilhantes e motivadas, de famílias escolarizadas, que tinham professores

interessados, mas que ainda assim não conseguiam ler (Hinshelwood, 1907; Temple, 1997,

Shaywitz, 2006). Em 1896, Pringle Morgan escreveu sobre o caso do adolescente Percy, de

14 anos, no British Medical Journal (Temple, 1997; Santos & Navas, 2002; Shaywitz,

2006). Esse adolescente foi descrito como sendo um rapaz rápido em jogos, mas que tinha

grande dificuldade para aprender a ler. Seus professores consideravam que ele poderia ser

o melhor aluno da classe, caso o ensino acontecesse de forma oral (Santos & Navas, 2002).

Este caso foi um marco para a história da dislexia, através do qual foram registrados os

elementos básicos que se referem à dislexia do desenvolvimento (Shaywitz, 2006).

Antes disso, médicos já haviam observado que homens e mulheres adultos que

haviam sofrido algum dano cerebral, preservavam boa visão e boa inteligência, mas
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haviam perdido a capacidade de ler. Johann Schmidt, médico alemão, relatou caso de

cegueira verbal de uma pessoa de 65 anos que, após derrame, perdeu a capacidade de ler

(Temple, 1997; Shaywitz, 2006).

Em 1877, Adolf Kussmaul citou caso de total cegueira de texto (wortblindheit),

apesar de estarem intactos a visão, o intelecto e a fala. Após dez anos, em 1887, Rudolf

Berlin, de Stuttgart, Alemanha, sugeriu uma nova compreensão desses problemas

adquiridos de leitura. Ele já havia citado, em 1863, o caso de pessoa que enxergava

números com fonte reduzida, mas que passou a ter dificuldades em enxergar letras, mesmo

escritas em fontes maiores (Shaywitz, 2006). Hinshelwood, oftalmologista de Glasgow

(Escócia), descreve também uma série de casos de cegueira congênita para a palavra

“Word-blindness” (Hinshelwwod, 1917, Temple, 1997). Casos assim levaram, nessa

época, muitas pessoas com dislexia aos consultórios dos oftalmologistas (Temple, 1997;

Shaywitz, 2006).

Em 1895, após um relato de caso descrito por Hinshelwood, Morgan desenvolveu o

conceito de cegueira verbal congênita, ao relacioná-lo com o caso do adolescente Percy,

de 14 anos, identificando similaridades entre as dificuldades apresentadas. Ambos

realizavam cálculos mentalmente, liam números, mas não liam letras (Shaywitz, 2006). Foi

a partir daí, em 1896, que Morgan publicou seu artigo sobre “cegueira verbal”. Dessa

forma, este especialista aparece na literatura como um marco na maneira de se entender as

dificuldades inesperadas de leitura nas crianças (Temple, 1997; Shaywitz, Morris &

Shaywitz, 2008; Shaywitz, 2006).

Hinshelwood (1917) chegou à conclusão de que esse transtorno era muito mais

comum do que se pensava, apesar da falta de registros. Por isso, se esforçou para tornar

público seus conhecimentos e descobertas. Ele mencionou, já naquela época, a importância

de um diagnóstico precoce e sugeriu às escolas que utilizassem procedimentos para

identificar crianças com sinais de “cegueira verbal” (Hishelwood, 1917). Estes achados

aconteceram antes da primeira publicação do teste de inteligência padronizado, a Escala de

Inteligência de Binet-Simon, em 1905. Tanto Hinshelwood quanto Morgan fizeram seus

diagnósticos baseados em fatos clínicos (Shaywitz, 2006).

Já no início do século XX, a dislexia passou a ser mais percebida e relatada por

médicos da Grã-Bretanha, Holanda, Alemanha, Argentina (1903), Estados Unidos (1905) e

França (1906). Em 1909, um médico de Pittsburgh identificou 41 casos do transtorno pelo

mundo. Embora a maioria dos casos tenha sido relatada por oftalmologistas, nenhum deles
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considerou as condições oculares como responsável pelo problema congênito (Shaywitz,

2006).

Em 1928, Orton criou o termo estrefossimbolia, que em 1937 foi alterado para

alexia do desenvolvimento (Temple, 1997; Carvalhais & Silva, 2007). Na década de 70

surgiram novos estudos no sentido de explicar as causas subjacentes à dislexia de

desenvolvimento (Carvalhais & Silva, 2007). Mais recentemente, a noção básica da

dislexia, é de uma dificuldade inesperada na leitura (Shaywitz et al, 2008; Rayner et al,

2001).

Uma reflexão sobre esses dados antes mencionados sobre o desenvolvimento do

conceito da dislexia permite inferir que, historicamente, os casos de cegueira verbal

adquirida foram percebidos anteriormente aos da cegueira verbal congênita. De acordo

com Shaywitz (1998; 2006), a dislexia congênita acontece devido a uma disfunção

presente desde o nascimento e apresenta um quadro clínico sutil. Seus sintomas aparecem

gradualmente, à medida que a criança se depara com problemas de leitura na escola. Já a

adquirida, acontece devido a um tumor ou derrame, que aparece de forma repentina. De

uma perspectiva neurológica, a forma congênita se dá como uma queda de energia nas

conexões cerebrais durante o desenvolvimento embrionário, situando-se o problema em

determinado sistema neural, que é utilizado para a leitura. No caso do problema adquirido,

acontece uma lesão que bloqueia um sistema neural em funcionamento, podendo se

estender a outros sistemas, como o movimento e a fala (Shaywitz, 2006).

Atualmente, pesquisas realizadas em diversas línguas e em diferentes países

apresentam casos de dislexia e as dificuldades decorrentes deste transtorno. Há, portanto,

um reconhecimento de características aparentemente comuns que tornam a dislexia um

transtorno identificado por seus sinais, sintomas, tipos de intervenção, entre outros

aspectos. Este fato tem contribuído para o desenvolvimento de diagnósticos, estratégias e

técnicas que têm ajudado pessoas com dislexia em várias partes do mundo.

Características da dislexia

Estudos apontam para a relevância de fatores genéticos, neurobiológicos,

fonológicos, emocionais, educacionais, entre outros para um melhor entendimento sobre a

dislexia (e.g., Santos & Navas, 2002). A seguir serão apresentadas características da

dislexia com foco nos aspectos genéticos, neurobiológicos e fonológicos.
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Aspectos neurobiológicos e genéticos da dislexia

Evidências de estudos sobre a base genética e a origem neurobiológica, que

auxiliam a compreensão de casos de pessoas com dislexia, serão apresentadas a seguir.

Serão mencionadas também discussões sobre como a dislexia tem sido apresentada na

versão recentemente revisada do DSM V, com relação aos critérios que auxiliam

especialistas a realizarem diagnósticos de casos de dislexia.

Os estudos genéticos consideram que a história familiar é um dos mais importantes

fatores de risco para a dislexia. Em torno de 23 a 65 % de crianças com pais que relataram

ter manifestado essa dificuldade, também a apresentam. Entre irmãos com a mesma

dificuldade, a porcentagem fica em torno de 40 % (Santos & Navas, 2002). Estudos com

famílias afetadas pela dislexia verificaram que a incidência deste transtorno entre gêmeos

monozigóticos é de 68% e dizigóticos cerca de 8% (Light & DeFries, 1995; Fisher &

DeFries, 2002). Entre parentes, essa porcentagem varia de 27 a 49% (Santos & Navas,

2002).

Grigorenko e Naples (2008) citaram o cromossomo 15 como sendo associado às

dificuldades de leitura global e pictórica da palavra e ao cromossomo 6 o déficit

fonológico. A localização cromossômica, ou seja, a manifestação em um ou outro destes

cromossomas, pode influenciar de modo diferente nas medidas de desempenho de leitura.

Além disso, essas diferenças no desempenho podem também variar em função da idade

(Gayan, Olson, Cardon, Smith, Fulker et al, 1995).

Estima-se um maior número de casos de dislexia em meninos do que em meninas

(Shaywitz, 2006; Shaywitz et al, 2008). Estudos mostraram que, em homens, a localização

do processamento fonológico se encontra no giro frontal inferior esquerdo (área de Broca).

Em mulheres, há uma ativação bilateral dessa mesma região no desempenho de tarefas

fonológicas. Esse fato leva a crer que este padrão de ativação esteja relacionado à maior

incidência de transtornos de leitura e escrita em meninos (Shaywitz, Shaywitz, Pugh,

Skudlarski, Fulbright et al, 1996). O percentual de incidência de dislexia é, geralmente, o

mesmo para as diversas línguas, mesmo as não alfabéticas (Rayner et al, 2001; Shaywitz,

2006; Washburn et al, 2013).

Siegel (1999) afirmou que a dislexia designa dificuldades significativas na área da

leitura, da aritmética e escrita, não estando ligada a perfis de inteligência. Outros estudos
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também apontaram que a inteligência não é afetada e pode estar num nível superior. A

discrepância entre habilidade cognitiva e habilidade de leitura tem sido central para a

identificação da dislexia. Há evidências de que o processamento de habilidades, como a

consciência fonológica, decodificação de pseudopalavras e o nomeamento rápido de

palavras são melhores preditores de sucesso em leitura do que a inteligência geral

(Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004; Bell, McPhillips & Doveston, 2011).

Estudos constataram que, para algumas crianças, a dificuldade de leitura tem

origem neurobiológica (Vellutino et al, 1996; Washburn et al, 2013; Shaywitz, 2006;

Shaywitz et al, 2008; Dehaene, 2012). Através das imagens funcionais, consegue-se o

mapeamento dos circuitos neurais necessários à leitura (Dehaene, 2012; Shaywitz, 2006;

Shaywitz et al, 2008). Exame cuidadoso dos padrões de ativação cerebral revela falha

nesse circuito para leitores disléxicos (Dehaene, 2012; Shaywitz, 2006). O cérebro de uma

criança com dislexia possui várias anomalias características, referentes a uma

desorganização na anatomia do lobo temporal, conexões alteradas e insuficiente ativação

no curso da leitura (Dehaene, 2012).

Os aspectos funcionais do cérebro podem ser examinados por tecnologias variadas:

imagem de ressonância magnética, post-mortem, morfometria cerebral, imagem de

ressonância magnética funcional, eletrofisiologia, PET Scan, entre outros (Santos & Navas,

2002). Estudos post-mortem revelam displasias focais cerebrais em crianças que

apresentam transtorno de leitura (Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitiz & Geschwind,

1995). Essas displasias aparecem no período de gênese e migração neuronal, durante o

quinto ao sétimo mês de gestação. Sua localização afeta as regiões do cérebro conhecidas

por participarem do sistema neurolinguístico no hemisfério cerebral esquerdo. O transtorno

da dislexia apresenta, então, uma forte implicação genética, com suspeita de afetar o

posicionamento dos neurônios do córtex temporal durante a gravidez (Dehaene, 2012).

Estudos com ressonância magnética revelaram simetria na região do planum

temporale de pessoas com dificuldades de leitura. A diferença, neste caso, se dá,

especialmente, com relação ao comprimento das margens temporal e parietal. Essa simetria

acontece devido a um aumento inesperado do hemisfério direito (Larsen, Hoien, Lundberg,

& Odegaard, 1990). Imagens de ressonância magnética também encontraram diferenças no

corpo caloso de indivíduos com dificuldades de leitura (Duara, Kushch, Gross-Glenn,

Barker, Jallad et al, 1991; Hind, Hall, Novey, Eliopulos, Black et al, 1995). Outras regiões
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do lobo temporal também apresentaram diferenças em leitores com dificuldades (Jernigan,

Hesselink, Sowell & Tallal, 1991).

Através do PET Scan, uma tomografia por emissão de pósitrons que mede o fluxo

sanguíneo nas diversas áreas corticais do cérebro, durante a execução de tarefas

específicas, verificou-se que pessoas com leitura deficiente apresentaram menor ativação

sanguínea na parte médio-posterior do lobo temporal, bilateralmente. Por meio dessa

tecnologia também se verificou uma menor ativação sanguínea no lobo parietal inferior

esquerdo. (Rumsey, 1997). Estas áreas estão relacionadas ao processamento fonológico

(Santos & Navas, 2002). Outros estudos mostraram um menor fluxo sanguíneo nas áreas

da linguagem em leitores com dificuldades, em atividades de identificação de rimas e

memória fonológica (Paulesu, Frith, Snowling, Gallagher, Morton et al., 1996).

Estudos com imagem de ressonância magnética funcional apontaram diferenças

significativas entre as áreas de Broca em leitores com dificuldades (Georgiewa, Rzanny,

Hopf, Knab, Glauche, Kaiser, & Blanz, 1999). Foram encontradas diferenças no córtex

estriado e extra-estriado, coincidindo com lesões anatômicas nas regiões posteriores do

cérebro nas alexias adquiridas, no giro angular (para uma revisão ver Santos & Navas,

2002).

Ao se realizar um diagnóstico diferencial da dislexia com relação a outros

transtornos, os aspectos genéticos e neurobiológicos devem ser considerados. Devem ser

eliminados problemas auditivos e visuais. Assim como também se deve considerar que os

problemas específicos de leitura não se devem a fatores sociológicos e educacionais

(Shaywitz, 2006). A nova versão do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios

Mentais (DSM V, 2013) classifica a dislexia dentro dos transtornos de aprendizagem,

juntamente com a discalculia e a disortografia. Em contrapartida a outras definições de

associações e especialistas, a hipótese do déficit fonológico não é mencionada.

O reconhecimento das características genéticas e neurobiológicas da dislexia pode

ser útil para uma identificação precoce e mesmo tardia de casos de pessoas com este

transtorno, por profissionais das áreas da saúde e educação, especialmente. A identificação,

precoce ou tardia, de casos de pessoas com dislexia torna as dificuldades de leitura e

escrita compreensíveis. A partir destes estudos apresentados, infere-se que houve um

avanço científico significativo em relação à base genética e neurobiológica da dislexia.
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A dislexia como um déficit fonológico

A seguir serão apresentados estudos que mostraram como o déficit de

processamento fonológico tem sido relacionado à dislexia do desenvolvimento de forma

persistente, em todas as fases da vida, por especialistas de diversas áreas do conhecimento.

Pesquisadores da área da Psicologia da Leitura apontaram a importância de mencionar o

déficit fonológico como um critério diagnóstico da dislexia. Eles afirmaram que o déficit

fonológico pode ser identificado antes mesmo de uma criança iniciar o processo de

alfabetização, o que propicia o desenvolvimento de programas de intervenção precoce

(Snowling & Hulme, 2013).

Segundo Siegel (1993), existe uma alta correlação entre o transtorno de leitura e a

dificuldade no processamento fonológico. Vários autores consideram a dislexia como uma

deficiência fonológica que não interfere em outros domínios linguísticos ou de raciocínio

(Coltheart, 2000, in Snowling & Hulme, 2013; Shaywitz, 2006; Shaywitz, Morris &

Shaywitz, 2008; Rayner et al, 2001; Washburn et al, 2013). A dificuldade de leitura se

encontra no nível da decodificação das palavras individuais, inicialmente sem precisão e

depois sem fluência (Washburn et al, 2013; Dehaene, 2012; IDA, 2007; Shaywitz et al,

2008; Rayner et al, 2001). Estudos mostraram que as dificuldades com a recognição das

palavras resultam da dificuldade com o princípio alfabético, onde as letras representam os

sons e vice-versa (Liberman, Shankweiler & Liberman, 1989; Liberman & Liberman,

1990; Snow et al, 1998, Washburn et al, 2013).

Alterações do processamento fonológico aparecem em diversas habilidades

linguísticas, como dificuldades com a consciência fonológica, memória fonológica,

discriminação, nomeação e articulação de palavras (Santos & Navas, 2002). Bowey (1996)

investigou a possibilidade de que a memória fonológica seja a responsável pela variação de

vocabulário de recepção em crianças pequenas. Por meio deste estudo, este pesquisador

concluiu que a memória e a sensibilidade fonológica são manifestações de um único fator

de processamento fonológico. As habilidades de processamento fonológico, como a

consciência fonológica, a codificação fonológica na memória de trabalho e o acesso

fonológico na memória de longo prazo, têm se mostrado essenciais à aquisição da leitura e

da escrita (Cunningham, 1990).

Segundo Capovilla e Capovilla (2002), acessar o léxico mental refere-se à habilidade

de obter acesso à informação fonológica na memória de longo prazo. Quanto maior a
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velocidade e a precisão desse acesso, maior a facilidade para usar a informação fonológica

nos processos de decodificação da palavra. Memória fonológica de trabalho é a habilidade

de representar mentalmente as características fonológicas da linguagem. Geralmente,

crianças com grandes dificuldades de leitura e escrita apresentam dificuldades na memória

fonológica de trabalho. Já com relação ao conceito de consciência fonológica, estudiosos

afirmam referir-se à consciência de que a fala pode ser segmentada e à habilidade de

manipular tais segmentos (Bertelson & De Gelder, 1989; Blischak, 1994; Capovilla &

Capovilla, 2002).

Antes que as palavras sejam identificadas, entendidas, armazenadas na memória ou

dela recuperadas, devem primeiro ser segmentadas em unidades menores, os fonemas, pelo

mecanismo neural do cérebro, para serem processadas pelo sistema linguístico (Shaywitz,

2006; Dehaene, 2012). Sobre esta operação que se devem focalizar todos os esforços no

ensino da leitura (Dehaene, 2012).

Diante destas evidências acima mencionadas, observa-se que os estudos

apresentados apontam para uma correlação entre o déficit fonológico e a dislexia. Observa-

se, com isso, que um número considerável de especialistas da área da leitura, de diversos

países, corrobora com a hipótese fonológica como critério diagnóstico do referido

transtorno.

O ensino da leitura

A seguir, serão abordados estudos que consideraram à importância do ensino da

leitura, os aspectos e teorias que explicam o processo para se chegar à leitura da palavra

escrita. Também serão apresentadas evidências que apontaram os problemas relacionados

ao ensino da leitura e o uso de estratégias facilitadoras do processo de ensino e

aprendizagem da leitura, especialmente para os alunos com dificuldades específicas nesta

área.

Segundo Gough e Tunmer (1986), a leitura consiste de dois componentes, quais

sejam: a decodificação e a compreensão. A decodificação diz respeito aos processos de

reconhecimento da palavra escrita que, de acordo com Gombert (2003), é essencial no

início da alfabetização e segundo Snowling e Hulme (2013) é base da leitura. Já o outro

componente da leitura, a compreensão, refere-se ao processo por meio do qual as palavras,

frases e textos são interpretados (Gough & Turnmer, 1986). Estes pesquisadores afirmaram
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que a aprendizagem da leitura não é algo natural e, portanto, deve ser ensinada às crianças

por alguém mais experiente e habilitado, o que geralmente acontece por meio da mediação

de um professor.

Algumas teorias tentam compreender como se dá o processo de aprendizagem da

leitura. A abordagem conexionista, de acordo com Plaut (in Snowling & Hulme, 2013),

tem por objetivo compreender as propriedades computacionais essenciais dos conjuntos de

elementos neuronais reais encontrados no cérebro, usando simulações de redes menores

compostas de unidades mais abstratas. Neste modelo, os processos cognitivos assumem a

forma de interações cooperativas e competitivas entre grandes números de unidades de

processamento simples, semelhantes a neurônios. De um modo geral, cada unidade tem um

nível de atividade com um valor real, análogo à taxa de disparo de um neurônio. As

interações entre estas unidades são regidas por conexões de pesos diferentes, que

codificam o conhecimento de longo prazo do sistema e são aprendidas gradualmente por

meio da experiência. As unidades se organizam por camadas ou grupos. Assim, um grupo

pode codificar a forma escrita (ortografia) de uma palavra, outro grupo pode codificar a

forma falada (fonologia), enquanto outro codifica o significado (semântica) (Snowling &

Hulme, 2013).

Outro modelo de aprendizagem da leitura tem sido investigado desde a década de

70, buscando compreender as partes do sistema de leitura que estão envolvidas no processo

de transformação da escrita em fala. Estes estudos reforçaram o conceito de que, dentro do

sistema de leitura, existem duas rotas para se chegar da palavra impressa à fala. Esta

evidência deu origem à abordagem da dupla rota, que teve origem em Saussure, na década

de 20 e, a partir da década de 70, ganhou o formato e a aceitação do que hoje se entende

por esta concepção. Forster e Chambers (1973, in Snowling & Hulme, 2013), apresentaram

uma expressão clara e explícita do conceito de dupla rota: que “a pronúncia de uma palavra

apresentada visualmente envolve designar algum tipo de codificação acústica ou

articulatória à sequência de letras (...) e que existem duas maneiras alternativas em que se

pode designar tal codificação. (...)” (p. 24). A primeira rota concebe que a pronúncia pode

ser calculada pela aplicação de um conjunto de regras grafêmicas e fonêmicas (regras de

correspondência entre letras e sons). Essa codificação pode ser realizada de forma

independente do significado ou da familiaridade da sequência de letras, como no caso da

leitura de pseudopalavras. Por outro lado, a segunda rota concebe que o leitor pode buscar,

na memória de longo prazo, informações armazenadas sobre como pronunciar sequências
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familiares de letras ou obter informações necessárias num dicionário, em vez de fazer uso

de regras, sendo que este procedimento funcionaria somente para palavras já conhecidas

(Snowling & Hulme, 2013).

Outro modelo proposto como uma das principais alternativas à teoria da dupla rota,

segundo Snowling e Hulme (2013), são os modelos fonológicos robustos de leitura, sendo

que a diferença entre estas duas concepções, não acontece em termos estruturais, como

afirma a abordagem conexionista. A diferença está no envolvimento relativo do léxico

ortográfico por um lado e a rota não lexical por outro, no processo de reconhecimento de

palavras. Os principais modelos que adotam uma postura fonológica afirmam que, devido à

natureza fonológica de todas as línguas naturais humanas, as representações lexicais

básicas de palavras são definidas fonologicamente.

Estes estudos apontam as diferenças nos modelos que buscam entender como se dá

a aprendizagem da leitura, mas um fato bem estabelecido entre os pesquisadores da área da

leitura é que aprender a ler requer compreensão do princípio alfabético, das

correspondências entre grafemas e fonemas, da segmentação de sequências ortográficas de

palavras escritas em grafemas, assim como de sequências fonológicas de palavras faladas

em fonemas e do uso de regras de correspondência grafema-fonema para decodificar

informação (Adams, 1990; Adams, Treiman & Presley, 1997; Snow, Burns & Griffin,

1998). Portanto, um método sistemático de ensino da leitura deve prever estes

acontecimentos e realizar intervenções com foco em objetivos que abranjam este

entendimento do processo de ensino e aprendizagem da leitura. A Associação Internacional

de leitura (IRA, 2003, 2007) considera a existência de seis componentes fundamentais que

devem ser incluídos nos programas de formação de professores, que são os conhecimentos

em investigação, estratégias de instrução de palavras, estratégias de compreensão do texto,

conexões leitura-escrita, processos de instrução e materiais e estratégias de avaliação. A

figura 1 abaixo apresenta um resumo dos conceitos e práticas consideradas essenciais para

a aprendizagem da linguagem oral e escrita, publicada pela Associação Internacional de

Dislexia (Moats et al, 2010).
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PADRÃO DE CONHECIMENTO E PRÁTICA

Conceitos que fundamentam a aprendizagem oral e escrita

Conhecimento

1. Entender e explicar o processamento da
linguagem requer uma leitura e escrita proficiente
em
 Processamento fonológico (pronúncia do som)
 Processamento ortográfico (escrita)
 Processamento semântico (significado)
 Processamento Sintático (nível da sentença)
 Processamento do discurso (conectado no nível
do texto)

2. Compreensão e explicação de outros aspectos da
cognição e do comportamento que afetam a leitura e
escrita
 Atenção
 Função executiva
 Memória
 Processamento rápido
 Controle grafomotor

3. Define e identifica a influência cultural e os
fatores sociais que contribuem para o
desenvolvimento da alfabetização (ex.
linguagem falada em casa, experiências de
linguagem e alfabetização, valores culturais).

4. Conhecer e identificar fases do
desenvolvimento típico em:

 Linguagem oral (semântica, sintática,
pragmática)
 Habilidade fonológica
 Reconhecimento da palavra escrita
 Soletração
 Fluência na leitura
 Compreensão da leitura
 Expressão da escrita

5. Entendimento e explicação sobre o
conhecimento de relação causal entre
habilidade fonológica, decodificação fônica,
escrita, eficácia no automatismo do
reconhecimento da palavra, leitura fluente de
texto, conhecimentos prévios, habilidade na
pronúncia verbal, vocabulário, compreensão da
leitura e escrita.

Aplicação

1. a. Explicar o domínio de língua e sua importância
na proficiência da leitura e da escrita.
b. Explicar a validade científica do modelo de
processamento da linguagem subentendida na leitura
e escrita.

2. a. Compreensão de que as dificuldades de leitura
coexistem com outros problemas cognitivos e
comportamentais.
b. Explica cientificamente a validade de um modelo
de outras influências cognitivas na leitura e na
escrita e expõe os resultados dos principais estudos
na contribuição de fatores linguísticos e cognitivos
como preditores para a alfabetização.

3. Identifica e/ ou explica os achados de estudos
sobre a influência de fatores para o
desenvolvimento da alfabetização.

4. Exemplifica respostas de estudantes e
comportamento de leitura de acordo com as
fases do desenvolvimento da linguagem e
alfabetização.

5. Explica como se trabalha cada componente
da linguagem oral, leitura e escrita que pode
afetar outras habilidades e processos ao longo
do tempo.
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Figura 1. Padrões de conhecimento e prática dos principais conceitos sobre a aprendizagem
da leitura e escrita (IDA, 2010).

A expectativa é a de que os alfabetizadores, mediante estes conhecimentos, devam

estar atentos ao desenvolvimento típico de seus alunos, com uma atenção especial às

crianças que apresentam desenvolvimento atípico no processo de aquisição da leitura e

escrita. Professores podem se deparar com alunos capazes de decodificar textos sem

compreendê-los, sendo que estes mesmos alunos compreendem o texto quando são lidos

para eles. Essa diferença é comum no início do processo de alfabetização, mas é

considerada atípica quando perdura (Gombert, 2003). Como as habilidades de leitura e

escrita são cruciais para o funcionamento de uma sociedade com demandas crescentes de

alfabetização, isto significa que os problemas de leitura podem levar a graves implicações,

como a evasão escolar (Washburn et al, 2011) e a baixa autoestima (Alexander-Passe,

2006; McBlain & McBlain, 2007, Washburn et al, 2013).

Conhecimento

6. Conhecer e explicar qual a relação entre os
principais componentes do desenvolvimento
da alfabetização e o desenvolvimento de
mudanças na escrita (ex. mudanças na
linguagem oral, incluindo consciência
fonológica; reconhecimento da palavra e do
som, soletração; leitura e escrita fluentes;
vocabulário; habilidades e estratégias na
compreensão da leitura; expressão escrita).

7. Conhecer objetivos e expectativas
razoáveis para leitores de vários estágios do
desenvolvimento da leitura e escrita.

Aplicação

6. Identifica o tipo de instrução necessária para
casos de estudantes que apresentam diferenças
no desenvolvimento da leitura e escrita.

7. Dar material de estudo para cada caso,
explicando que o estudante está ou não está
alcançando objetivos e expectativas na leitura
ou escrita para sua idade ou ano.
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De acordo com Shaywitz (2006), alguns casos de dislexia têm sido identificados

nos primeiros anos escolares, mas o mais comum tem sido não identificar um caso de

pessoa com dislexia até que se chegue à adolescência ou à idade adulta. Embora tenha base

biológica, a dislexia se expressa no contexto da sala de aula, o que faz com que sua

identificação dependa de procedimentos escolares. Estudos indicam que crianças que têm

leitura empobrecida no primeiro e segundo ano tendem a se tornar pobres leitores durante

todo o período escolar (Brady, 1997; Blachman, 2000; Snow, Burns & Griffin, 1998; Bos

et al, 2001) e que a cada ano subsequente, estas crianças com dificuldades se depararão

com obstáculos cada vez maiores no desenvolvimento da leitura (Adams & Bruck, 1995;

Torgesen & Burgess, 1998; Bos et al, 2001). Decodificação inapropriada de palavras

simples e a inabilidade de ler palavras novas são umas das maiores dificuldades para quem

tem problemas de leitura (Brady & Moats, 1997). A falta de fluência na leitura é observada

clinicamente pela leitura realizada com muito esforço e muito lenta, frequentemente

considerada aspecto sine qua non da dislexia, especialmente em leitores jovens e adultos

(Bruck, 1998; Lefty & Pennington, 1991; Shaywitz, 2003; Shaywitz et al, 2008). Enfim, as

habilidades de reconhecimento e fluência da palavra afetam as habilidades para

compreender e adquirir conhecimento (Brady & Moats, 1997; Shaywitz, 2006; Shaywitz et

al, 2008), o que, consequentemente, pode levar a um baixo rendimento escolar,

reprovações e maiores custos para familiares ou para gestões públicas.

Dados da amostra epidemiológica do Connecticut Longitudinal Study, nos Estados

Unidos, mostraram que 17,5% de estudantes leem mal para sua idade ou nível de

habilidade (Shaywitz et al, 2008). Com relação ao curso de desenvolvimento, estudos

indicaram que as dificuldades de leitura são persistentes (Francis, Shaywitz, Stuebing,

Shaywitz, & Fletcher, 1996; Shaywitz et al, 1995; Shaywitz et al, 2008). Em contrapartida,

um número crescente de crianças que adquirem habilidades básicas de leitura tem sucesso

quando estimuladas desde os anos mais elementares de ensino (Lyon, 1999). Estudos

indicam que intervenções precoces são eficazes para ajudar crianças na aprendizagem da

leitura, especialmente crianças com dificuldades nessa área (Rayner et al, 2001, Shaywitz,

2006; Washburn et al, 2013).

Pesquisas neurológicas constataram que, à medida que melhora a leitura, a ativação

da região occípito-temporal esquerda aumenta, o que depende mais do nível de leitura

alcançado pela criança do que de sua idade. Isto leva a crer num reflexo da aprendizagem e

não do efeito da maturação cerebral (Shaywitz et al, 2008). Autores consideraram que a
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própria aquisição da linguagem escrita leva a criança a desenvolver habilidades

fonológicas (Morais, Cary, Alegria & Bertelson, 1979). Estudos de Bentin, Hammer e

Cahan (1991) verificaram que tanto a idade como a escolaridade influencia o

desenvolvimento da consciência fonológica. Estes pesquisadores ressaltaram que ambos os

fatores contribuem para o desenvolvimento de competências metafonológicas –

manifestação de habilidades de consciência fonológica. Entretanto, o efeito da escolaridade

apresentou-se quatro vezes maior do que o da idade. Esta conclusão reforça a noção de que

o ensino da leitura é um fator preponderante no desenvolvimento do processo de

aprendizagem da leitura e escrita.

Outros estudos sobre o tema mostraram que a escolarização e, especialmente a

aprendizagem da leitura, transformam as competências do cérebro. Este processo de

ativação cerebral também atinge crianças com dislexia, que se beneficiam dessas

intervenções. Estes estudos concluíram que cada aprendizagem modifica a expressão dos

genes e transforma os circuitos neuronais. Observaram também que, no córtex cerebral, o

nível de organização acontece de tal forma, que toda intervenção psicológica repercute nos

circuitos neurais até os níveis celular, sináptico, molecular, chegando a modificar a

expressão dos genes. Assim, uma patologia em nível neurobiológico pode ser compensada

por uma intervenção psicológica (Dehaene, 2012), fonológica e educacional.

Estudos afirmam a importância de uma identificação precoce da dislexia e a

garantia de uma intervenção eficaz, com relação à intensidade, frequência e conteúdo, o

que inclui um desenvolvimento nas habilidades dos professores (Shaywitz, 2006). De

acordo com especialistas, um bom nível de linguagem e de conhecimento das dificuldades

relacionadas ao ensino da leitura é essencial para um professor alfabetizador (Moats, 1994;

Bos et al, 2001).

Resultados de pesquisa e prática de ensino indicaram que a melhor instrução é

explícita, sistemática, sequencial, ativa e compromissada. Acredita-se que a ocorrência de

falhas em prover instrução de leitura apropriada pode exacerbar as dificuldades de leitura.

(Brady & Moats, 1997). Há evidências de eficácia na intervenção em processos de

aprendizagem da leitura, quando há uma relação no conhecimento do educador sobre como

e o que ensinar na prática da sala de aula (Anders, Hoffman & Duffy, 2000; Shaywitz,

2006).

Essas informações reforçam a hipótese de que professores com maiores

conhecimentos sobre as diversas teorias e métodos do processo de ensino da leitura,
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possuem intervenções mais objetivas, práticas e eficazes. Os estudos apresentados fizeram

uma consideração à importância do ensino da leitura, especialmente para leitores com

dislexia, mencionando teorias que predizem como acontece o processo de ensino e

aprendizagem da leitura e também, como esta aprendizagem promove estímulos para o

desenvolvimento dos alunos com relação às habilidades fonológicas, comportamentais e

neurológicas. Alguns desses achados indicaram a preponderância de intervenções

precoces, como uma forma de prevenir e/ou amenizar sintomas de dificuldades na

aprendizagem da leitura.

Métodos de ensino da leitura

A ciência da leitura trata de importantes informações e prescrições que podem

servir de referência na elaboração de políticas de alfabetização mais eficazes (Cardoso-

Martins et al, 2005). Um destes conhecimentos, segundo Gombert (2003), aponta para uma

prática essencial no início do processo de ensino da leitura: a decodificação necessita ser

bem trabalhada. Entende-se que a essência da alfabetização está na decodificação do

código alfabético. Neste sentido, discutir sobre métodos de ensino da leitura é de

fundamental importância para o contexto nacional (Cardoso-Martins et al, 2005). Com o

objetivo de discutir sobre o método como fator fundamental no processo de ensino-

aprendizagem da leitura serão apresentados, a seguir, estudos que descrevem e analisam os

métodos de ensino de leitura utilizados pelos professores. Também serão realizadas

algumas considerações de estudos sobre o uso desses diferentes métodos.

Os métodos de ensino da leitura eram, tradicionalmente, classificados como

analíticos e sintéticos, de acordo com a direção dada ao ensino. Neste sentido, os métodos

sintéticos aconteciam da parte para o todo. Essa parte poderia ser o fonema (método

fônico), a letra (método alfabético), a sílaba (método silábico), a palavra entre outros. Os

métodos analíticos seguiam do todo para as partes. Esse todo diz respeito a um texto,

parágrafo, sentença ou uma palavra-chave, como no caso do Método Paulo Freire

(Cardoso-Martins et al, 2005). O Método Paulo Freire de alfabetização faz uso de palavras-

chave, num primeiro momento, para estimular o debate entre adultos frequentando classes

de alfabetização. Essas palavras deveriam representar conteúdos ou situações familiares à

vivência das pessoas, com a referência de que o contexto é importante para motivar e

promover entendimentos sobre o uso social da língua (Freire, 1979). Após esse momento
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de conscientização, os alunos deveriam se debruçar sobre os componentes sublexicais.

Essa perspectiva de alfabetização faz uso do método global analítico, à medida que parte

da palavra para a sílaba (Cardoso-Martins et al, 2005).

Cardoso-Martins et al (2005) afirmaram que, numa perspectiva contemporânea, os

métodos de ensino da leitura se referem a três concepções de alfabetização. Na concepção

alfabética do tradicional be-a-bá, os alunos devem aprender a identificar letras, nomes,

memorizar o alfabeto e combinar as letras para formar sílabas, até que seja capaz de formar

palavras para ler e escrever. Neste processo, quando se aprende a ler, segmenta-se a

palavra, usando o nome das letras para formar sílabas, do tipo be mais a é igual a ba.

Na concepção fônica, a proposta é que se realize um ensino sistemático das relações

entre as letras (unidades gráficas do alfabeto) ou combinações de letras, como os dígrafos e

seus sons correspondentes (unidades fonológicas). Neste processo, os sons são usados para

fazer a síntese e propiciar a leitura (Cardoso- Martins et al, 2005). O método fônico surgiu

no século XVI, tendo sido criado por educadores alemães. Este método propõe o ensino

sistemático e explícito das correspondências grafofonêmicas, ou seja, entre letras e sons

(Morais,1995). Seabra e Dias (2011), afirmaram que os principais objetivos deste método

são ensinar as correspondências grafofonêmicas e estimular o desenvolvimento da

consciência fonológica, que se trata da habilidade de refletir e manipular os sons da fala.

A concepção ideovisual não se define como um método, mas sim como uma

filosofia. Segundo esta concepção, a aprendizagem da leitura acontece por meio da

identificação visual da palavra (Seabra & Dias, 2011; Cardoso-Martins, 2005), onde o

contexto realiza papel essencial nesse processo, dando condições para que o aluno

visualize as palavras (Cardoso-Martins et al., 2005). Essa filosofia preconiza o ensino das

palavras como um todo, sem focalizar unidades menores (Seabra & Capovilla, 2010). Os

alunos devem fazer suposições e levantar hipóteses sobre a relação entre sons e letras

(Cardoso-Martins et al., 2005). Além destas três concepções de ensino da leitura, Cardoso-

Martins et al (2005) afirmaram a existência de métodos que são considerados mistos, pelo

fato de serem usados de formas variadas, como em uma combinação de métodos (Cardoso-

Martins et al, 2005).

Sobre o uso dos métodos mencionados acima, Cardoso-Martins e colaboradores

(2005) fazem algumas considerações. O uso de uma variedade de métodos, na categoria de

métodos mistos, pode acarretar uma combinação indevida e ineficaz, como combinar

suposições de palavras com estratégias de decodificações, por exemplo. A concepção
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alfabética, ainda presente nas cartilhas usadas no Brasil, não centraliza as atividades

somente no tipo condizente com sua proposta inicial. A crítica que se faz à proposta

ideovisual é que o acontecimento previsto por esta filosofia, ou seja, a elaboração de

hipóteses a respeito da relação entre sons e letras a partir de palavras encontradas num

texto, não ocorre sempre, mas somente quando não é possível identificar a palavra pelo

contexto ou por identificação direta. Estudos têm indicado uma maior eficácia no uso do

método fônico, com um enfoque mais atualizado, que recomenda que o ensino das

correspondências grafema-fonema não se restrinja às unidades sublexicais sem significado.

Os enfoques e as aplicações dessa concepção pertencem ao domínio da descoberta,

compreensão, reflexão e metacognição. Isto implica num trabalho cognitivo permanente. A

descoberta do princípio alfabético e do funcionamento do código, ou seja, das

correspondências entre grafemas e fonemas, é uma atividade eminentemente intelectual. A

criança precisa assimilar, com rapidez e precisão, os níveis de informação presentes em um

texto, usando as competências da decodificação.

A essência da leitura é a decodificação e esta deve ser o foco da alfabetização. Este

entendimento não limita os objetivos do processo de alfabetização, pois ler, compreender o

que se ouve de uma leitura e compreender o que se lê são também partes do processo de

alfabetização. Neste sentido, Soares (2004) discute o conceito de letramento. O conceito de

letramento surgiu, segundo a autora, da necessidade de reconhecer a importância de

práticas sociais na área da leitura e da escrita que vão além do domínio do sistema

alfabético e ortográfico. A autora acredita na indissociabilidade dos processos de

alfabetização e letramento, tanto numa perspectiva teórica quanto na perspectiva da prática

pedagógica. Soares faz uma crítica ao movimento da concepção construtivista—que

concebe que o aluno constrói seu conhecimento por meio da mediação do professor—e que

privilegia os aspectos psicológicos da alfabetização, à medida que obscurece os aspectos

linguísticos (fonético e fonológico). Para Soares, este paradigma conceitual construtivista

relega a proposta de métodos de alfabetização.

O desenvolvimento de uma crise de paradigmas com relação ao ensino da leitura e

escrita neste país pode ser pensado a partir do uso de uma metodologia mista, como um

reflexo desse momento de confusão teórica, que se reflete na prática. Por outro lado, a falta

de disseminação e aplicação prática dos resultados de estudos na área da leitura, também

pode vir a ser outro motivo da dificuldade em se formar educadores com definições claras

e objetivas sobre qual método utilizar. Os progressos científicos dos últimos trinta anos
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promoveram importantes avanços no estudo da leitura e nas práticas de alfabetização de

inúmeros países. O Brasil, porém, se encontra à margem desses conhecimentos (Morais,

2014).

Intervenção em dificuldades de leitura: Ênfase na consciência fonológica

O presente estudo considera a importância da aprendizagem do código alfabético e

do processo de decodificação da língua escrita, sem, com isso, deixar de lado a importância

da contextualização na busca por significado social, base para a motivação nos processos

de aprendizagem. Assim, serão apresentados a seguir, estudos que mostram a eficácia de

intervenções baseadas na consciência fonológica no processo de aprendizagem da leitura e

escrita.

A consciência fonológica é um vasto conjunto de habilidades que leva a uma

reflexão sobre as partes sonoras das palavras (Bradley & Bryant, 1983; Cardoso-Martins,

1991). O termo consciência fonológica envolve várias unidades linguísticas e se refere a

diferentes níveis de processamento. Existe uma relação recíproca e bidirecional entre

consciência fonêmica, consciência fonológica no âmbito do fonema e a aquisição de

leitura. Isto significa que à medida que se desenvolve a consciência fonológica, facilita a

aprendizagem da leitura, que leva ao estabelecimento da consciência fonêmica (Santos &

Navas, 2002).

Estudos verificaram que a etapa decisiva da leitura é a passagem de uma unidade

visual a uma unidade auditiva, ou seja, a decodificação dos grafemas em fonemas. Vários

especialistas, sob a influência dos avanços da psicologia da leitura, conceberam estratégias

eficazes de reeducação, a maior parte visando a aumentar a consciência fonêmica com a

ajuda de manipulações de letras e sons (Dehaene, 2012).

Pesquisas revelaram que, precocemente, uma instrução sistemática em consciência

fonológica e fônica na educação geral de sala de aula, melhora as habilidades de leitura dos

alunos (Bos et al, 2001). As capacidades fonológicas podem ser desenvolvidas por meio de

estimulação, garantindo sucesso no aprendizado da leitura e escrita (Ball & Blachman,

1988; Capovilla & Capovilla, 2000; Defior & Tudela, 1994; Hatcher, Hulme & Ellis,

1994). Educadores que têm conhecimento de consciência fonológica, princípio alfabético,

estrutura da linguagem e instrução fônica aplicada na sala de aula influenciam

positivamente os resultados dos alunos (Moats, 1994; Bos, Mather, Narr & Babur, 1999).
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Estudos sobre a dislexia apontam para a importância do desenvolvimento da

consciência fonológica na aprendizagem do sistema alfabético e comprovam que os

métodos que explicitam a correspondência entre sons e letras são mais eficazes na

aprendizagem da leitura e da escrita (Brady & Moats, 1997; Rayner et al, 2001; Bradley e

Briant, 1983, Hulme & Snowling, 2001; Shaywitz, 2006; Lehtonen & Treiman, 2007).

Uma instrução explícita da estrutura da língua e, especialmente, da estrutura do som, é

essencial para aprender a ler e a escrever. Os estudantes devem ser ensinados a pensarem

sobre a linguagem, permitindo que eles aprendam como escrever e não a memorizar

palavras (Bos et al, 2001; Joshi, Treiman, Carreker & Moats, 2009; Washburn et al, 2011).

A consciência fonológica é o mais importante preditor de sucesso em leitura

(Cardoso-Martins et al, 2005). Estudos longitudinais mostraram que as capacidades

fonológicas de crianças pré-escolares predizem o aprendizado da leitura e escrita anos mais

tarde (Bradley e Bryan, 1998; Cardoso-Martins, 1991; Lundberg, Frost & Peterson, 1988,

Torgesen, Wagner & Rashotte, 1994). De acordo com os estudos de Bradley & Briant

(1998), treinar uma criança pequena a prestar atenção aos sons das palavras orais antes

mesmo de frequentar a escola, melhora significativamente o sucesso na aprendizagem da

leitura. Estas constatações ocorreram através de um treinamento, com um grupo de crianças

da educação infantil, para ouvir os sons das palavras. Estas crianças aprenderam a

categorizar as palavras em seus sons iniciais, médios e finais. Outro grupo passou por um

treinamento geral de linguagem, enfatizando o significado das palavras. Como resultado, o

grupo que recebeu o treinamento com base nos sons foi o que mais desenvolveu a leitura e a

escrita. Outro estudo mostrou que habilidade de acesso lexical em crianças da educação

infantil é um forte preditor do desempenho de leitura de palavras no primeiro ano escolar

(Torgesen et al, 1994).

Lehtonen e Treiman (2007) concluíram que adultos, incluindo professores,

possuem lacunas nas suas habilidades fonêmicas. Professores que têm baixa consciência

fonológica têm dificuldades de ensiná-la às crianças (Bryant, MacLean, Bradley &

Crossland, 1990; Hatcher et al, 1994). Educadores devem conhecer a eficácia do uso de

metodologias que possuem instrução explícita de consciência fonológica e habilidades

fonêmicas no ensino da leitura, especialmente para crianças com dificuldades (Vellutino et

al, 1996; Brady, 1997; Torgesen, 2000, Shaywitz, 2006). O uso de lentes coloridas, como

forma de intervenção para o desenvolvimento da leitura em leitores com dificuldades, não

tem comprovada sua eficácia (Ritchie, Della Sala & Mcintosh, 2011).
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Uma questão importante com relação ao processo de ensino e aprendizagem da

leitura e da escrita é a verificação dos níveis ou estágios do alfabetizando. De acordo com

Torgesen (2000), a resposta das crianças para as intervenções em alfabetização é um

indicador da persistência e severidade da dificuldade de alfabetização e também da

necessidade para suportes adicionais para o ensino das crianças. Considera-se a

importância dos instrumentos de avaliação do processo de aprendizagem da leitura, seu uso

como intervenção avaliativa, mas este assunto não será tratado no presente estudo.

Diante do que foi apresentado, entende-se que os mais recentes estudos acerca de

intervenções para ajudar leitores aprendizes, em especial os leitores com dificuldades,

apontam para a importância da consciência fonológica como base fundamental do processo

de aprendizagem da leitura e escrita. Em consideração a estes resultados, como já

mencionado, é que se corrobora, no presente estudo, com a hipótese do déficit fonológico

como critério diagnóstico da dislexia.

Características do Português falado e escrito no Brasil

A seguir, serão apresentadas algumas particularidades e características da Língua

Portuguesa, consideradas por pesquisadores da área como condições que dificultam ou

facilitam a aprendizagem da leitura e da escrita. Há indícios de que a facilidade ou

dificuldade da correspondência entre sons e letras, entre outros fatores, depende do idioma

que está sendo aprendido (Pollo, 2008). Abaixo serão descritos estudos que refletem esta

condição para o português utilizado no Brasil.

O Português brasileiro

O idioma português utiliza as mesmas letras do Alfabeto Latino. Nos sistemas

alfabéticos, os leitores podem ler palavras que nunca viram antes, sem ter que memorizar

padrões simbólicos correspondentes a elas. Embora exista o reconhecimento desta

condição, isto não significa que o processo de leitura e escrita alfabética seja mais fácil de

aprender do que em outros sistemas de escrita (Santos & Navas, 2002).

A partir do novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, o alfabeto passou a ter

26 letras (Ministério da Educação, Brasil, 1995). De acordo com documento lançado pelo

Ministério da Educação (2013), na implementação do Programa Nacional pela
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Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, os aprendizes devem saber que: as letras têm

valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro; que certos sons

podem ser notados em mais de uma letra; que nem todas as letras podem ocupar posições

no interior das palavras e que nem todas podem vir juntas de quaisquer outras; que uma

letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo tempo

em que distintas palavras compartilham as mesmas letras; que as letras têm formatos fixos

e pequenas variações produzem mudanças na identidade das mesmas, como em p, q, b, d,

embora uma letra assuma formatos variados (P, p); que a ordem das letras no interior da

palavra não pode ser mudada; que as letras assumem segmentos sonoros menores que as

sílabas orais pronunciadas e que as sílabas podem variar quanto às combinações entre

consoantes e vogais (cv, ccv, cvv, cvc, v, vc, vcc, ccvcc etc). Além disso, devem saber

também que as vogais e e o possuem sons mais fracos quando não representam o som

tônico e quando estão ao final das palavras e que podem também ser pronunciadas através

dos fonemas /i/ e /u/, respectivamente. Também devem saber que a consoante c representa

/s/ antes das vogais e ou i e /k/ antes de a, o ou u. Há também o caso único da letra h, no

início da palavra, que no idioma português não corresponde a nenhum fonema, o que não

acontece com a mesma letra em outros idiomas, como acontece no inglês (Pollo, 2008).

Com relação à acentuação, a Língua Portuguesa possui cinco formas: o agudo,

como em é; o grave, no caso de à, o circunflexo, como em ê; o til de ã e o cedilha,

comumente usado na letra c, formando o ç. Exceto neste último caso mencionado, as

outras formas de acentuação acontecem, exclusivamente, nas vogais. O acento agudo é

usado nas cinco vogais do alfabeto português (a, e, i, o, u), para indicar a sílaba forte da

palavra. Este acento também é utilizado para indicar a pronúncia aberta das letras e e o. O

acento grave indica a contração da preposição para com outra palavra gramatical que se

inicia com a letra a. O acento circunflexo é usado somente em três das vogais: a, e, o. Este

tipo de acentuação indica a sílaba forte da palavra e uma diferenciação na sua pronúncia. O

acento til é usado nas letras a e o indicando uma nasalização no som da palavra. Já o

acento cedilha é usado, exclusivamente, na letra c antes das vogais a, o e u. Esta

acentuação é utilizada para indicar que a letra c deve ser pronunciada com o som de /s/ e

não de /k/.

No caso do português falado e escrito no Brasil, as vogais podem representar mais

de um fonema, entre outras especificidades desse idioma. Por exemplo, a letra b /be/ tem o

mesmo som que a sílaba be, ou seja, o uso de duas letras formando uma sílaba pode ter o
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mesmo som de uma única letra. O mesmo acontece com o som da sílaba ca de casa, que

possui o mesmo som da letra k, entre outros casos. Infere-se que essa diferença entre letras

e suas representações fonêmicas possa se tornar obstáculos às crianças em fase de

alfabetização. Essa dificuldade em identificar a relação entre sons e letras, na

aprendizagem da leitura, é maior em crianças com dislexia. De acordo com as

recomendações sobre o ensino da leitura, é especialmente sobre estas diferenças na relação

entre sons e letras, que as metodologias utilizadas pelos professores alfabetizadores devem

dar atenção, explicitando essas propriedades e regras. A aprendizagem formal da

linguagem escrita num sistema alfabético, como é o caso da Língua Portuguesa, exige dos

leitores a consciência de que a escrita representa uma sucessão de unidades fonológicas.

Exige também a compreensão de que há uma correspondência entre essas unidades no uso

oral e na sua respectiva representação escrita (Sim-Sim, 1997). Conforme Cardoso-Martins

(1995), as crianças brasileiras adquirem precocemente a consciência de rima e aliteração,

mas falta uma correlação entre este trabalho de conscientização (de rima e de aliteração)

com a aquisição da leitura e escrita.

O grau de dificuldade no processo de aprendizagem da leitura também depende da

transparência da ortografia de cada língua que utiliza o sistema de escrita alfabética. Isto

significa que, quanto maior a semelhança entre a quantidade de grafemas e fonemas, maior

será a transparência da ortografia. Dessa forma, se o sistema de escrita da língua refletir

fidedignamente a sua correspondência fonológica, apresentando uma sequência linear de

fonemas, caracteriza-se uma ortografia do tipo rasa ou transparente. Por outro lado, quando

o número de grafemas for maior do que o número de fonemas, a ortografia é considerada

do tipo profunda ou irregular, pois a associação entre grafema e fonema será mais

complexa (Santos e Navas, 2002). O português possui algumas regularidades e alguns sons

são representados por mais de uma letra e vice-versa. No entanto, o português pode ser

considerado uma língua relativamente irregular. Seymour, Aro e Erkine (2003) realizaram

uma classificação informal em que pediram a pesquisadores que respondessem um

questionário sobre 13 sistemas de escrita europeus e classificaram o português como mais

regular do que o inglês, francês, dinamarquês e menos que o espanhol, italiano e grego, por

exemplo. Pesquisas demonstraram que crianças aprendem a ler mais lentamente e com

maior número de erros nos sistemas de escrita mais irregulares (DeFior, Martos & Cary,

2002; Seymour et al, 2003).
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A diferença entre letras e suas representações fonêmicas podem se tornar

obstáculos às crianças em fase de alfabetização. Essa dificuldade em identificar a relação

entre sons e letras, na aprendizagem na aprendizagem da leitura, é maior em crianças com

dislexia. De acordo com as recomendações sobre o ensino da leitura, já mencionados

(Rayner et al, 2001), é especialmente sobre estas diferenças na relação entre sons e letras

que as metodologias utilizadas pelos professores alfabetizadores devem focar, explicitando

essas propriedades e regras.

O conhecimento de professores sobre a dislexia do desenvolvimento, construtos

básicos da língua e métodos de ensino da leitura

Embora exista o reconhecimento de que o papel do professor não é diagnosticar e

nem categorizar a dislexia como um conjunto de dificuldades (Washburn et al, 2011;

Snowling & Hulme, 2011), os professores precisam ter uma compreensão exata da

dislexia, pois desempenham um papel fundamental no ensino da leitura, especialmente

para crianças com dificuldades (Shaywitz et al, 2003, Washburn et al, 2011). Estudos na

área sugeriram que os professores, para auxiliarem melhor aos alunos, necessitam

consolidar entendimento de construtos básicos da língua (Brady & Moats, 1997; Moats,

1994, 2004) e verificaram que educadores que têm conhecimento de consciência

fonológica, princípio alfabético, estrutura da linguagem e instrução fônica aplicada na sala

de aula influenciam positivamente os resultados dos alunos (Moats, 1994; Bos, Mather,

Narr & Babur, 1999). Além disso, educadores devem conhecer a eficácia do uso de

metodologias que possuem instrução explícita de consciência fonológica e habilidades

fonêmicas no ensino da leitura, especialmente para crianças com dificuldades (Vellutino et

al, 1996; Brady, 1997; Torgesen, 2000, Shaywitz, 2006). Estudos têm indicado que existe

uma lacuna no conhecimento de professores, necessário para que eles possam ensinar

pessoas com dificuldades de leitura, particularmente, crianças com dislexia (Moats, 1994;

Wadlington & Wadlington, 2005; Shaywitz, 2006; Washburn, Joshi & Cantrel, 2010;

Washburn et al, 2011; Washburn et al, 2011; Bell et al, 2011; Fernandes & Gomes 2008;

Giroto & Castro, 2011; Pinto, 2012, Medeiros, 2012). Em torno de duas décadas,

pesquisadores de várias áreas têm se interessado pelo conhecimento de professores sobre

estrutura básica de linguagem e as dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita. A
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seguir, serão apresentados os achados destes estudos, de acordo com levantamento de

pesquisas realizadas no contexto internacional e no Brasil.

Estudos internacionais sobre o conhecimento dos professores acerca da

dislexia, construtos básicos da língua e métodos de ensino da leitura

A seguir serão apresentados estudos realizados no contexto internacional sobre o

conhecimento de professores sobre a dislexia do desenvolvimento, construtos básicos da

língua e métodos de ensino da leitura. O interesse por essa temática é recente, algo em

torno de duas décadas, e as pesquisas concentram-se nos Estados Unidos e países da

Europa como Inglaterra, Irlanda, Portugal e Espanha (Bell et al, 2011; Bos, 2001; Pinto,

2012; Soriano-Ferrer, 2014; Washburn et al, 2013). Foram encontrados também dois

estudos comparativos do conhecimento de professores sobre construtos básicos da língua.

Um destes estudos foi realizado entre quatro países de diferentes continentes: Estados

Unidos, Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia (Washburn, Binks-Cantrell, Joshi, Martin-

Chang & Arrow, 2015). No outro estudo, comparou-se o conhecimento de professores de

Portugal e dos Estados Unidos sobre três áreas do ensino da leitura (ensino fônico, fluência

/ vocabulário / compreensão e avaliação / intervenção (Lopes, Spear-Swerling, Oliveira et

al, 2014). Também foi encontrado um estudo comparativo sobre métodos de ensino da

leitura, comparando o conhecimento de professores de países íbero-americanos (Jiménez,

Rodriguéz, Suárez, et al, 2015).

Bos, Mather, Dickson, Podhajski e Chard (2001) examinaram as percepções e

conhecimentos de educadores do nível elementar sobre instrução precoce de leitura, nos

Estados Unidos. Neste estudo, participaram dois grupos de educadores: em formação (n =

252) e atuantes (n = 286). Dos professores chamados “preservice”, em formação, 88%

eram mulheres; 60% tinham idade por volta dos 30 anos e 84% eram de origem

anglosaxônica ou hispânica. As experiências registradas com crianças foram: ensino

(32%), instrutor (36%), e tutoria no ensino de leitura (47%). Dos professores atuantes

(inservice), 92% eram mulheres, com idade entre 31 e 50 anos (68%) e eram todos

professores de ensino geral. Os educadores foram questionados sobre nível de preparo para

ensino de leitura (ensinar leitores com dificuldades) e uso de técnicas específicas de leitura

(consciência fonológica, orientação para leitura, recuperação de leitura e linguagem em

geral). Os dados foram colhidos através de dois instrumentos. Um questionário foi
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utilizado para levantar a percepção e conhecimento dos professores sobre a dislexia,

desenvolvido por DeFord (1985). Os resultados indicaram que os educadores manifestaram

atitudes positivas, sendo que os atuantes responderam de forma mais positiva sobre

instrução explícita. Apresentaram conhecimento limitado sobre consciência fonológica e

manifestaram dificuldades em ensinar alunos com dislexia. O estudo aponta a necessidade

de suporte contínuo e reforma na formação de professores.

Wadlington e Wadlington (2005) realizaram um estudo com a proposta de criar e

validar uma escala de medida sobre a concepção dos professores sobre a dislexia (Dyslexia

Belief Index). A hipótese levantada, para todas as categorias de educadores participantes

do estudo, é de que haveria falhas na concepção sobre a dislexia. Participaram como

sujeitos da pesquisa diferentes categorias de educadores, como administradores,

conselheiros, professores universitários, professores do ensino elementar, professores de

educação especial, professores do ensino secundário e especialistas em linguagem. A

amostra do estudo consistiu de 250 membros e estudantes de uma faculdade de educação

(Southern Regional University). Houve registro de 65 participantes com experiência na

área e relato de 100 participantes que realizaram curso acerca do tema. Na fase inicial de

elaboração do instrumento, os autores compilaram 75 itens de amostra de opiniões e

conhecimentos sobre a dislexia. Com relação ao conhecimento sobre a dislexia, alguns

aspectos foram considerados importantes, como a definição, a origem, características,

tratamento, ambiente escolar e impacto do transtorno. Em seguida, foram combinados os

itens similares. Os itens confusos foram mudados ou eliminados. Por fim, concluíram uma

escala com 32 itens. As alternativas de resposta foram distribuídas numa escala do tipo

Likert, de quatro pontos, sendo: 1- falso, 2- provavelmente falso, 3 provavelmente

verdadeiro e 4- verdadeiro. Foi realizado um estudo piloto com um grupo de 130 pessoas,

por meio do qual se confirmou a validade de face e foram colhidas sugestões que

determinaram a clareza e simplicidade dos itens. Com base na correlação dos itens e nas

sugestões dos sujeitos, dois itens foram excluídos e uns poucos itens receberam pequenas

modificações. De acordo com os resultados, os pesquisadores concluíram que os

profissionais de diferentes categorias têm diferentes entendimentos sobre a dislexia. O

estudo verificou também que estudantes de graduação têm menos conhecimentos que

participantes já formados. Estudantes com experiência em educação apresentaram mais

conhecimentos e aqueles que tiveram, pelo menos, três cursos na área apresentaram

maiores conhecimentos sobre o tema estudado.
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Com o objetivo de saber se futuros professores estavam preparados para ensinar

leitores com dificuldades, Washburn, Joshi e Cantrell (2010) realizaram uma pesquisa de

levantamento com 91 professores do sudoeste dos Estados Unidos, que participavam de

um programa de preparação na universidade. Os autores aplicaram um questionário antes

da introdução do programa, para verificar o conhecimento prévio dos professores sobre o

tema. O instrumento continha 39 itens de múltipla escolha que avaliavam o conhecimento

e habilidades básicas dos professores sobre consciência fonológica e fonêmica, princípio

alfabético, morfologia e dislexia. Para medir o conhecimento e percepções da natureza da

dislexia, um item foi subdivido em cinco subitens, com alternativas de respostas dispostas

em escala do tipo Likert, sendo 1: definitivamente falso, 2: provavelmente falso, 3:

provavelmente verdade e 4: definitivamente verdade. A escala foi adaptada a partir do

Dyslexia Belief Index, de Wadlington e Wadlington (2005) e seus construtos teóricos

foram elaborados com referência à definição de dislexia da Associação Internacional de

Dislexia (IDA, 2007). Os pesquisadores apresentaram como uma das limitações do estudo

o uso de técnica de amostragem não aleatória que impediu a generalização dos resultados.

Dessa forma, a interpretação dos resultados teve que ser cuidadosa e dentro do contexto do

estudo. Os autores consideraram que o tamanho da amostra tenha sido relativamente

pequeno para efeitos de análise dos dados. De acordo com os resultados deste estudo,

concluiu-se que havia falta de conhecimento básico da língua, necessários para alfabetizar,

assim como também falta de conhecimento sobre a natureza da dislexia. Os achados, a

partir deste estudo, tiveram fortes implicações para a preparação de futuros professores

naquele país.

Washburn, Joshi e Cantrell (2011) realizaram um estudo com dois grupos de

professores, de dois lugares distintos dos Estados Unidos, totalizando uma população

de185 sujeitos, em curso de preparação na universidade para ensino geral do Jardim de

Infância. O objetivo do estudo foi avaliar os conhecimentos e habilidades básicas na

construção da linguagem e dislexia, com ênfase na consciência fonológica, princípio

alfabético e compreensão da dislexia. O estudo foi baseado em pesquisas e questionários

utilizados em outros levantamentos (Moats, 1996; Wadlington & Wadlington, 2005).

Foram utilizados itens de múltipla escolha, com alternativas de respostas dispostas em

escala do tipo Likert, descritas como definitivamente verdadeiro, provavelmente

verdadeiro, provavelmente falso e definitivamente falso, para os itens de dislexia.

Washburn e colaboradores (2011) constataram que professores falham em não demonstrar
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explicitamente o conhecimento do princípio fônico. Os autores concluíram que, dada a

prevalência de dislexia e a dificuldade de leitura correlacionada, os achados deste estudo,

similar ao de outros sobre o conhecimento de professores, tiveram forte implicação para a

preparação de futuros professores e de uma formação continuada para o desenvolvimento

de professores atuantes, para ensinar as crianças que têm dificuldades de leitura.

Realizou-se outro estudo comparativo sobre o conhecimento e percepções da

natureza da dislexia entre futuros professores do Reino Unido e dos Estados Unidos, que

indicou algum conhecimento exato e alguns equívocos comuns nos dois grupos

(Washburn, Joshi & Cantrell, 2014). Participaram da pesquisa 171 futuros professores,

sendo 101 dos Estados Unidos e 70 do Reino Unido, com idade entre 18 e 28 anos,

participantes de curso de formação para professores. O instrumento utilizado teve como

referência o Belief Dyslexia Index (Wadlington & Wadlington, 2005) e os itens foram

construídos com base nos estudos de Lyon, Shaywitz e Shaywitz (2003), Ramus et al

(2003), Rose (2009), Snowling (2000) e Vellutino, Fletcher, Snowling, Scanlon e

Snowling (2004). O instrumento construído constou de 22 itens no total: três itens sobre

variáveis demográficas e 19 relacionados com a dislexia. Os participantes responderam a

uma escala do tipo Likert para indicar suas respostas aos itens, com pontuação de 1 a 4,

sendo 1- definitivamente falso; 2- possivelmente falso; 3- possivelmente verdadeiro e 4-

definitivamente verdadeiro. Foram encontrados escores significativamente mais elevados

para a amostra dos Estados Unidos. Sobre os itens individuais do questionário de verificou-

se tanto equívocos como acertos relacionados à dislexia. Em relação aos conhecimentos

corretos, ambos os professores (quase três quartos dos futuros professores) dos Estados

Unidos e do Reino Unido responderam definitivamente e provavelmente falso para o item

que se referiu à dislexia como uma causa de ambiente familiar menos escolarizado. Em

torno de 71% dos dois grupos relataram definitivamente e provavelmente falso para o item

que afirmava que uma das principais causas da dislexia são problemas visuais. Isso

demonstrou um conhecimento dos professores de que a dislexia não é um problema visual.

Os professores de ambos os países também afirmaram corretamente que a dislexia não é

uma dificuldade específica para o idioma inglês. No entanto, foram observados

entendimentos imprecisos com relação a outros itens. Por exemplo, a maior parte dos

professores em formação (71 % do Reino Unido e 72% dos Estados Unidos) indicou que o

uso de lentes / óculos coloridos são úteis para indivíduos com dislexia. Além disso, 90%

dos participantes dos Estados Unidos e 76% do Reino Unido indicaram como



41

definitivamente e provavelmente verdadeiro ao item que afirmava que exercícios de

rastreamento ocular são eficazes para remediar as dificuldades com a dislexia. A maioria

dos sujeitos, 97% dos participantes dos EUA e 91% do Reino Unido, consideraram como

definitivamente e provavelmente verdadeiro ao item que afirmava, erroneamente, que ver

letras e palavras de trás para frente é uma característica da dislexia. O estudo concluiu que

a maior diferença entre os dois grupos foi encontrada no item “As crianças podem superar

a dislexia.”, onde 97% dos professores em formação do Reino Unido e apenas 39% dos

Estados Unidos consideraram como definitivamente e provavelmente verdadeiro ao mito

da cura da dislexia. Outro item que apresentou uma diferença estatisticamente significativa

entre os dois grupos foi com relação à identificação de que o processamento da linguagem

é uma área afetada pela dislexia (78%–EUA e 44%–Reino Unido). A maior parte dos

sujeitos dos EUA respondeu como provavelmente e definitivamente verdadeiro que

indivíduos com dislexia têm dificuldade de decodificação /reconhecimento de palavras,

enquanto que a maior parte dos sujeitos do Reino Unido respondeu como provavelmente e

definitivamente falso. Os sujeitos americanos identificaram, em maior número, a

necessidade de uma instrução de leitura explícita para pessoas com dislexia. Com relação à

dislexia estar associada a problemas emocionais, houve respostas positivas para 48% dos

participantes dos EUA e 24% dos professores em formação do Reino Unido. Os

pesquisadores concluíram que o entendimento sobre a dislexia pareceu estar confuso para

ambos os grupos. Os autores do estudo questionaram a acessibilidade dos professores com

relação às definições e estudos sobre a dislexia e reconheceram que, em função da

prevalência da dislexia nos dois países, os professores precisam receber informações

baseadas em evidências sobre a natureza e as características da dislexia. Os autores

apresentaram como limitações do estudo o número pequeno da amostra e que itens de

questões abertas poderiam mostrar outros conhecimentos sobre o tema, com relação ao que

o levantamento revelou.

Em outro estudo (Bell, McPhillips & Doveston, 2011), foram comparados dados de

questionários de levantamento da Inglaterra (n = 57) e Irlanda (n = 72), numa pesquisa que

examinou como professores e assistentes de professores têm ensinado crianças com

dislexia. Este estudo teve como objetivo buscar o entendimento dos professores sobre a

dislexia e fazer uma comparação entre os resultados dos estudos destes dois países. O

grupo de pesquisadores justificou o estudo comparativo tendo em vista o contraste entre os

dois sistemas de ensino e da formação de professores nesses países. Na Inglaterra, o
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atendimento educacional de casos de alunos com dislexia acontece nas turmas de ensino

regular. Na Irlanda, os alunos com dificuldades em se alfabetizarem são atendidos em salas

de ensino regular e/ou em salas de ensino especial. No levantamento realizado na Irlanda,

os pesquisadores investigaram a efetividade da educação especial para crianças com

dislexia. Neste estudo, participaram professores especialistas da educação especial, além

de professores regentes de turma regular, de crianças de 4 a 11 anos, de cinco lugares

diferentes da Irlanda. O instrumento utilizado foi elaborado no estudo realizado na Irlanda.

Esse questionário original foi composto por quatro questões: três fechadas e uma aberta. O

primeiro item se refere à questão funcional dos professores. Na adaptação realizada neste

questionário para o estudo da Inglaterra, o questionário foi reestruturado em três seções: a

primeira se refere à condição funcional dos professores e as outras duas para questões

sobre o conhecimento sobre a dislexia. A versão final deste questionário foi concluída com

sete itens no total, sendo cinco questões fechadas e duas abertas. O resultado do estudo

realizado na Irlanda mostrou que uma minoria de professores (4 sujeitos) considerava que

a dislexia era uma dificuldade biológica ou neurológica. Dezesseis dos 72 professores se

referiram à discrepância entre nível cognitivo e habilidade de leitura. Dez (de 14) dos

professores regentes de turma regular conceituaram a dislexia como dificuldade de escrita

e de fluência na leitura, de reconhecimento de palavras isoladas e de inversão de letras.

Dos participantes, 39 professores de turma regular descreveram a dislexia de acordo com

uma perspectiva comportamental, mencionando sintomas subjacentes ao transtorno, como:

dificuldade de reconhecimento de palavras, baixa memória de trabalho, entre outras. Cinco

dos professores de suporte educacional para a aprendizagem descreveram a dislexia

relacionando-a ao processamento cognitivo. Houve evidências de que professores

especialistas em ensino especial têm mais consciência sobre a dislexia. Um número

significativo de professores (30) relacionou a dislexia com dificuldades de memória.

Dificuldades no processamento fonológico foram descritas por dez dos respondentes. De

acordo com o modelo causal utilizado como referência, houve predominância de aspectos

biológicos mencionados pelos professores regentes de turma, enquanto os especialistas em

ensino de leitura deram ênfase aos aspectos referentes ao processamento cognitivo. O

estudo apresentou evidências de que professores especialistas foram mais conscientes das

dificuldades subjacentes associadas à dislexia. No estudo realizado na Inglaterra, cinco dos

sujeitos (n= 57) relacionaram a dislexia a aspectos biológicos. Este é um dado bem

aproximado dos achados no levantamento da Irlanda. Um contraste entre os professores
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dos dois países foi com relação à comorbidade com outros transtornos. Na Irlanda,

professores que trabalhavam com ensino especial apresentaram uma maior consciência

sobre este fator. Metade da amostra deste estudo não fez menção aos aspectos subjacentes

ao transtorno. A maior parte deste grupo fez referência ao processamento cognitivo,

correlacionando este aspecto com as dificuldades de aprendizagem. Somente dois

professores mencionaram o processamento fonológico como uma dificuldade do transtorno

abordado. Com relação às dificuldades subjacentes à dislexia, os professores especialistas

da Irlanda apresentaram também um nível maior de conscientização. A rapidez no

processamento como uma dificuldade subjacente significativa, foi mencionada por apenas

dois dos participantes. Sete dos professores mencionaram aspectos visuais no

processamento cognitivo. Como na Irlanda, dificuldades na memória foram reportadas

como dificuldades relacionadas com a dislexia. Em contraste aos achados do levantamento

na Irlanda, apenas sete sujeitos mencionaram a discrepância entre inteligência e

dificuldades de aprendizagem de leitura. Apenas um dos sujeitos fez menção à dificuldade

no nível da palavra como característica da dislexia. Dos 57 sujeitos, 42 (73%) deles

descreveram a dificuldade de aprendizagem, com menção a baixo reconhecimento fônico e

baixa consciência da relação entre grafema e fonema. Além disso, 24 dos respondentes

deste país fizeram referência à dificuldade de escrita em relação à dificuldade de leitura.

Na discussão dos resultados deste estudo comparativo, os pesquisadores ressaltaram a

presença de uma discrepância no conhecimento sobre a dislexia entre os dois países em

questão. Essa diferença foi justificada pela prática educacional destes países, como já

mencionado acima. Os dados do estudo mostraram que os profissionais especialistas da

Irlanda, com mais experiência e um maior número de cursos na área da leitura,

apresentaram maiores conhecimentos sobre a dislexia que os professores do ensino regular

da Irlanda e da Inglaterra. As implicações destes achados para o treinamento e suporte de

professores são discutidos em recentes iniciativas do melhoramento de ensino de crianças

com dislexia nestes países. Em consideração a este trabalho, uma análise crítica permite

inferir pontos positivos e negativos sobre sua qualidade e pertinência. Embora se

reconheça a importância dos dados apresentados para o contexto de estudos sobre o

conhecimento de professores acerca da dislexia, construtos básicos da língua e métodos de

ensino da leitura, faltou uma análise quantitativa dos dados levantados, que poderia

propiciar resultados mais apurados sobre as questões avaliadas.
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Em Portugal, Pinto (2012) realizou um estudo descritivo, com uma amostra de 81

professores, visando avaliar o conhecimento de professores sobre as características dos

alunos com dislexia. Foi realizado um estudo histórico-descritivo, exploratório, de

abordagem qualitativa e quantitativa, com cálculo de porcentagens dos dados levantados.

A variável dependente utilizada foi o conhecimento dos professores sobre o

comportamento dos alunos com dislexia. As variáveis independentes utilizadas foram:

tempo de serviço, habilitações acadêmicas, experiência com casos de alunos com dislexia e

a formação contínua dos professores. Os dados foram colhidos por meio de um

questionário de 28 questões elaborado pela pesquisadora, com base em outros instrumentos

que tratam de assuntos análogos e por questões que julgou importante ao estudo do tema.

A primeira parte do questionário foi composta de seis itens sobre a caracterização dos

sujeitos. Os outros 22 itens se referiram ao conhecimento dos professores sobre a dislexia.

Observou-se que 52% dos participantes demonstraram ter conhecimento suficiente sobre

os comportamentos apresentados pelas crianças com dislexia; 16% apresentaram pouco

conhecimento e 12 % demonstraram muito conhecimento sobre o tema. Ao final, concluiu-

se a necessidade de melhoria na formação dos professores com relação ao domínio desta

temática.

Soriano-Ferrer e Echegaray-Bengoa (2014) criaram e validaram, na Espanha, uma

escala de avaliação do conhecimento e crença de professores sobre a dislexia do

desenvolvimento. Houve quatro passos procedimentais neste processo. O primeiro foi uma

revisão de literatura que gerou a elaboração de 65 itens. Depois, um grupo de 12

professores universitários, especialistas em dificuldades de aprendizagem, leu os itens para

avaliar o conteúdo e a validade de face. Com base nos comentários desses especialistas, os

itens confusos foram mudados ou eliminados, ficando 50 itens com opções de respostas

descritas como verdadeiras (V), falsas (F) e não sei (NS). Depois, cada participante,

usando uma descrição das escalas, colocou cada item em três subescalas. Um item foi

considerado parte da subescala se 80% da amostra foi de acordo. Depois, foi realizado um

estudo piloto com 89 professores. Os participantes preencheram todos os 50 itens da

escala. Com base na correlação total dos itens, 14 itens foram apagados resultando numa

escala com 36 itens. A confiança para a escala total foi de .76, medida por meio do alpha

de Cronbach. As três subescalas se referiram a: informações gerais, sintomas / diagnóstico

e tratamento da dislexia. Todas apresentaram níveis moderados de consistência interna (.64

a .69 – alpha de Cronbach), como pode ser observado na tabela 1.
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Tabela 1

A Scale of Knowledge and Beliefs about Developmental Dyslexia

Items
Corrected item-
total correlation

Alpha if
item

deleted
1. Dyslexia is the result of a neurologically-based disorder. .584 .760
2. Dyslexia is caused by visual-perception deficits, producing the reversal
of letters and words.

.219 .778

3. A child can be dyslexic and gifted. .226 .777
4. Dyslexic children often have emotional and social disabilities. .603 .758
5. The brains of individuals with dyslexia are different from those of
people without dyslexia.

.620 .761

6. Dyslexia is hereditary. .389 .770
7. Most studies indicate that about 5% of school-age students have
dyslexia.

.377 .768

8. Dyslexia has a greater occurrence in males than in females. .418 .767
9. Children with dyslexia are more consistently impaired in phonemic
awareness (i.e ability to hear and manipulate sounds in language) than any
other ability.

.556 .766

10. Modeling fluent reading is often used as a teaching strategy. .256 .775
11. People with dyslexia have below average Intelligence. .225 .749
12. The reading of students with dyslexia is often characterized by
inaccuracy and lack of fluency.

.218 .775

13. Seeing letters and words backwards is a basic characteristic of
dyslexia.

.347 .794

14. Difficulty with the phonological processing of information is one of
the most important deficits in dyslexia.

.229 .753

15. Intelligence tests are useful in identifying dyslexia. .287 .777
16. All poor readers have dyslexia. .203 .778
17. Children with dyslexia can be helped by using colored lenses/colored
overlays.

.463 .783

18. Physicians can prescribe medications to help students with dyslexia. .356 .780
19. Multisensory instruction is not an effective training method at the
moment.

.641 .784

20. Students who have reading disabilities without an apparent cause are
called dyslexic.

.197 .776

21. People with dyslexia are not stupid or lazy. Knowing about the term
helps children.

.224 .781

22. Giving students with dyslexia accommodations, such as extra time on
tests, shorter spelling lists, special seating, etc., is unfair to other students.

.489 .768

23. are effective for students with dyslexia. .446 .764
24. Most teachers receive intensive training in working with dyslexic
children.

.382 .768

25. I think dyslexia is a myth, a problem that does not exist. -.565 .794
26. Repeated reading techniques are useful reading material to improve
reading fluency.

.446 .764

27. Problems in establishing laterality (body schema) are the cause of
dyslexia. .

.193 .776

28. Students with dyslexia need structured, sequential, direct instruction in
basic skills and learning strategies.

.414 .776

29. Dyslexia refers to a relatively chronic condition that is often not
completely overcome.

.283 .772

30. Many students with dyslexia continue to have reading problems as
adults.

.548 .761

31. Many students with dyslexia have low self -esteem. .489 .768
32. Children with dyslexia have problems with decoding and spelling but .326 .827
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not with listening comprehension.
33. Applying an individual reading test is essential to diagnosing dyslexia. .516 .766
34. Dyslexics tend to spell words wrong. .371 .770
35. Dyslexia usually lasts for a long time. .530 .760
36. Dyslexia is characterized by difficulty with learning to read fluently. .489 .768

Como pode ser observado, se comparados os itens dessa escala de Soriano-Ferrer et

al (2014) com a de Washburn et al. (2013), quase todos os itens dessa última estão contidos

na primeira. As diferenças encontradas na comparação entre as duas escalas se referem à

inclusão de itens, na escala da Espanha, que não foram mencionados na escala dos Estados

Unidos. Itens que fazem parte da escala espanhola e não se encontram na outra escala se

referem à dislexia como um transtorno neurológico; diferenças no cérebro de pessoas com

dislexia; dificuldade com a consciência fonológica; se todos os leitores com dificuldades

têm dislexia; das instruções com características multissensoriais; da concepção sobre a

dislexia ser um mito; da correlação da dislexia com dificuldades de lateralidade e ao item

que se refere ao fato da dislexia ter como característica dificuldades com a aprendizagem e

que explicita a dificuldade com a leitura fluente. Item que se refere à dislexia como sendo

um transtorno específico de determinada língua não apareceu na escala de Soriano-Ferrer e

colaboradores, o que foi mencionado pela escala norte-americana.

Washburn, Binks-Cantrell, Joshi, Martin-Chang e Arrow (2015) realizaram um

estudo comparativo do conhecimento de 279 professores iniciantes de quatro diferentes

programas de treinamento do Canadá (n = 80), Inglaterra (n = 55), Nova Zelândia (n = 26)

e Estados Unidos (n = 118) sobre construtos básicos da língua. Foi utilizado um

questionário para avaliar o conhecimento e a capacidade dos professores sobre construtos

básicos da língua, como fonologia, fonemas e morfologia, com base no instrumento

utilizado por Binks-Cantrell et al. (2012) e Washburn et al. (2013) e em atividades

referenciadas por outros estudos no campo (por exemplo, Bos et al, 2001 e Moats, 1994,

entre outros). O questionário contém um total de 46 itens, sendo que 38 itens avaliaram o

conhecimento e capacidade dos professores e outros oito são itens de autoavaliação, os

quais não foram utilizados na análise comparativa. Os itens de conhecimento foram

questões de múltipla escolha e tiveram questões como O que é consciência fonológica? Os

itens referentes à capacidade foram avaliados por questões onde, por exemplo, se pedia

para contar o número de fonemas das palavras. A confiança do instrumento foi calculada

por meio do alpha de Cronbach (.90). O estudo mostrou que há lacunas no conhecimento

dos professores de certos construtos necessários para o desenvolvimento do ensino de
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leitura precoce nos quatro países. Os professores não demonstraram forte conhecimento

sobre construtos básicos da língua. A porcentagem significativa dos escores totais do

questionário foi de 70% e variou de 49 a 67%. O grupo de professores do Canadá obteve

escores mais altos que dos demais países, justificado pela participação em um curso prático

sobre construtos básicos da língua. A maior parte dos participantes do estudo apresentou

altos escores nos itens relacionados à capacidade fonológica, por exemplo, contagem de

sílabas e escores menores para os itens de contagem e identificação de morfemas.

Lopes, Spear-Swerling, Oliveira, Velasquez e Zibulsky (2014) desenvolveram um

estudo comparativo entre 390 professores portugueses de oito regiões do país (Litoral

Norte, Interior Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Aletejo, Algarve e Ilhas) e 390

professores americanos de três lugares dos Estados Unidos (Conecticut, n = 97; Colorado,

n = 46 e New Jersey, n = 181), do 1º ciclo do ensino básico, com o objetivo de investigar a

relação entre conhecimento efetivo e conhecimento percebido em três áreas distintas do

ensino de leitura (ensino fônico, fluência/vocabulário/compreensão e

avaliação/intervenção). Os instrumentos utilizados neste estudo foi o Teacher’s Knowledge

Survey (TKS), um questionário construído com referência no Foundations of Reading Test

(FRT), publicado pelo Evaluation Systems Group do grupo Pearson, na Inglaterra (Spear-

Swerling & Cheesman (2012). Este instrumento possui itens relativos a conhecimentos em

cinco componentes da leitura (consciência fonêmica, ensino fônico, fluência, vocabulário e

compreensão), assim como avaliação e intervenção em alunos com dificuldades. A versão

inglesa é composta por 52 itens de múltipla escolha, com quatro opções de resposta, sendo

que uma das possibilidades é a resposta “não sei”. Apenas uma das respostas era a correta.

Um terço dos itens deste questionário avaliou conhecimentos básicos sobre leitura e os

outros dois terços avaliaram questões relacionadas à aplicação dos conhecimentos. Os 52

itens foram incluídos em três grupos: 23 itens de consciência fonêmica/ensino fônico (alfa

de Cronbach =.60 para a versão americana e .70 para a versão portuguesa); 20 itens de

fluência, vocabulário e compreensão (alfa de Cronbach = .69 e .85 respectivamente); e

nove itens de avaliação/intervenção (alfa de Cronbach = .75). Também foi utilizado um

questionário de 13 itens de auto-avaliação, representando cinco componentes da leitura

(consciência fonêmica, ensino fônico, fluência, vocabulário e compreensão), por meio do

qual foi pedido aos participantes que avaliassem  seu conhecimento em diferentes áreas

numa escala de 1 a 5, em que 1 significava “conhecimento muito limitado”; 3, “ nível

moderado de conhecimento” e 5 “nível muito elevado de conhecimento”. Os resultados
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deste estudo apontaram diferenças entre os grupos para todas as dimensões do

conhecimento disciplinar efetivo. Com relação ao conhecimento percebido foram

encontradas diferenças apenas no índice sobre percepção, que se mostrou mais positiva na

amostra portuguesa, com relação ao domínio da avaliação e intervenção em alunos com

dificuldades. Paradoxalmente, esta área do conhecimento disciplinar efetivo foi onde os

professores apresentaram piores resultados e onde se encontraram as maiores diferenças

entre os grupos, a favor da amostra dos Estados Unidos. O estudo mostrou que o

conhecimento percebido no domínio da avaliação e intervenção em alunos com

dificuldades constituiu o critério mais relevante e que o conhecimento disciplinar e a

percepção de conhecimento disciplinar são construtos relativamente independentes.

Verificou-se também quer o conhecimento disciplinar efetivo prediz uma pequena, mas

significativa parte do conhecimento da variância do conhecimento percebido, constituindo

como melhor preditor o conhecimento sobre ensino fônico. Os resultados apontaram ainda

a existência de diferenças significativas entre os professores portugueses e americanos,

principalmente nos conhecimentos sobre avaliação / intervenção. O estudo concluiu que os

professores portugueses tinham mais experiência, mas menos formação e que os

professores norte-americanos superaram os professores portugueses em todos os aspectos

do conhecimento disciplinar efetivo.

Jiménez, Rodríguez, Suárez, O’Shanahan, Villadiego, Uribes, Villalobos e Rodas

(2015) realizaram um estudo transcultural em países íbero-americanos (Espanha, México,

Guatemala, Colômbia e Equador) com o objetivo de explorar a natureza e estrutura de

teorias implícitas de 591 professores sobre a aprendizagem da leitura. Análise realizada por

meio de rotação varimax encontrou uma estrutura fatorial formada por sete principais

fatores nas teorias da aprendizagem: construtivismo, nativismo, maturacionismo, social,

repetição, corretiva e psicolinguística. Diferenças significativas foram encontradas nas

teorias da aprendizagem dos professores dependendo da localização geográfica e contextos

culturais. Professores da Espanha apresentaram referências teóricas mais baseadas na

psicolinguística e no nativismo. Os professores do México apresentaram um foco maior na

teoria construtivista. Na Guatemala e na Colômbia a tendência dos professores foi em

teorias baseadas na repetição e, por fim, os educadores equatorianos apresentaram

referências da teoria nativista.

Os estudos internacionais apresentados acima apontam lacunas no conhecimento

dos professores sobre a dislexia e construtos básicos da língua. Com relação ao
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conhecimento sobre métodos de ensino da leitura, os resultados fizeram menção somente

ao uso de métodos que explicitam a estrutura da língua, sem maiores considerações. Um

desses estudos mostrou tendências teóricas subjacentes ao ensino da leitura. Ambos os

estudos não explicitaram os conceitos e práticas metodológicas utilizadas pelos

professores. Os pesquisadores sugerem a necessidade de um desenvolvimento na formação

dos professores com relação aos temas referenciados por esses estudos. Percebe-se que,

embora a origem do entendimento acerca da dislexia tenha ocorrido por há, mais ou

menos, dois séculos, estudos sobre o conhecimento de professores sobre este transtorno e

suas dificuldades correlatas não passam de duas décadas.

Estudos brasileiros sobre o conhecimento dos professores acerca da dislexia,

construtos básicos do Português brasileiro e métodos de ensino da leitura

No contexto nacional, foram encontrados sete estudos realizados sobre o

conhecimento de professores sobre a dislexia. Estes estudos foram compilados na Tabela 2,

apresentada abaixo e as considerações sobre esses estudos serão realizadas, conjuntamente,

ao final das descrições dos mesmos.

Tabela 2

Estudos realizados no Brasil—Conhecimento de Professores sobre a Dislexia do
Desenvolvimento.

Ano Pesquisador / Local
do estudo

Objeto de estudo População Metodologia
instrumentos de
medida

2008
Fernandes e Gomes
Bauru - SP

Conhecimento sobre o
transtorno de leitura e
escrita

N = 50
1ª à 4ª série – EF
Escolas públicas e
privadas

Questionário com 10
questões abertas

2011
Giroto e Castro
Interior de SP

Compreensão sobre o
diagnóstico de dislexia

N = 43
Pré II
10 escolas municipais

Roteiro realizado a
partir de fórum
presencial e literatura
da área – aplicação
individual

2011
Pereira, Simões,
Siqueira e Alves
BH e Nova Lima -
MG

Conhecimento prático /
teórico sobre dislexia

N = 103
14 escolas da rede
pública e privada

Questionário
elaborado pelos
pesquisadores

2012
Medeiros
Caçapava - SP

Conhecimento sobre
dislexia e TDA/H

N = 90
Escolas da rede pública

Questionário de
Wadlington e
Wadlington (2005)
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2012

Correia e Dias
Campina Grande e
outros 5 municípios
de sertão paraibano
- Paraíba

Conhecimento sobre
dislexia

N = 162
5 escolas municipais de
Campina Grande e
professores de 5 outros
municípios em curso
nesta cidade

Questionário de 8
questões fechadas

2013
Costa et al.
Recife - PE

Conhecimento sobre
dislexia

N = 60
Escolas públicas – 30
Escolas privadas - 30

Questionário
elaborado pelos
pesquisadores

2014

Gonçalves e
Crenitte
Bauru - SP

Concepção de
professores sobre
transtornos de
aprendizagem

N = 31
Ensino Fundamental

Questionário com
questões abertas

Fernandes e Gomes (2008) verificaram o conhecimento de 50 professores sobre o

transtorno da leitura e escrita, de escolas públicas e particulares de Bauru, São Paulo. Os

participantes foram de ambos os sexos, na faixa-etária de 25 a 60 anos, que lecionavam de

primeira à quarta série do Ensino Fundamental. O tempo de atuação dos professores variou

entre 5 a 30 anos. A metodologia de pesquisa utilizada nesse estudo consistiu na aplicação

de um questionário de dez questões abertas, elaborado pelas pesquisadoras. O conteúdo do

questionário abrangeu dados referentes à identificação e sobre o conhecimento acerca do

transtorno de leitura e escrita. Das dez questões formuladas, três se referiram a aspectos da

profissão de fonoaudiologia e não serão discutidas neste estudo. Uma das questões do

questionário abordou, por exemplo, a origem da formação destes professores sobre o tema,

qual seja: “Obteve em sua formação, informações sobre o trabalho do fonoaudiólogo na

escola, ou já participou de palestras e/ou cursos direcionados para o distúrbio da leitura e

escrita”. As outras seis questões do questionário abordam o conhecimento dos professores

sobre o distúrbio da leitura e escrita, quais sejam: “Quais as características que considera

como manifestação do distúrbio da leitura e escrita?”; “Quais as causas que justificam o

distúrbio da leitura e escrita?”; “Como nomeia esse problema?”; “E diante do mesmo,

como corrige uma criança?”; “Quais são as atitudes frente a uma criança com distúrbio de

leitura e escrita?” e “Quando suspeita ou detecta um problema, a quem (profissional)

encaminha a criança?”. Os resultados mostraram que, com relação às questões sobre a

formação dos professores, a maioria dos profissionais (66%), adquiriu conhecimento sobre

o tema em questão, a partir de cursos e palestras e não na formação de magistério e/ou

pedagogia. Com relação ao item que se referiu às características do transtorno, as respostas

foram: alterações na escrita–80%, alterações orais–70% e alterações de comportamento–
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38%. A resposta ao item sobre as causas do transtorno, as respostas foram: 82% para

causas intrínsecas ao indivíduo (fisiológico, biológico) e 38% a causas extrínsecas ao

indivíduo (ambiente escolar, método de ensino e ambiente familiar). Sobre a forma de

nomear o transtorno, os participantes responderam “dislexia” em 46% das respostas. O

item que se referiu a como se faz intervenção em crianças com dificuldades de

aprendizagem obteve 58% de respostas relacionadas com recursos pedagógicos e 62%

referentes a encaminhamentos, distribuídos para coordenação e diretoria, fonoaudiologia e

outros (psicopedagogo e neurologista). O estudo verificou que o conhecimento dos

professores se encontra pouco fundamentado a respeito da dislexia. A dificuldade ficou em

torno da identificação real do transtorno, de quais manifestações caracterizam a dislexia e

sobre as formas de intervir e prevenir. Os resultados deste estudo apontaram para a

importância de se investir na formação dos professores, visando à prevenção e detecção

precoce dos transtornos escolares e no benefício do uso de estratégias pedagógicas

eficazes.

Giroto e Castro (2011) verificaram a compreensão de professores acerca do

diagnóstico clínico da dislexia e seu impacto no futuro escolar dos alunos. Este estudo

contou com a participação de 43 sujeitos, com idade entre 23 e 49 anos e tempo de

exercício no magistério entre 2 a 21 anos de classes de pré II, de 10 escolas municipais de

educação infantil, no interior de São Paulo. O delineamento proposto constou da realização

de um fórum presencial, onde concluíram sobre a necessidade de melhor compreensão dos

professores acerca do tema. A partir de discussões realizadas neste fórum e através de

revisão de literatura na área, foi elaborado um roteiro, o qual foi administrado por meio da

realização de entrevista individual. O estudo permitiu verificar lacunas no conhecimento de

professores sobre a temática.

Pereira, Simões, Siqueira e Alves (2011) investigaram o conhecimento prático-

teórico sobre a dislexia do desenvolvimento de educadores das redes pública e privada de

Belo Horizonte e Nova Lima. Os dados foram colhidos através de um questionário com

questões fechadas, elaborado pelos pesquisadores. As questões tiveram como foco o

conceito de dislexia, suas principais características, fatores causais e os profissionais

envolvidos no diagnóstico e tratamento. Foram selecionados, de forma aleatória, 103

professores de 14 escolas, dos anos posteriores ao período de alfabetização. Os

pesquisadores concluíram que os professores têm certo conhecimento sobre dislexia, que

proporcionam encaminhamentos corretos e realizam identificação precoce de crianças com
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risco para a dislexia. Constataram que a formação dos professores vem se adequando às

reais necessidades do professore em sala de aula e que eles próprios têm buscado maiores

conhecimentos, com objetivo de melhores condutas e atividades profissional.

Medeiros (2012) avaliou o que professores (n = 90) das escolas da rede pública do

município de Caçapava, estado de São Paulo, conheciam sobre dislexia e o transtorno de

déficit de atenção / hiperatividade (TDA/H). A seguir será descrito apenas a parte do

estudo sobre a dislexia, foco do presente estudo. O instrumento utilizado para avaliar o

conhecimento dos professores acerca da dislexia foi o Belief Dyslexia Index (Wadlington

& Wadlington, 2005). O questionário foi composto por 20 questões cujas respostas

variaram de 1 a 4 pontos, sendo: 1= falso, 2 = provavelmente falso, 3= provavelmente

verdadeiro e 4 = verdadeiro. De acordo com a porcentagem do número de acertos, o nível

de conhecimento dos professores foi classificado como “muito pouco”, “pouco”, “médio”,

“bom” e “excelente”. Apesar dos resultados terem sido descritos por itens, sem uma média

global, uma análise mais detalhada demonstra, em média, 50% de acertos nos itens desse

questionário acerca da dislexia. Ou seja, os resultados mostraram que a maioria dos

professores apresentou um nível médio de conhecimento sobre a dislexia. Os

pesquisadores consideraram que os professores se sentem inseguros quanto à qualidade do

conhecimento que possuem, ou seja, se o que conheciam estava realmente certo ou errado.

Correia e Dias (2012) realizaram um levantamento sobre o conhecimento acerca da

dislexia de professores de Campina Grande e de mais cinco cidades do sertão paraibano. A

amostra foi composta por 108 professores, sendo 54 professores de cinco escolas

municipais de Campina Grande e por 54 professores, que participavam de curso de

aperfeiçoamento oferecido para cidades do interior da região. Os profissionais foram

convidados a responderem um questionário com oito questões abertas e, após, participarem

de uma palestra nas dependências da escola sobre o tema avaliado. Os resultados apontam

uma discrepância entre as respostas dos profissionais da capital em relação ao

conhecimento dos professores das cidades do sertão, especialmente em quatro questões:

No item 3, “A causa de dislexia pode ser atribuída à baixa qualidade do ensino de uma

escola?”; no item 4, “Os professores possuem em sua formação acadêmica uma preparação

para trabalhar com crianças com dislexia?”; no item 6, “O ensino das crianças portadoras

de dislexia deve ser realizado em escolas especializadas em distúrbio de aprendizagem?” e

no item 7, “É possível trabalhar com a criança disléxica através de uma intervenção
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multiprofissional?”. Com relação à questão que trata do ensino de pessoas com dislexia, os

grupos apresentaram percepções semelhantes.

Na região metropolitana de Recife, no estado de Pernambuco, Costa, Júnior,

Santos, Albuquerque, Silva, Maciel e Tenório, (2013) realizaram estudo com 60

professores de escolas da rede pública (30) e privada (30), sobre o conhecimento dos

mesmos acerca da dislexia. Desta amostra, 71% dos professores possuíam de 6 a 10 anos

de experiência, 16% apresentaram menos de cinco anos e 13% tinham mais de 10 anos de

experiência na profissão. A metodologia da pesquisa foi descrita como sendo uma

abordagem quantitativa, com uso de questionário e observação sistemática na coleta de

dados. Os resultados mostraram que 85% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento

sobre o assunto e que a dislexia afeta a leitura e a capacidade de compreensão. Os demais

15% dos entrevistados afirmaram desconhecer o transtorno. Dos participantes, 62,5 %

deles confirmaram a relação entre dislexia e transtorno de inteligência e os outros 37,5%

disseram ser falsa essa relação. Os autores concluíram haver uma confusão entre termos

básicos e pertinentes a respeito da dislexia e aos sinais clínicos deste transtorno. Com

relação ao auxílio aos alunos com dislexia, 98% dos entrevistados afirmaram a necessidade

de uso de metodologias alternativas e o encaminhamento ao psicopedagogo. Todos os

professores afirmaram não possuir nenhuma capacitação ou treinamento para lidar com

casos de alunos com dislexia.

Gonçalves e Crenitte (2014) investigaram o conhecimento de 31 professores do

ensino fundamental de escolas públicas (n = 20) e privadas (n = 11) da cidade de Bauru

(SP), sobre dificuldades de aprendizagem e dislexia. As autoras utilizaram um questionário

com questões abertas sobre definição e causas dos transtornos de aprendizagem. O

questionário consistiu de nove questões de identificação e de levantamento

sociodemográfico da população estudada, com itens sobre idade, formação, tempo de

ensino, outra formação (especialização, mestrado etc) e se possuíam curso de capacitação

em problemas de aprendizagem. O questionário possuiu 12 questões abertas que tratavam

de conhecimentos sobre diferenças entre dificuldades escolares, transtornos de

aprendizagem e dislexia. O instrumento tinha também duas questões fechadas que

avaliaram a capacidade dos professores em identificar casos de crianças em sala de aula,

com três alternativas de respostas, quais sejam: dificuldades escolares, dificuldades de

aprendizagem e dislexia. Estes três tópicos também são alternativas de resposta à questão

que se refere à habilidade dos professores em discutir os casos de alunos com outros
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professores e com os pais. O questionário tinha ainda uma última questão aberta reservada

para observações e considerações sobre o tema. Foram realizadas estatísticas descritivas,

com cálculo de porcentagens e desvio padrão. O estudo mostrou que 80% dos professores

da escola particular tinham cursos específicos na área (36% na escola pública). Na escola

particular, 82% dos professores apresentaram conhecimento correto sobre dificuldades de

aprendizagem (30% da escola pública). Sobre as manifestações das dificuldades de

aprendizagem, 45% dos professores da escola pública e 36% das escolas particulares

responderam corretamente. Sobre a dislexia, 100% dos professores das escolas particulares

e 75% das escolas públicas definiram corretamente o transtorno. Para as causas desse

transtorno, 60% dos participantes da escola particular e 35% da escola pública

apresentaram conhecimento correto. Com relação às manifestações da dislexia, não foram

encontradas diferenças significativas entre os grupos.

Este levantamento propiciou a constatação de que os estudos brasileiros tiveram

como foco o conhecimento de professores sobre a dislexia do desenvolvimento. Percebe-se

a falta de estudos que abordem também o conhecimento de professores sobre construtos

básicos da língua (Português brasileiro) e sobre métodos e práticas de ensino da leitura.

Embora tenha sido afirmado em alguns destes estudos o uso de metodologia quantitativa,

considera-se o uso restrito ao cálculo de porcentagens, própria das análises qualitativas.

Observou-se ainda que os resultados dos estudos realizados no contexto internacional,

assim como no contexto nacional, convergem para duas conclusões: a presença de lacunas

no conhecimento de professores sobre a dislexia e a necessidade de preparação de futuros

professores e de professores em serviço com relação ao conhecimento sobre esta temática.

Os estudos internacionais mostraram que os professores necessitam também de maiores

conhecimentos sobre construtos básicos da língua. Com relação aos métodos de ensino da

leitura, os estudos internacionais corroboraram com as orientações sobre a eficácia do uso

de métodos mais explícitos da língua.
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OBJETIVOS

Objetivo Geral

O objetivo geral deste estudo foi verificar o conhecimento dos professores de

crianças de 4 a 10 anos, da rede municipal de ensino da cidade de São João del Rei, em

Minas Gerais, sobre a dislexia do desenvolvimento, construtos básicos do Português

brasileiro e métodos de ensino de leitura.

Objetivos Específicos

A proposta deste estudo com relação à dislexia do desenvolvimento foi avaliar o

conhecimento dos professores sobre sinais, sintomas e causas de dislexia; verificar o

conhecimento sobre intervenções apropriadas e sobre os fatores associados a um maior

grau de conhecimento dos professores sobre este transtorno. Com relação aos construtos

básicos do Português brasileiro, o estudo teve por objetivo verificar o conhecimento dos

professores sobre conceitos básicos de fonologia e contagem de fonemas, assim como os

fatores associados a um maior grau de conhecimento nesta área. Este estudo também teve

como proposta verificar o conhecimento sobre os métodos global e fônico, utilizados para

alfabetizar crianças, assim como verificar a confiança dos professores em alfabetizar

alunos com dificuldades. Uma correlação entre os resultados destes levantamentos, em

especial aos conhecimentos sobre dislexia, construtos básicos do Português brasileiro e os

dados sociodemográficos, também foi proposta por este estudo.
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MÉTODO

Para a descrição dos métodos de pesquisa utilizados neste estudo, inicialmente

serão apresentados o delineamento e local do estudo. A seguir serão descritas a população-

alvo e a amostra, assim como os instrumentos de medida utilizados para avaliar o

conhecimento dos professores sobre dislexia, construtos básicos do Português brasileiro,

métodos de ensino da leitura e dados sociodemográficos e ocupacionais dos participantes

deste estudo. Por fim, serão apresentados o procedimento de coleta dos dados, a análise

desses dados e as considerações éticas referentes ao estudo.

Delineamento da Pesquisa

O estudo consistiu em uma Pesquisa de Levantamento, na qual foi adotado o

delineamento mais simples, que visou avaliar a incidência e distribuição das características

de uma população-alvo e identificar relações entre variáveis, conforme definição de Selltiz,

Wrightsman & Cook (1987). O delineamento Pré-experimental de Comparação com Grupo

Estático também foi utilizado para comparar subgrupos de sujeitos. Segundo Selltiz et al.

(1987), esse delineamento compara grupos naturais, sem manipulação de variáveis. Neste

estudo, os subgrupos a serem comparados foram determinados pelas variáveis

sociodemográficas consideradas pertinentes, segundo a literatura na área.

A Pesquisa de Levantamento fornece uma metodologia que possibilita avaliar as

descrições dos sujeitos sobre as mais diversas variáveis presentes em seu ambiente social e

comportamental (Cozby, 2009). Nesse tipo de investigação, de acordo com Selltiz et al

(1987), o pesquisador deve se preocupar, especialmente, em verificar se as amostras

estudadas são representativas da população para a qual se deseja generalizar os resultados,

assim como em padronizar a coleta de dados, com o objetivo de descrever precisamente as

características a serem investigadas. Deve-se usar parte ou toda a população-alvo.

Este estudo pode, também, ser classificado como do tipo correlacional, definido de

acordo com Selltiz et al (1987), como aquele que investiga a relação entre variáveis

naturais, sem a manipulação de variáveis independentes. Esta pesquisa se caracterizou,

ainda, como um estudo de corte transversal, no qual a coleta de dados ocorreu num único

intervalo de tempo (Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et al, 1987). A avaliação do

conhecimento de professores sobre dislexia do desenvolvimento, construtos básicos do
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Português brasileiro, métodos de ensino da leitura, assim como o levantamento sobre dados

sociodemográficos e ocupacionais da população deste estudo, foram realizados a partir da

aplicação de quatro instrumentos de medida, em uma única entrevista.

Descrição do Local da Pesquisa

Este estudo foi realizado basicamente nas escolas de Educação Infantil e nas

escolas de Ensino Fundamental, urbanas e rurais, do primeiro ao quinto ano, da Rede

Municipal de Ensino de São João del-Rei. A Secretaria Municipal de Educação (SME)

deste município atende a uma média de cinco mil alunos. Esta rede trabalha com as

seguintes modalidades de ensino: Educação Infantil (creche, Educação Infantil I e II) e

Ensino Fundamental (Primeiro ao Nono Ano). Além disso, atende à Educação de Jovens e

Adultos – EJA, na modalidade do Ensino Fundamental.

O quadro de funcionários que atuam da Educação Infantil ao Ensino Fundamental é

composto por 366 professores, sendo 26 professores na Creche e 81 nas escolas de

Educação Infantil I e II. Nas escolas de Ensino Fundamental, esse número é de 259

professores.

As escolas com suas respectivas modalidades de ensino se situam na área urbana e

rural do município, exceto para a modalidade EJA, que funciona somente em uma escola

urbana. Na modalidade da Educação Infantil, a Secretaria Municipal de Educação atende a

um número de 21 escolas, sendo 12 na área rural e nove na área urbana. Na modalidade do

Ensino Fundamental, o número total de escolas é também 21, sendo 13 na área rural e oito

na área urbana.

A população de alunos atendidos por estas escolas compreende crianças de seis

meses de vida aos cinco anos de idade, na Educação Infantil. A população do Ensino

Fundamental é composta por crianças e adolescentes dos seis aos 14 anos. Na Educação de

Jovens e Adultos, a população é composta por pessoas a partir dos 15 anos de idade.

As escolas municipais possuem estruturas diversificadas. A maior parte delas

funciona com turmas seriadas, mas existem escolas com turmas multisseriadas. Este tipo

de enturmação multisseriada é mais frequente nas áreas rurais, onde o número de alunos é

pequeno, o que não justifica a contratação de mais de um profissional, segundo as leis da

educação no município. A maior parte das escolas funciona com várias turmas seriadas de
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alunos, atualmente, discriminadas por anos (1º ano, 2º ano e assim sucessivamente, até o 9º

ano). Nesta rede de ensino se encontram escolas com número limitado de alunos (por

exemplo, seis alunos) e outras escolas com número elevado de alunos (por exemplo, mais

de mil alunos). Existem escolas que funcionam essencialmente para a Educação Infantil;

escolas que atendem ao Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); escolas que atendem à

Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I; escolas que funcionam com Ensino

Fundamental completo, ou seja, do 1º ao 9º ano e, também existem escolas que funcionam

da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. A infraestrutura das escolas

também é diversificada. Cada uma delas contém, no mínimo, uma sala de aula, dois

banheiros e uma cozinha, conforme o número de alunos que atende.

População-alvo

A população-alvo deste estudo foi composta por professores das escolas

municipais, urbanas e rurais, de São João del-Rei, Minas Gerais. A proposta para este

estudo foi que este grupo de professores fosse subdividido em dois estratos: grupos dos

professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das áreas urbana e rural. Outros

profissionais das escolas como pedagogas e coordenadoras e /ou diretoras também

participaram do estudo e foram discriminadas no grupo de professores por possuírem, em

geral, a mesma formação: pedagogia ou normal superior.

Para obter maior homogeneidade dos sujeitos da amostra, foram adotados como

critérios de inclusão: que fossem professores da Educação Infantil ao quinto ano do Ensino

Fundamental, de alunos entre quatro e 10 anos, que estivessem em situação ativa e atuando

na regência de turmas, assim como os professores alfabetizadores, professores apoio—que

acompanham casos de inclusão nas escolas— e de professores de sala recurso, que

atendem alunos com necessidades educativas especiais. Também foram incluídos os

pedagogos que atuam na coordenação pedagógica das escolas e os diretores que quiseram

participar. Foram excluídos do estudo professores/educadores que, por qualquer motivo,

estiveram fora da escola no momento da coleta de dados.
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Amostra

Neste estudo, não se utilizou nenhuma técnica de amostragem. A amostra foi

composta por todos os sujeitos da população-alvo, que se enquadraram nos critérios de

inclusão e exclusão e que aceitaram participar do estudo.

Instrumentos de medida

Neste estudo, foram utilizados quatro questionários como instrumentos de medida.

Segundo Günther (2003), o questionário é o principal instrumento para o levantamento de

dados por amostragem e sua construção deve estar relacionada à definição de indicadores,

correlacionados com um referencial teórico. Dessa forma, foi utilizado um questionário

destinado a recolher informações sobre o conhecimento dos professores acerca da dislexia;

um questionário para conhecer o que os professores sabem sobre fonologia e contagem de

fonemas – construtos básicos do Português brasileiro; um questionário para saber o que os

educadores sabem sobre métodos de alfabetização, que também avaliou a confiança dos

educadores em ensinar crianças com dificuldades de leitura e que também levantou o tipo e

a quantidade de cursos que os professores participaram sobre o ensino da leitura. Também

foi utilizado um questionário para levantar as variáveis sociodemográficas e ocupacionais

dos participantes deste estudo. Estes instrumentos serão descritos abaixo.

Questionário Sociodemográfico e Ocupacional

Este instrumento foi composto por dez questões que avaliaram: idade; sexo; renda;

escola em que atuava; formação dos professores (graduação); outra formação (pós-

graduação, mestrado etc); local onde atuava (zona urbana ou rural); se tinha acesso à

tecnologia (internet); qual o tempo de serviço; a remuneração e se tinha outro trabalho

remunerado (anexo E).

Questionário de Avaliação do Conhecimento sobre Dislexia

Este instrumento foi elaborado com base no questionário de Washburn et al (2013),

que é originalmente composto por 19 afirmativas que descrevem as características da
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dislexia, seus sintomas e causas. Este questionário possui consistência interna de .74,

medida através do alfa de Cronbach (α = 0,74). O instrumento apresenta um escore global,

calculado a partir da média dos escores dos 19 itens. A escolha por este instrumento foi

motivada pelo número de estudos que sua idealizadora tem nesta área proposta para o

presente estudo, por ser um instrumento mais atualizado no momento do levantamento dos

dados e por saber que ele foi baseado em outro instrumento validado anteriormente

(Wadlington & Wadlington, 2005). Para a elaboração da versão utilizada neste estudo,

primeiro foi realizado um contato com a idealizadora deste instrumento, com a proposta de

pedir permissão para o uso do mesmo. Após, foi realizada a tradução do questionário por

especialista na área (orientadora deste estudo) e pelos pesquisadores deste estudo

(mestranda pesquisadora e assistente de pesquisa, graduando em psicologia). Depois,

foram contextualizadas e modificadas algumas questões utilizadas na versão original, que

foram construídas para outro país (Estados Unidos), com características diferentes às da

população deste estudo, com relação à língua falada (inglês) e às condições

socioeconômicas e educacionais. Neste sentido, foi alterada, por exemplo, a questão que se

referia à dislexia como a maior causa dos problemas de leitura e escrita no país, sendo

transformada em uma das maiores causas dos problemas de aprendizagem da leitura neste

país, a partir do entendimento dos pesquisadores da existência de causas sociais e

metodológicas sobre os problemas de aprendizagem da leitura no Brasil. O questionário

utilizado constou, então, de 21 questões, sendo 20 questões objetivas e uma questão aberta.

Esta questão aberta foi elaborada com o intuito de dar espaço para os participantes do

estudo de se manifestarem com comentários sobre questões da dislexia que julgaram

importantes e/ou que não foram contemplados nas questões fechadas do questionário. Nas

questões fechadas, as alternativas de resposta deste instrumento de medida foram

distribuídas, como na versão original, em uma escala do tipo Likert de 4 pontos, sendo: 1.

falso, 2. provavelmente falso, 3. provavelmente verdadeiro e 4. Verdadeiro (anexo B).

Questionário de Avaliação do Conhecimento sobre Construtos Básicos do

Português Brasileiro (Fonologia)

Este instrumento foi construído por especialista da área, orientadora deste estudo e

pelo assistente de pesquisa, graduando em psicologia e pesquisador do CNPq, com base no
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referencial teórico sobre o tema. Ele foi composto por nove questões fechadas que tratam

de conceitos básicos sobre fonologia do Português falado no Brasil. Oito questões se

referem a conceitos práticos, básicos de fonologia, como o conceito de fonema, de

encontro consonantal, de sílaba, de aliteração, entre outras. A oitava questão deste

questionário trata de uma tarefa com sete itens de contagem de fonemas em diversas

palavras (anexo C).

Questionário de Avaliação sobre Métodos de Ensino da Leitura

Este instrumento também foi elaborado pelos próprios pesquisadores, com referência

nos estudos sobre essa temática. Diferente dos outros questionários, este constou de

questões abertas que avaliaram o conhecimento dos educadores com relação aos conceitos

sobre os métodos global e fônico de alfabetização, sobre a experiência com alunos com

diagnóstico de dislexia, sobre os cursos de capacitação na área e por questão que avaliou a

confiança dos professores em ensinar alunos com dificuldades de leitura. Há também uma

questão aberta em que os participantes do estudo deveriam se manifestar sobre o

conhecimento de outros métodos conhecidos por eles. (anexo D). As outras questões deste

questionário se referiram às capacitações que os educadores tiveram, às experiências com

alunos com laudo de dislexia e sobre a confiança em ensinar crianças com dificuldades na

aprendizagem da leitura.

Procedimento de Coleta de Dados

Com relação à coleta de dados, foi realizado contato com a secretária municipal de

educação e diretores e/ou coordenadores pedagógicos das escolas, para expor os objetivos

e procedimentos adotados na pesquisa. A partir do contado com o profissional (pedagoga

ou diretor / coordenador) responsável pela escola, foi agendado o momento e local em que

os pesquisadores se reuniriam com os professores de cada uma das escolas, ou com um

grupo de escolas (no caso das escolas da zona rural), para realizar a coleta dos dados.

A aplicação dos questionários foi realizada pela pesquisadora, pelo assistente de

pesquisa, estagiário do curso de Psicologia previamente treinado e também pela

orientadora do projeto. O treinamento do assistente de pesquisa, bolsista de iniciação

científica, ocorreu por meio de sua participação em todo o processo de elaboração dos
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instrumentos de medidas, por estudos sobre as temáticas e pela participação nas primeiras

aplicações dos questionários, em conjunto com a mestranda pesquisadora, que coordenou

as aplicações e o assistente de pesquisa realizou observação do processo. Depois, o

assistente do estudo conduziu as aplicações dos instrumentos em outros momentos do

levantamento de dados, com a orientadora deste estudo.

A administração do instrumento ocorreu com grupos de professores, com a

preferência do uso de salas de aula nas escolas. O momento da aplicação dos questionários

foi combinado com a direção e/ou coordenação pedagógica, com sugestão para os

módulos, tempo que os professores se reúnem para planejarem e discutirem sobre sua

prática educacional e que faz parte da carga horária de trabalho dos mesmos. Os módulos

de parte dos professores que trabalham na área rural acontecem no prédio onde funciona a

Secretaria Municipal de Educação. Portanto, para este grupo de professores, a coleta de

dados foi realizada neste espaço diferenciado e não nas escolas onde atuam. Assim sendo,

houve aplicações do estudo nas escolas urbanas, rurais e na Secretaria Municipal de

Educação de São João del-Rei.

Antes da aplicação dos instrumentos, os professores foram orientados a lerem e

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo E), confirmando que

estavam cientes dos objetivos da pesquisa e que concordavam em participar. Antes da

aplicação dos instrumentos, os pesquisadores se apresentaram aos grupos, assim como os

temas do estudo. Foi garantido o anonimato dos participantes do estudo, em particular,

assim como o anonimato das escolas, sendo garantido que os resultados seriam referentes à

rede municipal de ensino como um todo.

Análise de Dados

Os dados deste estudo foram analisados por meio do programa Statistical Program

for Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Foram investigados os escores de assimetria e

curtose para determinar o tipo de análise inferencial a ser realizada. George e Mallery

(2010) afirmaram que se os coeficientes de assimetria e curtose se encontram entre 2 e -2,

pode-se considerar a normalidade dos dados. O Teorema Central do Limite serviu de

referência na consideração da normalidade dos dados, pois segundo essa teoria, para

amostras grandes, como a utilizada neste estudo, pode-se considerar a distribuição normal

para as estatísticas do teste (Bussab & Morettin, 2010). Dessa forma, considerando-se a
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normalidade dos dados deste estudo, as análises posteriores puderam ser realizadas a partir

de estatística paramétrica.

Foram utilizadas análises estatísticas descritivas, por meio dos cálculos de médias,

desvios-padrão e porcentagens, visando fazer a descrição das características

sociodemográficas e ocupacionais dos educadores e para analisar os escores de cada item

dos questionários de conhecimento sobre a dislexia e sobre fonologia (construtos básicos

da língua). Foi realizada descrição dos escores globais dos questionários de dislexia e

fonologia, assim como também dos acertos por item dos dois questionários.

Realizou-se análise univariada dos escores dos questionários de dislexia e fonologia

para verificar quais variáveis estavam relacionadas ao maior grau de conhecimento sobre

dislexia e fonologia. A análise univariada das variáveis binárias foi realizada por meio do

teste t de student para amostras independentes. Como algumas variáveis categóricas

obtiveram uma distribuição das frequências bastante irregular para suas respostas, elas

foram transformadas em variáveis binárias, o que aconteceu tanto para o questionário de

dislexia como para o de fonologia. As análises univariadas das variáveis categóricas

relacionadas ao grau de conhecimento sobre dislexia e fonologia foram realizadas por meio

da Análise de Variância (ANOVA) e do teste Fisher, para comparações múltiplas, também

conhecido por teste da diferença mínima significativa (Least Significant Difference test –

pos hoc LSD). As análises univariadas das variáveis contínuas relacionadas ao maior

conhecimento sobre dislexia e fonologia foram realizadas por meio do teste de correlação

de Pearson. Essas análises serviram para selecionar as variáveis que foram utilizadas nas

análises multivariadas.

Foi realizada, então, uma análise estatística multivariada de regressão linear

múltipla, visando identificar os fatores preditores do maior grau de conhecimento dos

professores sobre a dislexia e fonologia. Neste caso, as variáveis dependentes (VD’s)

consistiram nos escores globais dos questionários de dislexia e fonologia e as

independentes foram selecionadas de acordo com a literatura da área e com os resultados

das análises univariadas. As variáveis independentes (VI’s) foram selecionadas de acordo

com a literatura da área e com os resultados das análises univariadas. Dois modelos de

regressão múltipla simultânea foram construídos. Nesta regressão, as variáveis

independentes foram inseridas conjuntamente para, posteriormente, avaliar qual iria prever

o grau de conhecimento sobre dislexia e fonologia.
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Por fim, realizou-se uma análise das respostas dos sujeitos à questão aberta do

questionário de dislexia e às questões abertas do instrumento de medida que verificou o

conhecimento dos professores sobre métodos de ensino de leitura. Para isso, foi utilizado o

método de dedução frequencial, em que as situações citadas foram contabilizadas em

termos de sua frequência. Posteriormente, foi feita uma análise categorial da temática, na

qual as situações citadas foram classificadas em categorias, de acordo com o conteúdo

temático comum, calculando-se as porcentagens de respostas para cada categoria (Bardin,

1979; Caregnato & Mutti, 2006).

Considerações Éticas

Alguns cuidados referentes à ética na pesquisa foram tomados antes da coleta de

dados. Em primeiro lugar, o estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del Rei, assim como

pela Secretaria Municipal de Educação de São João del Rei.

Depois, seguiram-se os procedimentos éticos recomendados pela Universidade

Federal de São João del Rei, para a realização de pesquisa com seres humanos, segundo

Resolução nº 059, de 27 de novembro de 2006, elaborada conforme as diretrizes da

Resolução CSN nº 196/96. De acordo com essas recomendações, os participantes

receberam informações referentes aos objetivos e procedimentos do estudo. Todos eles

leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo E) e receberam o

telefone de contato da equipe do estudo para qualquer esclarecimento ou para

acompanhamento dos resultados. As informações quanto à duração dos procedimentos e

quanto ao caráter confidencial das respostas foram fornecidas a todos os participantes,

assim como foi apresentada a possibilidade de sua não participação e da interrupção da

participação a qualquer momento.

Aos participantes também foi relatada a garantia de que sua participação não teria

influência em seu trabalho e que a divulgação dos resultados seria anônima, sendo

evidenciados somente os dados referentes aos subgrupos de pessoas, quais sejam:

professores das áreas rural e urbana.
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RESULTADOS

Inicialmente, serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas

das características das amostras dos professores de crianças de 4 a 10 anos, da rede

municipal de ensino de São João del-Rei. Posteriormente, serão apresentados os resultados

referentes às análises de normalidade da amostra. Em seguida, serão apresentados os

resultados das análises univariadas do conhecimento dos professores sobre a dislexia e

fonologia, seguida dos resultados da análise estatística multivariada de regressão linear

múltipla. Por fim, serão apresentados os resultados da análise qualitativa do conhecimento

dos professores sobre métodos de ensino da leitura.

Coleta de dados

Toda a população de educadores da rede municipal de São João del-Rei que

satisfizeram os critérios de inclusão do estudo e que aceitaram participar foram avaliados,

totalizando 218 participantes, inicialmente. Desses 218 participantes, quatro deles não

responderam vários itens dos questionários de dislexia e/ou fonologia, por isso foram

excluídos das análises a seguir. Os professores que deixaram perguntas em branco no

questionário sociodemográfico permaneceram na análise.

Normalidade dos dados

Para determinar o tipo de análise inferencial feita a seguir, os escores de assimetria

e curtose foram investigados. A variável conhecimento dos professores sobre dislexia

apresentou assimetria = -0,204 e curtose =0,095 e a variável conhecimento sobre fonologia

apresentou assimetria = 0,524 e curtose = -0,683). Como esses coeficientes estão entre -2 e

2 pode-se considerar que os dados possuem distribuição normal (George & Mallery,2010).

Os dados de simetria e curtose conjuntamente com o fato da amostra ter sido relativamente

grande (Bussab & Morettin, 2010) permitiu a utilização de testes paramétricos nas análises

que se seguem.
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Características sociodemográficas

Tabela 3

Características dos Professores, em Termos de Frequências, Porcentagens, Médias,
Desvios-padrão (DP) e Intervalo (mínimo e máximo).

Variável Categorias
Frequência
(n) *

Porcentagem
(%)

Média
(DP)

Intervalo
(mínimo e
máximo)

Idade
41.79
(7.98) [21;66]

Sexo Feminino 210 98.59%
Masculino 3 1.41%

Local da escola
Urbana 37 17.29%
Rural 177 82.71%

Acesso internet
Sim 209 98.12%
Não 4 1.88%

Formação
Pedagogia 119 56.40%
Normal superior 60 28.44%
Outro 32 15.16%

Outra formação Especialização 150 72.12%
Nenhuma 42 21.88%

Tempo

Até 1 ano 6 2.90%
1 a 5 anos 20 9.66%
6 a 10 anos 40 19.32%
11 a 15 anos 42 20.29%
16 a 20 anos 47 22.71%
Mais de 20 52 25.12%

Função na
escola

Professor regente 156 74.29%
Professor apoio 10 4.76%
Alfabetizador 4 1.91%
Sala recurso 3 1.43%
Pedagogo 12 5.71%
Outro 25 11.90%

Experiência com
dislexia

Sim 41 20.10%
Não 163 79.90%

Outro trabalho
remunerado

Sim 56 27.05%
Não 151 72.95%

Renda

Até 2 salários 110 54.19%
De 3 a 4 salários 77 37.93%
De 5 a 6 salários 13 6.40%
Acima de 6 salários 3 1.48%

Confiança

Não confio 9 4.43%
Confio pouco 61 30.05%
Confio 120 59.11%
Confio muito 13 6.41%

* Total de participantes varia, pois alguns professores deixaram itens em branco neste questionário.

A Tabela 3 apresenta as características dos professores que tiveram os dados

analisados (N = 214). A média das idades foi de 41,79 anos, variando de 21 a 66 anos. Do
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total de professores que participaram deste estudo, a grande maioria era de mulheres

(98,59%), trabalhavam em escolas situadas na área urbana de São João del-Rei (82,71%) e

tinha acesso à internet (98,12%). A maior parte dos entrevistados tinha formação em

pedagogia (55,6%), curso de especialização (72,12%), confiava em sua capacidade em

alfabetizar (59,11%) e não tinha experiência com alunos com dislexia (79,90%). Com

relação ao tempo de serviço, a maioria tinha mais de dez anos de experiência de trabalho

em escolas (68,12%), atuava, principalmente, como professor regente (74,29%) e não

possuía outra atividade remunerada (72,95%). Quanto à renda, a maioria recebia até dois

salários mínimos (54,19%).

Descrição dos questionários de dislexia e fonologia

Serão apresentados, a seguir, os resultados dos questionários de dislexia e

fonologia. Serão descritos a porcentagem de acertos e as médias de respostas dos

instrumentos de dislexia e fonologia, bem como os resultados para cada item de ambos os

questionários.

Descrição dos escores globais

A Tabela 4 apresenta os escores globais e porcentagem média de acertos dos

questionários de dislexia e fonologia. Para a dislexia, a faixa de respostas aos itens variou

entre 0 e 63, sendo que quanto maior o escore obtido, maior o grau de conhecimento dos

professores. Para a fonologia, o valor máximo possível de ser obtido no questionário foi

15. Para o questionário de dislexia, os professores tiveram um resultado médio de 41,94

(DP = 5,36; mínimo de 26 e máximo de 55 pontos) enquanto a porcentagem média de

acertos foi de 68,62%. Para o questionário de fonologia, a média de resposta foi de 6,05

(DP = 3,25; mínimo de 1 e máximo de 15 pontos). A porcentagem média de acertos neste

último questionário foi de 40,31%.
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Tabela 4

Médias e desvios-padrão (DP) dos Escores Globais dos Questionários de Dislexia e
Fonologia e Porcentagem de Acertos

Questionário Média (DP) Porcentagem (%) de acertos
Dislexia (máximo 63) 41.94 (5.36) 68.62%
Fonologia (máximo 15) 6.05 (3.25) 40.31%

Acertos por item dos questionários de dislexia e fonologia

A Tabela 5 apresenta a descrição de respostas do questionário de dislexia, em

termos de média e porcentagens de respostas aos itens. Nesta tabela, as respostas dos

participantes foram codificadas em erradas, mais ou menos erradas, mais ou menos certas e

certas. Desta forma, escores aproximando 3 são de respostas corretas e escores

aproximando 0 são de respostas erradas. Os dados de média indicaram que os professores

tiveram um grau de conhecimento maior com relação aos efeitos da dislexia sobre a escrita

(2,73; DP = 0,56; 78% de acertos), da relevância dos métodos (2,69; DP = 0,69; 79% de

acertos), da ausência de relação entre grau de inteligência e dislexia (2,64; DP = 0,72; 74%

de acertos) e sobre a falta de capacitação dos professores (2,63, DP = 0,80; 78% de

acertos).

Tabela 5

Resultados do Questionário de Dislexia, para Cada Item, em Termos de Porcentagens
(%), Médias, Desvios-padrão (DP).

Item
Média (0-3)
(DP)

Respostas

Errado
(0)

Mais ou
menos
errado
(1)

Mais ou
menos
certo (2)

Certo
(3)

1 - Ver letras de trás pra frente não
caracteriza dislexia

1,33 (1,15) 31,77% 26,63% 18,22% 23,36%

2 – Dislexia causa dificuldades na escrita 2,73 (0,56) 0,93% 3,27% 17,30% 78,50%
3 - Condição para vida toda 1,88 (1,15) 20,09% 11,68% 28,04% 40,19%
4 – Não é causada por ambiente familiar 2,42 (0,86) 3,27% 14,95% 18,22% 63,55%
5 - Necessidade de mais instruções explícitas 2,54 (0,77) 4,21% 4,21% 25,23% 66,35%
6 - Ineficácia de lentes coloridas 2,31 (0,93) 7,01% 11,21% 25,70% 56,07%
7 – Propensão genética da dislexia 1,29 (0,99) 27,57% 27,57% 33,64% 11,21%
8 - Habilidade de leitura e intelectual não são
correlacionadas

1,35 (1,10) 27,57% 31,31% 19,63% 21,49%
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9 - Dificuldade com decodificação e
reconhecimento caracteriza dislexia

2,46 (0,83) 4,67% 7,48% 25,24% 62,62%

10 - Mais frequente em meninos 1,03 (0,97) 36,45% 33,64% 20,56% 9,34%
11 – Específica da Língua Portuguesa 1,91 (1,10) 15,42% 18,69% 25,23% 40,65%
12 – Disléxicos não são menos inteligentes 2,64 (0,72) 3,74% 3,27% 18,69% 74,30%
13 – Medicamentos não tratam dislexia 1,45 (0,94) 15,42% 40,19% 28,54% 15,89%
14 - Afeta o processamento da linguagem 1,74 (1,12) 19,63% 20,56% 26,17% 33,64%
15 – Não afeta exclusivamente a leitura 1,38 (1,10) 27,10% 29,44% 21,96% 21,49%
16 – Disléxicos também tem problemas na
escrita

2,49 (0,71) 2,80% 4,20% 34,58% 58,41%

17 – Professores não recebem treinamento 2,63 (0,80) 4,67% 6,07% 11,21% 78,04%
18 – Não é causada por problemas visuais 2,28 (0,93) 7,00% 12,15% 26,64% 54,21%
19 – Falta de treinamento na sala recurso 2,06 (0,99) 7,00% 24,77% 23,36% 44,86%
20 - Dislexia e problemas emocionais são
correlacionados

1,35 (0,87) 18,69% 35,05% 38,78% 7,48%

21 - Métodos de ensino são relevantes 2,69 (0,69) 2,80% 4,67% 13,55% 78,97%

A Tabela 6 apresenta os resultados dos itens do questionário de fonologia. Foi

calculada a média de porcentagem de acertos e o desvio-padrão para cada item. Como

pode ser observado, para os itens relativos ao conceito de fonema (91,12%), identificar

palavras iniciadas com o mesmo som (71,49%) e conceito de encontro consonantal

(67,29%) os professores obtiveram porcentagem média de acertos elevadas, acima de 60%.

No entanto, outros itens demonstraram grandes dificuldades para os educadores: o item

sobre fonemas, em que os participantes deveriam identificar o quarto som de uma palavra

(táxi), e o item sobre o conceito de consoante surda e vozeada foram respostas com as

porcentagens de acertos mais baixas. Os professores também apresentaram baixos níveis

de acertos nas tarefas de contagem de fonemas.

Tabela 6

Resultados do Questionário de Fonologia, para Cada item, em Termos de Porcentagens
(%), Médias, Desvios-padrão (DP).

Item
Média de
acertos (%) DP

Conceito de encontro consonantal 67.29% .47
Conceito de fonema 91.12% .28
Conceito de sílaba 48.60% .50
Conceito de consoantes surda e vozeada 13.55% .34
Identificação de palavras que iniciam
com mesmo som

71.49% .45

Identificação de palavras que terminam
com mesmo som

44.39% .50

Identificação de um fonema de uma
palavra (táxi)

30.84% .46

Conceito de aliteração 34.58% .48
Contagem de fonemas

Manhã 21.96% .41
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Chão 33.18% .47
Canto 22.43% .42
Hoje 35.51% .48
Lata 39.72% .49
Guerra 23.36% .42
Quero 26.63% .44

*p ≤ 0,05

Análise univariada dos escores dos questionários de dislexia

Para verificar quais variáveis dos professores estavam relacionadas ao maior grau

de conhecimento sobre dislexia foram realizadas análises univariadas. A Tabela 7

apresenta os resultados das análises univariadas das variáveis binárias, por meio do teste t

de Student para amostras independentes. Como algumas variáveis categóricas obtiveram

uma distribuição das frequências bastante irregular para suas respostas, as mesmas foram

transformadas em variáveis binárias. Algumas análises entre as variáveis, como sexo e o

acesso à internet, não foram computadas, pois haviam poucos dados em um dos grupos já

que a grande maioria da amostra era de mulheres que tinham acesso à internet. Como pode

ser observado, a variável outra formação (p < 0,001) e a função na escola (p = 0,002)

obtiveram uma diferença significativa em relação ao conhecimento sobre a dislexia. Os

profissionais que possuíam especialização obtiveram uma média de acertos

significativamente maior, em comparação àqueles que não tinham especialização. Os

profissionais que ocupavam cargo de regência de turma obtiveram escores menores no

questionário sobre dislexia do que os outros profissionais (exemplo, pedagogo, professor

apoio, professor de sala recurso, diretor/coordenador etc).

Tabela 7

Análises Univariadas das Variáveis Binárias Referentes às Características dos
Professores em Relação ao Conhecimento de Dislexia por Meio dos Testes t de Student
para Amostras Independentes

Variáveis Categorias
Descrição Teste t

n Média (DP) t p

Sexo
Masculino 3 39,33 (3,21)

--- ---
Feminino 211 41,97 (5,38)

Escola
Rural 37 42,65 (6,16)

0,884 0,38
Urbana 177 41,79 (5,19)

Internet
Não 4 40,00 (4,90)

--- ---
Sim 209 41,99 (5,39)

Formação Outros 92 41.50 (6.02) -1,133 0,26
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Pedagogia 119 42.37 (4.82)

Outra formação
Nenhuma 42 39,52 (4,48)

-3,612 0,01*
Especialização 150 42,83 (5,43)

Função na Escola
Outros 54 43.98 (4.83)

3,164 0,002*
Professor Regente 156 41.36 (5.38)

Outro trabalho
remunerado

Não 151 41,73 (5,32)
-1,612 0,11

Sim 56 43,07 (5,32)

Renda
Até dois salários 93 42.32 (5.64)

0,698 0,49
Mais de dois salários 110 41.79 (4.99)

Experiência com
dislexia

Não 163 41,82 (5,38)
-1,648 0,10

Sim 41 43,32 (4,46)
Confiança em ensinar
crianças com dislexia

Não 70 41,78 (5,29)
-0,691 0,49

Sim 133 42,32 (5,26)
*p ≤ 0,05

A Tabela 8 apresenta os resultados das análises univariadas das variáveis

categóricas relacionadas ao grau de conhecimento sobre dislexia, por meio da Análise de

Variância (ANOVA) e do teste de Fisher, para a realização das comparações múltiplas,

também conhecido como teste da diferença mínima significativa (Least Significant

Difference test - post hoc LSD). Como pode ser observado, a variável tempo de atuação na

área obteve diferença significativa (F(2,204) = 3,673; p = .027). O teste post hoc indicou

que os profissionais com tempo de atuação entre 10 e 20 obtiveram um conhecimento

maior sobre a dislexia do que os profissionais com mais de 20 anos de trabalho na

educação.

Tabela 8

Análises univariadas da variável categórica tempo de atuação em relação ao
conhecimento sobre dislexia por meio da ANOVA e do teste de Fisher

Variáveis Categorias n
Média
(DP)

F p

Tempo
Até 10 anos 66 41,86 (5,62)

3,67 0,027*10 a 20 anos 89 43,00 (4,75)
Mais de 20 52 40,48 (5,92)

*p ≤ 0,05

Os resultados das análises univariadas das variáveis contínuas relacionadas ao

maior conhecimento sobre dislexia foram realizadas por meio do teste de correlação de

Pearson. As variáveis contínuas do estudo foram a porcentagem de acertos no teste de

fonologia e a idade dos participantes. Em relação à idade, não houve uma correlação

significativa (r = -0,124, p = .063). No entanto, observa-se que o escore total do

questionário de dislexia obteve correlação positiva e significativa com o questionário de
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fonologia. Quanto maior a porcentagem de acertos do questionário de fonologia (r = .144;

p = .021), maior foi o grau de conhecimento dos professores sobre a dislexia.

Análise univariada dos escores dos questionários de fonologia

Para verificar quais variáveis dos professores estavam relacionadas ao maior grau

de conhecimento sobre fonologia foram realizadas análises univariadas. A Tabela 9

apresenta os resultados das análises das variáveis binárias dos professores, por meio do

teste t de Student. Da mesma forma como foi realizado com os resultados referentes ao

conhecimento de dislexia, no conhecimento de fonologia foram transformadas algumas

variáveis categóricas que tinham mais de duas respostas em variáveis binárias. Como pode

ser observado, somente a variável localização da escola obteve uma relação significativa

(p ≤ .05). Os professores das escolas rurais obtiveram uma média de conhecimento sobre

fonologia significativamente maior (p = .029), em comparação aos professores da área

urbana.

Tabela 9

Análises univariadas das variáveis binárias referentes às características dos professores
em relação ao conhecimento sobre fonologia por meio dos testes t de Student para
amostras independentes

Variáveis Categorias
Descrição Teste t

N Média (DP) t P

Sexo
Masculino 3 8.33 (2.08)

1.228 .221
Feminino 211 6.01 (3.25)

Escola
Rural 37 7.27 (3.73)

2.255 .029*
Urbana 177 5.79 (3.09)

Internet
Não 4 4.25 (1.71)

-2.084 .117
Sim 209 6.09 (3.27)

Formação
Outros 92 6.28 (3.41)

0.977 .330
Pedagogia 119 5.84 (3.13)

Outra formação
Nenhuma 42 5.64 (3.33)

-1.085 .279
Especialização 150 6.25 (3.19)

Função
Outros 54 5.88 (3.42)

-0.491 .624
Regente 156 6.14 (3.18)

Outro trabalho
remunerado

Não 151 5.82 (3.20)
-1.796 .074

Sim 56 6.73 (3.33)

Renda
Até 2 salários 93 6.47 (3.31)

1.626 .105
Mais de 2 salários 110 5.72 (3.20)

Experiência com
dislexia

Não 163 6.22 (3.24)
0.632 .529

Sim 41 5.85 (3.36)
Confiança em ensinar
crianças com dislexia

Não 70 6.08 (3.43)
0.147 .883

Sim 133 6,01 (3,14)

* p≤0,05
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A Tabela 10 apresenta os resultados da análise univariada da variável categórica

referente ao tempo de atuação dos professores, por meio da ANOVA e do teste de Fisher

(post hoc LSD). Observa-se que a variável não obteve um resultado significativo na análise

de variância (F(2,204) = 2.568, p = .079)). Embora a diferença não tenha sido significativa

para um nível de significância de 5%, observa-se que os profissionais com tempo de

atuação entre 10 e 20 anos demonstraram um maior conhecimento em relação aos

construtos fonológicos dos que os profissionais com tempo menor do que 10 anos.

Tabela 10

Análise Univariada da Variável Categórica referente ao tempo de atuação em relação ao
conhecimento sobre fonologia por meio da ANOVA e do teste de Fisher

Variáveis Categorias n
Média
(DP)

F p

Tempo
Até 10 anos 66 5.50 (3.15)

2.568 .07910 a 20 anos 89 6.61 (3.28)
Mais de 20 52 5.75 (3.20)

As análises univariadas para as variáveis contínuas dos professores relacionadas ao maior

grau de conhecimento de fonologia foram feitas por meio do teste de correlação de

Pearson. Como observado anteriormente, o escore total do questionário de fonologia

obteve correlação baixa, positiva e significativa com o questionário de dislexia. Como

descrito anteriormente, quanto maior a porcentagem de acertos do questionário de

fonologia (r = .144; p = .021), maior foi o grau de conhecimento dos professores sobre a

dislexia. Não houve correlação significativa entre idade e fonologia (r = .035, p = .604).

Análises multivariadas dos escores globais dos questionários de dislexia e de fonologia

Para identificar os fatores preditores dos maiores graus de conhecimento sobre

dislexia e fonologia, foram realizadas análises multivariadas. As variáveis dependentes

consistiram nos escores globais dos questionários de dislexia e fonologia e as

independentes foram selecionadas de acordo com a literatura da área e com os resultados

das análises univariadas.
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Os dois modelos de regressão múltipla foram construídos utilizando-se o método

enter. Nesse método, as variáveis independentes são inseridas conjuntamente, para

posteriormente avaliar qual irá prever o grau de conhecimento sobre dislexia e fonologia,

através do teste t para cada coeficiente do modelo de regressão. Seguem, abaixo, os

resultados das análises de regressão.

A Tabela 11 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla

realizada para verificar qual característica dos professores era preditora de maior grau de

conhecimento sobre dislexia. As variáveis independentes incluídas no modelo foram:

função realizada pelo professor na escola, se o profissional tinha outra formação e o tempo

de atuação como docente. Esta última variável, por ser uma variável categórica com três

níveis, foi inserida no modelo de regressão linear múltipla como uma variável dummy. A

variável dependente consistiu no escore total do questionário de dislexia.

Tabela 11

Análise de Regressão Múltipla das características dos professores associados ao grau de
conhecimento sobre dislexia

Fatores
Beta
(B)

Erro
Padrão

Beta
(β) t p

Constante 41.73 1.08 38.58 .000
DW = 1,857
F(4,18) = 8,89
p < .001*

Tempo 2 0.98 0.82 0.09 1.12 .265
Tempo 3 -2.28 0.99 -0.18 -2.30 .023
Função -2.72 0.85 -0.22 -3.19 .002
Outra formação 3.33 0.94 0.25 3.55 .000
*p ≤ 0,05

A análise de regressão apresentou a seguinte reta de regressão: y = 41,73 + 0,98

Tempo 2 – 2,28 Tempo 3 – 2,72 função binária + 3,33 outra formação. Com relação ao

tempo de atuação, o modelo indicou que os professores que atuavam há menos de 10 anos

tinham menos conhecimento do que os professores que atuavam entre 10 e 20 anos

(Tempo 2), isto é, o professor que atuava entre 10 e 20 anos obteve 0,98 vezes mais

conhecimento sobre dislexia que o professor que trabalhava há menos de 10 anos. Já o

professor que trabalhava há mais de 20 anos (Tempo 3) obteve um conhecimento 2,28

vezes menor que o professor que trabalhava menos de 10 anos sobre dislexia. A partir dos

coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se que o professor ter outra formação

(β = 0,25) foi um fator preditivo mais importante do que as demais variáveis (β = -0,22 e β

= -0,18). Este modelo indicou, portanto, que o fato dos professores terem uma
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especialização e atuarem em funções tais como pedagogo e professor de apoio e de sala

recurso em comparação aos professores regentes foram preditores de maior conhecimento

de dislexia.

A Tabela 12 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla

realizada para verificar qual característica dos professores era preditora de maior grau de

conhecimento sobre fonologia. As variáveis incluídas no modelo foram a localização da

escola, outro trabalho remunerado e tempo de atuação. Assim como no modelo anterior, a

variável tempo de atuação também foi considerada uma variável dummy. A variável

dependente consistiu no escore total do questionário de fonologia.

Tabela 12

Análise de Regressão Múltipla das características dos professores associados ao grau de
conhecimento sobre fonologia

Fatores
Beta
(B)

Erro
Padrão

Beta
(β) T p

Constante 6.64 0.62 10.74 .000

DW = 1.767
F(4,20) = 4,65
p = .001

Tempo 2 1.17 0.52 -0.18 -2.27 .024
Tempo 3 0.30 0.59 0.04 0.50 .615
Localização da
escola

-1.77 0.60 -0.20 -2.97 .003

Outro trabalho
remunerado

1.15 0.50 0.16 2.29 .023

A análise de regressão apresentou a seguinte reta de regressão: y = 6,64 + 1,17

Tempo 2 + 0,30 Tempo 3 – 1,77 localização da escola  + 1,15 outro trabalho remunerado.

Quanto ao tempo, os professores que atuavam entre 10 e 20 anos (Tempo 2) tinham 1,17

vezes mais conhecimento sobre fonologia sobre os que trabalhavam a menos de 10 anos. O

conhecimento dos professores que trabalham há mais de 20 anos é 0,30 vezes maior que o

conhecimento que os professores que trabalham há menos de 10 anos. A partir dos

coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se que o local onde se localiza a

escola (β = 0,20) foi um fator preditivo mais importante do que as demais variáveis (β = -

0,18 e β = -0,16). Esses resultados indicaram que o conhecimento de fonologia foi maior

para os professores que trabalhavam em escolas localizadas na área rural e possuíam outro

trabalho remunerado.
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Análise da questão aberta do questionário de dislexia

No instrumento que levantou o conhecimento dos professores sobre a dislexia do

desenvolvimento foi elaborada uma questão aberta que teve por objetivo propiciar espaço

para que os participantes do estudo se manifestassem sobre o que gostariam de comentar

sobre questões que não foram abordadas no questionário, ou fazer considerações sobre os

itens mencionados. Do total dos 214 educadores desse estudo, apenas 31,77% (68) dos

participantes deste estudo apresentaram respostas à questão. Os temas levantados por essa

questão foram classificados e analisados por categorias de respostas semelhantes, os quais

serão descritos a seguir.

Na análise do conteúdo das respostas, os temas apresentados foram categorizados

em nove categorias relacionadas com considerações sobre os alunos com dislexia; sobre a

relação da família de casos de alunos com dislexia e a escola; sobre a escola; sobre os tipos

de intervenções de profissionais de outras áreas, necessárias para o acompanhamento dos

casos de dislexia; sobre intervenções pedagógicas e a postura do professor; ao

desconhecimento sobre o tema; sobre a necessidade de formação dos professores para

atuarem diante de casos de dislexia; às falsas crenças sobre a dislexia; respostas sem

especificação definida e, por fim, sobre a consideração de que não tinham o que comentar

ou sugerir.

As respostas que apresentaram considerações sobre os alunos com dislexia se

referiram às condições de aprendizagem de alunos com dislexia com relação ao tempo

diferenciado; sobre a necessidade de laudo; questionamento aos pesquisadores do estudo

sobre qual característica marcante é indicador de sinal de que o aluno possa ter mesmo

dislexia; se o aluno com dislexia troca letras como a e o e., sendo que a leitura e o registro

das palavras se torna difíceis para eles; sobre o que pode ocorrer com quem tem dislexia,

como a afirmação de que além dos problemas na alfabetização, há a crença de que a

dislexia pode trazer sérios danos também à auto-estima do aluno, danos às vezes

irreversíveis; houve consideração que apresentou questionamentos sobre a relação entre a

caligrafia da criança e a dislexia, como em uma criança com dislexia não consegue traçar

bem as letras? Pode-se inferir diante das cinco respostas computadas nessa categoria de

respostas, que 7,35% dos participantes que responderam a essa questão, manifestaram

preocupação sobre as condições de aprendizagem dos alunos, com a importância de se ter
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um laudo, com as consequências para autoestima de pessoas com dislexia e sobre

inferência de questão talvez observada na prática, relacionada com a comorbidade da

disortografia, citada pelo DSM V (2013) e que não foi levantada pelo instrumento desse

estudo. As respostas que se referiram à autoestima e sobre troca de letras e dificuldades

com leitura e escrita foram citadas no questionário de conhecimento sobre dislexia. A

resposta sobre autoestima corrobora dados da literatura sobre o tema (Alexander-Passe,

2006), confirmando a correlação entre dislexia e problemas com a autoestima.

Uma resposta (1,47%) apresentou inferência sobre como deve ser a postura da

família de casos de dislexia diante da escola. Essa resposta parece apresentar um

questionamento sobre o que a família deve esperar da escola e sobre como deve fazer para

cobrar da escola uma postura sobre as condições escolares de possíveis filhos com laudo de

dislexia, caso eles tivessem esse diagnóstico.

Duas questões (2,94%) consideraram que a escola deve ter esse aluno com

dislexia, que passa por eles e nada é feito de diferente, assim como a postura de cobrança

do professor com relação à escola sobre a necessidade de encaminhamento para realização

de avaliação que confirme diagnósticos de dislexia. Essas considerações inferem que

professores consideram a importância de se ter um diagnóstico, que na prática nada tem

sido feito de diferente para ajudá-los pedagogicamente e que a responsabilidade para tal é

da escola, como se ele não fizesse parte da mesma. A hipótese levantada é de que o

profissional responsável pelo encaminhamento, entre outras providências que remetem

atenção especial aos casos de dislexia, sai da alçada do professor e fica sob a

responsabilidade de outro profissional da escola, o qual não foi mencionado na resposta.

Respostas que manifestaram crenças dos professores sobre os tipos de intervenções

necessárias para a superação de casos de dislexia se referiram à possibilidade de tratamento

médico, acompanhamento pedagógico e postura metodológica do professor (8 respostas;

11,76%). Houve uma consideração sobre a possibilidade do uso de lentes como

recomendação pelo serviço de orientação educacional da escola, com a ressalva de não

saber se as lentes eram coloridas. Neste sentido, infere-se a presença do mito do uso das

lentes coloridas como intervenção para a dislexia, que vai de encontro com o que foi

encontrado na literatura (Ritchie et al, 2011), desmistificando a eficácia do uso de lentes

como intervenção para casos de dislexia, embora se saiba da existência de oftalmologistas

que oferecem este tipo de intervenção e de pesquisadores que reforçam essa crença. Sobre

a necessidade de intervenções pedagógicas a literatura fornece entendimentos sobre sua
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eficácia (por exemplo, Moats et al, 2010). A postura do professor citada nessa questão, diz

respeito ao sentimento de paciência, mas não se refere às intervenções e metodologias

necessárias e condizentes com as referências dos estudos realizados sobre a temática.

Um número significativo de respostas apresentou comentários sobre a manifestação

de desconhecimento sobre o tema (11 respostas; 16,17%). Com relação a essa categoria de

resposta houve manifestação de vergonha por não saber sobre o tema; respostas de dúvidas

sobre o tema e sobre como trabalhar com casos de alunos com dislexia, apesar de

manifestarem interesse e procura por conhecimento sobre a dislexia. Houve também

questionamentos sobre o que fazer para identificar e diferenciar, no início da carreira,

casos de dislexia com outros problemas de aprendizagem. Essa última questão parece se

reportar à condição dos cursos de formação de professores. É como se esse professor

tivesse a consciência que não tem formação para identificar e trabalhar com casos de

dislexia, mas a condição de tempo de experiência poderia dar-lhe condição para tal.

Interessante é que esta resposta corrobora com as análises quantitativas deste estudo, que

concluíram que professores que têm de 10 a 20 anos de experiência possuem mais

conhecimentos sobre dislexia do que os professores com menos de 10 anos.

Os participantes (22 respostas; 32,35%) manifestaram necessidade de formação e

houve consideração de que o pouco conhecimento que têm foi construído informalmente;

que há de se oferecer treinamento intensivo para os professores e mais cursos sobre teoria e

prática. Houve resposta que abordou o despreparo do professor para trabalhar com casos de

dislexia, com a consideração de que tem a internet como facilitador para o seu trabalho

com esses casos. Essas considerações sobre lacunas na formação dos professores sobre a

dislexia do desenvolvimento estão de acordo com a literatura de referência sobre essa

temática (por exemplo, Washburn, 2011).

Considerações sobre intervenções pedagógicas diante de casos de dislexia se

referiram a como trabalhar com esses alunos, levando-se em conta as dificuldades

organizacionais da escola (turma grande) e questões sociais (grandes problemas sociais), o

que é corroborado na literatura por Carvalhais e Silva (2007).

A resposta todos temos um pouco de dislexia foi computada como falsa crença

sobre o tema e que configura um conteúdo que não tem referência na literatura. A outra

categoria indicou a necessidade de que outras questões fossem mencionadas, mas elas

ficaram sem especificar que tipos de outros conteúdos poderiam fazer parte deste estudo.

Por fim, 11,76% dos participantes do estudo apresentaram não como resposta para a
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questão, que foi interpretado no sentido de que não tinham nenhum comentário ou

consideração a ser feita.

Análise qualitativa do conhecimento dos professores sobre métodos de ensino da

leitura

A análise do conhecimento dos professores sobre métodos de ensino da leitura foi

realizada por meio de dedução frequencial, em que as situações citadas foram

contabilizadas em termos de sua frequência. Esta análise ocorreu por meio das questões

abertas do questionário elaborado pelos pesquisadores deste estudo, levando-se em conta a

literatura da área. Concomitantemente, foi feita uma análise categorial da temática, na qual

as situações citadas foram classificadas em categorias, de acordo com o conteúdo temático

comum, calculando-se as porcentagens de respostas para cada categoria (Bardin, 1979;

Caregnato & Mutti, 2006). O método de dedução frequencial na abordagem qualitativa faz

inferências a partir da presença ou ausência de elementos codificados e categorizados, os

quais envolvem o trinômio teoria-fenômeno-dado para a produção de conhecimento

psicológico (Gondim & Bendassolli, 2014).

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo deve conter, num primeiro momento, a

seleção do material a ser analisado e a sua leitura minuciosa. Num segundo momento,

segue a codificação, etapa de transformação dos dados, fazendo uso dos registros a serem

agrupados. Nesta fase, deve-se ter clareza da unidade de registro (palavra, frase, entre

outros) e às regras de enumeração (presença ou ausência). O terceiro momento

compreende a fase de categorização dos dados, onde se organiza e classifica o material

analisado em um conjunto de unidades de registro significativas (os códigos). O último

momento é a fase da interpretação, que consiste no processo inferencial.

Gondim e Bendassolli (2014) afirmaram a existência de dois mecanismos fundamentais

subjacentes aos processos de codificação e categorização do conteúdo: mecanismo de

indução e dedução. Estes mecanismos podem ser variados e combinados de distintas

formas. No processo de dedução, parte-se da teoria para o dado e na indução, se parte do

dado para concluir algo, fazendo-se relação com a teoria.

Neste estudo, as questões levantadas pelo instrumento de medida se referiram ao

conhecimento sobre métodos global e fônico. As questões deste questionário foram
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elaboradas com o objetivo de conhecer o que os professores sabiam sobre cada um dos

métodos citados, assim como a crença que os professores tinham com relação aos mesmos.

As outras questões deste questionário se referiram às capacitações que tiveram, sobre a

experiência com alunos com laudo de dislexia e sobre a confiança em ensinar crianças com

dificuldades na aprendizagem da leitura. Foram citadas referências de falas dos

participantes, de modo que representassem aos demais, de acordo com a proximidade em

suas respostas. O total de respostas dos participantes variou, pois alguns dos educadores

deixaram de responder às questões dos questionários. As respostas em branco não foram

computadas, sendo descartadas da análise. Dessa forma, a diferença encontrada na soma

das frequências e porcentagens mencionadas foi relacionada com as não respostas dos

participantes sobre as questões levantadas por este estudo.

Os resultados dessas análises foram relacionados com o conhecimento dos professores

sobre dislexia e construtos básicos do Português brasileiro. A seguir, serão apresentados os

dados do conhecimento dos professores sobre os métodos de ensino da leitura e as

inferências levantadas a partir deles, em consonância com os estudos sobre a temática.

Análise do conhecimento dos professores sobre o método global

O método global preconiza que a aprendizagem da língua escrita ocorra por meio

da identificação visual da palavra (Seabra & Dias, 2011). Neste método, o foco do ensino

de leitura das palavras deve acontecer como um todo, sem focalizar unidades maiores

(Seabra & Capovilla, 2010). A concepção ideovisual não se define como um método, mas

sim como uma filosofia. Segundo esta concepção, a aprendizagem da leitura acontece por

meio da identificação visual da palavra, onde o contexto realiza papel essencial nesse

processo, dando condições para que o aluno visualize as palavras. Os alunos devem fazer

suposições / levantar hipóteses sobre a relação entre sons e letras (Cardoso-Martins, 2005).

Para analisar o conhecimento de professores sobre o método global de ensino da leitura

neste estudo, as respostas dos professores foram categorizadas em dois grandes grupos de

respostas. Elas se referiram ao conceito do método propriamente dito e sobre a utilidade do

mesmo e às considerações sobre o método global.

No primeiro grupo de respostas foram identificadas oito possíveis categorias de

respostas dos participantes do estudo sobre o conceito de método global. Para definir esse

método, as respostas dos professores tiveram várias direções que se referiram, de um modo
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geral, à condição de que o ensino da leitura se dá do todo para as partes. A palavra todo foi

mencionada pelos professores sobre diversos pontos de vista, caracterizando algo maior, de

onde se parte, para se chegar a partes menores. Observou-se que as respostas dos

professores com relação ao que significa a palavra todo variaram de sentido. O estudo

mostrou um direcionamento que foi categorizado neste estudo a partir de oito perspectivas

no entendimento dos professores: a primeira foi categorizada a partir de referências

gramaticais; a segunda referenciou o sujeito como centro da aprendizagem; uma terceira

que retratou possíveis influências das teorias com enfoques mais sociais da aprendizagem;

na quarta categoria identificou-se uma perspectiva lúdica da aprendizagem, com

referências do que se propaga como ensino prazeroso; a quinta categoria se referiu a

aspectos de contextualização; a sexta apresentou características de referência aos gêneros

literários; a sétima categoria se referiu a concepções errôneas na conceitualização do

método global e, por fim, a oitava categoria que foi caracterizada neste estudo por

representações vagas no conceito do referido método. Dessa forma, com relação ao

conceito da palavra todo, que grande parte dos professores utilizou para construir o

conceito de método global de ensino na leitura, surgiram resultados de respostas que serão

descritos a seguir.

A maior parte das respostas, até certo ponto, está de acordo com as teorias que

explicam o método global, afirmando que a aprendizagem da leitura e escrita se dá do todo

para as partes. Na literatura de referência sobre o tema a palavra todo é definida como

parágrafo, sentença, palavra-chave, texto, entre outros (Cardoso-Martins et al, 2005). Neste

sentido, a palavra todo foi identificada neste estudo nos seguintes tipos de respostas: do

texto para palavras, palavras para sílabas, sílabas para letras (2; 0,93%); palavra (34;

15,88%); um texto e depois faz o estudo das partes do texto (18; 8,41%); todo o alfabeto

(4; 1,86%); todo, tanto sem outra especificação (35; 16,35%), quanto especificando que é

do todo para as partes, referindo-se às partes como sílabas e letras (49; 22,89%); parte da

leitura do texto e não de sílabas (2; 0,93%). Essa categoria de resposta parece negar a

necessidade de se voltar às unidades menores das palavras. O conceito de todo parece ter

sido atribuído também a um total de possibilidades, como na resposta que afirmou que a

alfabetização por meio do método global acontece através da leitura de textos, de

histórias, de livros, do alfabeto. A partir de um todo (2; 0,93%). Esse todo mencionado

nessa resposta parece se referir a tudo, sem especificação clara e objetiva do sentido

prático do ensino da leitura.
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Na segunda perspectiva, que referenciou o sujeito como centro da aprendizagem, o

estudo mostrou que o sentido da palavra todo apresentou como respostas a condição do

ensino da leitura a partir da realidade do aluno (12; 5,60%) e do que a criança já sabe, do

conhecimento de mundo (16; 7,47%). Esse entendimento parece remeter a uma referência

do método Paulo Freire para alfabetização, que preconiza o ensino da leitura a partir

situações da realidade do aluno (Freire, 1994).

A terceira categoria de resposta retratou possíveis influências de enfoques mais

sociais da aprendizagem como parte da função social da escrita (4; 1,86%), inferindo-se

uma ótica de perspectiva com relação à utilidade da leitura. O uso dessa especificação

parece ter como base o movimento que tem sido chamado de letramento (Soares, 2004).

A quarta categoria de resposta apresentou uma perspectiva mais lúdica da

aprendizagem, onde puderam ser observadas respostas que identificaram o direcionamento

do ensino da leitura a partir de histórias (8; 3,73%); de músicas (8; 3,73%); da informação

(2; 0,93%).

O sentido para a palavra todo também se referiu às coisas do mundo, para depois

retornar às unidades sublexicais (2; 0,93%) – quinta categoria. Essa categoria de resposta

especificou que se deve voltar às unidades sublexicais. Isto pode significar um

entendimento dos professores de que, após um momento de contextualização, que permite

dar um sentido ao processo de alfabetização, dever-se realizar um trabalho com as

unidades menores da palavra. Esse tipo de resposta pode ser considerado como uma

concepção errônea sobre o método global, porque parece estar se referindo ao método

fônico.

Um sexto grupo de respostas apresentou características de referência aos gêneros

literários, mencionando o uso de diferentes portadores de texto (12; 5,60%) para realizar o

ensino da leitura por meio do método global. Isto quer dizer que nesta categorização não

houve menção ao conceito de método global.

A sétima categoria de resposta se referiu a outras concepções errôneas na

conceitualização do método global. Neste sentido, o estudo apresentou resposta que definiu

todo como palavra ou texto para se trabalhar letras ou fonemas (18; 8,41%), respostas que

fizeram referência ao método fônico, apresentados em respostas como é uma forma única

usada para alfabetizar, como o fônico, onde o som produzido é também mostrado pelos

movimentos labiais, ou que é um processo de decodificação meramente técnica da fala

para a escrita, que é ensinar a codificar e a decodificar; ou que no método global a
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alfabetização acontece por meio das letras do alfabeto, ou que é um método básico, junção

de letras, logo sílabas e formação de palavras (referências ao método alfabético) depois

para as famílias das sílabas ou que é um método em que deve-se decompor a palavra e o

aluno irá aprender a pronúncia a partir de cada pedaço – sílaba da palavra, referências

ao método silábico. Nessa perspectiva de uma concepção errônea, o estudo apontou

respostas que definiram o método global como aquele que emprega diferentes métodos e

abrange diversas maneiras de alfabetizar a criança (8; 3,73%). Essas respostas podem ser

consideradas fruto de um desconhecimento ou entendimento errôneo sobre a teoria. Pode

ser caracterizada também com o que Cardoso-Martins et al (2005) consideraram como uma

concepção de métodos mistos.

Por fim, a oitava categoria foi caracterizada neste estudo por representações vagas

sobre o conceito do método global. Para melhor entendimento desta categoria é importante

mencionar que o sentido de vago, neste estudo, refere-se a respostas que não são certas e

nem erradas sobre o conceito de método global. Pode-se pensar que as respostas ficaram

num nível superficial de entendimento. Essa concepção vaga apareceu em respostas que

definiram o conceito de que o método global se entende por formas universais para

ensinar a leitura (...) (10; 4,67%), de que a alfabetização acontece de maneira integral

abordando todas as questões pertinentes ao assunto (1; 0,46 %) ou que é um meio

padronizado para que um grupo aprenda a ler (1; 0,46%), ou que é uma forma única no

mundo de alfabetizar, sem conhecer a realidade do país, cidades, escolas (1; 0,46%), ou

que o método global é um método que generaliza a alfabetização. Uma única forma de

alfabetizar todos (1; 0,46%), ou que é um método que funciona em qualquer turma (1;

0,46%); ou que todas as pessoas devam ser alfabetizadas (1; 0,46%), e também que este

método é uma forma tradicional que as escolas utilizam para alfabetizar de forma bem

homogênea (2; 0,93%), também configuraram as respostas vagas dos participantes desse

estudo. O estudo também apontou respostas que conceitualizam o método relacionando-o

com um período de tempo ou espaço escolar, nas afirmações de que é um método que se

estende das séries iniciais até as séries posteriores (1; 0,46%) e que é um método que

envolve todos os âmbitos escolares e envolve todo o processo de ensino-aprendizagem:

imagens, letras, brincadeiras, jogos, rimas. Essa forma de entender o uso do método

parece estar relacionada com o tempo de duração da alfabetização como um todo,

envolvendo todo o processo de aquisição da leitura e escrita, que Gough e Tunmer (1986)

denominam como os processos de decodificação e compreensão da língua escrita e/ou que
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Soares (2004) afirma ser o processo de letramento, no sentido de que aprender a ler se

refere tanto ao processo de codificação e decodificação, quanto ao processo de

compreensão do ato de ler. Esse processo como um todo leva um tempo maior, que

geralmente se estende por vários anos do ensino básico. Há ainda a consideração de que é

um método único adotado por todas as escolas, independente da realidade inserida. Esta

resposta sintetiza a condição do uso do método global no contexto da educação brasileira.

O segundo grupo de respostas dos professores foi categorizado de acordo com a

utilidade do método global. Nesse sentido, os professores responderam que o método

global leva a conhecer diferentes e diversos textos; permite que o aluno leia o mundo à sua

volta; é possível trabalhar gêneros da vivência dos alunos. É possível o trabalho

contextualizado. Permite que o aluno seja participativo, atuante, construindo seu

conhecimento; que é uma forma mais significativa e menos fragmentada de aprendizagem.

Houve resposta que afirmou que tem alunos que precisam desse método; que ele ajuda o

aluno na sua descoberta com as letras, palavras e sílabas, levando-o a conhecer os mais

variados conteúdos de alfabetização, fazendo-o perceber a correspondência sonora que há

entre a fala e a escrita. A criança consegue ter mais noção de palavras, onde começa e

onde termina. Privilegia mais a leitura. A criança aprende e compreende melhor a leitura

e a escrita. Educandos e educador, juntos, irão inovar nas estratégias para tornar o ato de

aprender prazeroso, onde o indivíduo sinta prazer em ir e permanecer na escola. Por fim,

que o professor tem oportunidade de alfabetizar nas diversas disciplinas e que esse

método é de acesso a todos. Essas respostas ficaram subentendidas na questão, ou seja, não

foi algo levantado por elas. Dessa forma, elas sobressaíram de forma espontânea. A maior

parte dos participantes do estudo não mencionou nada a respeito dessa utilidade do método

global. Assim, não houve número significativo de respostas iguais que justificasse calcular

a frequência de sua presença. Uma análise qualitativa dessas respostas permite inferir a

presença de mitos com relação ao método global. Esses conceitos sobre a utilidade desse

método são fruto de uma formação de professores para o ensino da leitura, com uma só

perspectiva teórica. Essa concepção parece ainda estar sendo, nas diversas partes do país, a

única alternativa que baseia a formação de professores que, historicamente, teve como

justificativa custos menos onerosos, que permitiu ser referência quase que absoluta de uma

política pública para conseguir alfabetizar um grande contigente de analfabetos, nas

últimas décadas (Cardoso-Martins, 2005). Esse entendimento dos professores, manifesto

nessas respostas, leva a crer que, por meio do método global se consegue alfabetizar
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qualquer pessoa, de qualquer forma, com qualquer tipo de material. Parece que somente

esse método contextualiza e dá significado ao ensino. Aparentemente, é mais ou menos

assim que o ensino da leitura tem acontecido no Brasil, o que tem sido alvo de críticas de

órgãos internacionais.

Análise das considerações dos professores sobre o método global

O levantamento das considerações dos professores sobre o método global foi

propiciado pela pergunta do questionário sobre o que eles achavam desse método. As

considerações foram desdobradas em dez categorias: com relação à qualidade positiva do

método global; qualidade positiva com ressalvas; considerações negativas; à intensidade do

uso do método; com relação à sua aplicação; considerações sobre a não necessidade do uso

de métodos; consideração à relevância do uso de métodos e / ou de métodos específicos;

com relação à postura dos professores; consideração sobre o sentimento (gosto) com

relação ao método e, por fim, com relação a um desconhecimento do método global.

Com relação à sua qualidade positiva (n = 42; 19,62%), o estudo apresentou

respostas como: É eficaz (2); é o ideal para se trabalhar a alfabetização (2); não é

fragmentado (4); é mais eficiente, pois torna mais significativa a aprendizagem (4); é mais

complexo, pois mostra o texto como um todo (2); não acontece de forma isolada (2); é

bom (4);é válido(10); trabalha a partir da realidade / dificuldade do aluno (2); (...) sem

ficar preso na alfabetização tradicional (2); interessante (4); é um método mais coerente

(2); é um método que está sempre acompanhando as evoluções e inovações sobre o ensino

(2).

Das respostas, 10,28% (n = 22) aparentou uma qualidade positiva com ressalvas, do

tipo: é bom (2), desde que aplicado com segurança; funciona em certos casos (2); todo

método tem suas vantagens e desvantagens (8); dá certo com crianças que não apresentam

dificuldades de aprendizagem e é mais complicado para aquelas que apresentam

dificuldades; se trabalhado de acordo se torna eficiente (...) (2); eficaz em alguns casos

(2); importante em determinadas etapas da aprendizagem (2); pode ser melhorado (2);

método que tem sido revisto pela parte pedagógica da Educação Infantil, mas que

funciona de modo satisfatório (2). As qualidades positivas e positivas com ressalvas com

relação ao método global somam quase 30 % das questões respondidas pelos participantes

do estudo. Isto significa que um número significativo de professores / educadores
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apresentaram considerações positivas sobre o método global, o que é justificado pela

formação dos professores que, neste país, acontece quase que exclusivamente tendo este

método como a referência mais marcante para se trabalhar o ensino da leitura.

Considerações negativas sobre o método global apareceram em 1,86% (n = 8) das

respostas dos participantes: método falho se considerado que sirva para todos, porque

cada turma possui contexto e necessidades diferentes / pois cada aluno aprende de uma

forma e em tempos diferentes (4); não é interessante, pois cada um tem suas necessidades

(...) de atenção especial (2); errado, pois se deve trabalhar de acordo com a realidade de

cada um (2).

Houve duas respostas que consideraram a intensidade do uso do método global

(1,92%) como sendo bem usado. Embora tenha uma porcentagem insignificante com

relação às outras respostas citadas antes, essa única pessoa sintetizou uma percepção da

realidade com relação ao uso do método global, que corrobora com afirmações de

especialistas da área em nível nacional e internacional, como por exemplo, Cardoso-

Martins et al. (2005).

Com relação à sua aplicação, 4,66% (n = 10) participantes consideraram que o

método global é mais difícil de ensinar; uso, pois foi o que mais se adequou às minhas

necessidades; exige um conhecimento de mundo (4).

Considerações sobre a não necessidade do uso de métodos em seu trabalho como:

sou da educação infantil não sei se é bom ou ruim e nunca trabalhei com alfabetização

(...), por isso a dificuldade em responder as perguntas. Isto significa que 1,86% ( n= 4)

não considerou a necessidade do uso de métodos, com a justificativa de que trabalha com a

educação infantil. Essa percepção de que não se alfabetiza na educação infantil é um mito,

visto que, na prática, observa-se o uso intenso de práticas de alfabetização. Essas

considerações não corroboram a literatura na área, que afirma que intervenções precoces

são importantes estratégias para prevenir e/ou remediar dificuldades de leitura (Rayner et

al, 2001, Shaywitz, 2006).

A consideração sobre a relevância do uso dos métodos e/ou de métodos específicos

apareceu em 3,72% das respostas: Não importa o método – todos são válidos; já

empreguei vários e diferentes tipos que, no momento, me perco na hora de classificá-los;

não sei se podemos hoje ter um método para utilizar igualmente nos grupos; não deve ser

um método único, é necessário o conhecimento de outros para melhor uso em sala de aula.
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Em relação à postura dos professores, 6,54% (n = 28) dos participantes do estudo

consideraram que: se trabalhado com convicção pode dar certo; deve-se trabalhar a partir

da segurança da pessoa; se bem trabalhado, dá bons resultados; todo método será bom, se

o professor tiver segurança em aplicá-lo; se não conhece a realidade do aluno se torna

prejudicial; se trabalhado de forma eficaz ele é um grande instrumento de ensino; depende

da segurança de quem vai trabalhar e de quem vai ser trabalhado. Duas considerações

sobre o sentimento em relação ao método apareceram nas respostas de dois participantes,

sendo que uma delas veio acompanhada com a justificativa de que se refere ao uso

generalizado do mesmo: não gosto desse método (2), por ser uma forma única de ensinar a

todos (1,92 %).

Considerações sobre o desconhecimento do método apresentaram-se de modo

significativo, com relação à porcentagem das outras respostas, pois 40 respostas (18,70%)

manifestaram respostas como não ouvi falar desse método; não sei (8); não conheço (22);

não tenho conhecimento completo sobre ele; não conheço, pelo menos com esse nome;

nada (4); ? (ponto de interrogação).

A análise qualitativa das respostas para a categoria de considerações sobre o

método global foram, em sua maioria, positivas, como esperado. Observa-se que tanto para

os professores que consideraram o método global de uma forma positiva, quanto para

quem faz considerações negativas sobre ele, assim como para quem afirmou um

desconhecimento sobre este método, existe uma consideração em comum na amostra de

participantes: todos têm a noção de que o método global é utilizado de modo generalizado.

Essa forma de se pensar o trabalho generalizado com o método global, observado nas

respostas dos professores, parece se estender ao uso da grande maioria dos educadores

deste estudo, para se realizar o trabalho sobre o ensino da leitura a quase todo tipo de

aluno, independente das suas diferenças.

Análise do conhecimento de professores sobre o método fônico

O método fônico propõe um ensino sistemático e explícito das correspondências

grafofonêmicas, ou seja, entre letras e sons (Morais,1995; Cardoso-Martins et al, 2005).

Neste processo, os sons são usados para fazer a síntese e propiciar a leitura (Cardoso-

Martins et al, 2005). Seabra e Dias (2011), afirmaram que os principais objetivos deste

método são ensinar as correspondências grafofonêmicas e estimular o desenvolvimento da
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consciência fonológica, que se trata da habilidade de refletir e manipular os sons da fala.

Nessa análise qualitativa do presente estudo, os dados foram categorizados em termos de

sua frequência e porcentagem, assim como também foram agrupados por semelhança

temática. As respostas a esta questão se referiram ao conceito propriamente dito e também

foi pedido aos participantes que tecessem considerações sobre o método fônico.

A seguir, serão apresentadas as análises das respostas dos participantes deste estudo

sobre o método fônico de ensino da leitura. Foram utilizadas oito categorias na organização

dos dados: Na primeira categoria, as respostas dos participantes se referiram ao termo som

para elaborar o conceito de método fônico; na segunda categoria, as respostas se

concentraram no uso do termo fonema; na terceira categoria os participantes fizeram

relação dos termos som e fonema; depois, uma quarta categoria onde os participantes se

referiram ao método fônico com o som de sílabas; na quinta categoria, o conteúdo das

respostas foi relacionado à fala; na sexta, os participantes manifestaram pouco

conhecimento, mas não construíram nenhum conceito específico; na sétima categoria os

participantes manifestaram dificuldades em se trabalhar com este método e, por fim, na

oitava categoria de resposta, os professores manifestaram desconhecimento sobre o tema.

Nem todos os respondentes que descreveram o conhecimento que tinham sobre o método

fônico fizeram considerações sobre o mesmo.

Na categoria em que os participantes se referiram ao método fônico associando-o

ao som das letras, apareceram as seguintes respostas: Método de repetição de sons de

letras para que o aluno grave, memorize (1); onde se ensina por partes para se chegar ao

todo (8), por exemplo, a criança precisa perceber os sons; aquele em que o som é o

diferencial (1); o método fônico evidencia os sons (8); O método fônico é você trabalhar

com cada letra individualmente, pronunciando o som de cada letra trabalhada (4); é a

leitura através de sons (5); esse método de alfabetização acontece através dos sons

primeiramente através de trava-línguas, cantigas, etc (1); método fônico usa o

conhecimento dos sons (4); trabalhar com o som (5); ensino através do som (6); entendo

ser um método onde se explora o som das letras. O som que ela produz (4) para que o

aluno a identifique para ajudá-lo na escrita e leitura; método que leva o aluno a

decodificação através do som (2); acredito que o método fônico seja trabalhar a escrita

muito ligada ao som (2); método fônico é um instrumento que enfatiza os sons das

palavras (6). Foram contabilizadas 57 respostas, ou seja, 26,63% do total das respostas

tiveram como resultado uma associação do conceito de método fônico com o termo som.
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Como pode ser observado acima, esse termo som fez referência ao som das letras e das

palavras. O conceito do referido método também foi associado ao trabalho com o som, sem

especificar a que se referia esse som. Apareceram também referências a um método que

evidencia o som ou que o som é o diferencial. Houve participante que mencionou o uso de

gêneros literários para se estimular a percepção do som. Observou-se também a relação

entre a identificação do som como base para a escrita e a leitura

Na segunda categoria, o conceito do método fônico foi associado ao termo fonema.

Assim sendo, o estudo apresentou os seguintes conceitos dos professores: Método que

trabalha os fonemas (16); o método fônico envolve todo um processo de leitura e escrita

baseados na fonética (1); trabalha a partir dos fonemas (7); Eu entendo que tem a ver com

os fonemas (1). Nessa categoria, 11,68 % (25) dos participantes associaram o termo

fonema ao conceito do método, fazendo associação com a leitura e escrita e considerando

que o trabalho do professor no exercício do ensino da leitura é feito por ele ou a partir dele.

A terceira categoria foi elaborada a partir da relação que os participantes fizeram

entre o conceito do método fônico, associando-o aos termos som e fonema. As respostas

foram apresentadas da seguinte forma: O método fônico alfabetiza através do

conhecimento dos sons, dos fonemas (6); É o método de utilizar os fonemas, sons e letras

(1); É um método que parte dos sons dos fonemas (1); Método fônico é quando usamos os

fonemas, os sons das letras para ensinar (11); São os fonemas, ou seja, o som que cada

letra ou sílaba emite, alfabetização com foco na oralidade (1); É o método, na minha

opinião, no qual se volta pela fonética ou seja sonorização (1); é o método que trabalha

com os sons das palavras (fonemas) (1); é o método que trabalha os fonemas e que permite

a criança a conhecer os sons e diferenciá-los (3); método que trabalha os sons dos

fonemas, diferenciando-os por desenhos e sons (1); é quando se trabalha com fonemas

(sons) (9); o método fônico é trabalhado através de fonemas das palavras onde o aluno

aprende através do som de cada letra. Destacam-se os fonemas, onde cada letra tem o seu

som próprio (1); memorização letra/som–grafema/fonema (4); método de alfabetização o

qual se utiliza o som, a formação fônica na formação das palavras, trabalha com sons das

palavras (fonemas) (1).

A elaboração do conceito de método fônico utilizando como referência uma

associação entre os termos som e fonema foi foco de 14,48% das respostas dos

participantes deste estudo. Percebe-se que, na maior parte das respostas os professores

associaram de forma correta os dois termos mencionados. Mas houve respostas confusas
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ou errôneas entre os termos som e fonema, como, por exemplos, em É o método de utilizar

os fonemas, sons e letras.(...) e em método que trabalha os sons dos fonemas ou em É o

método de utilizar os fonemas, sons e letras. Estas respostas parecem considerar que som e

fonema são termos com significados diferentes. Na descrição dos acertos por item do

questionário de fonologia na análise quantitativa, o resultado do item conceito de fonema

obteve 91% de acerto. Nessa questão de múltipla escolha do questionário a resposta correta

para o conceito de fonologia era a palavra som. Isto quer dizer que, levando-se em conta a

referência dos termos som e fonema ou de uma associação de ambos os termos observadas

nessa análise qualitativa, pode-se inferir que os professores sabem que o conceito de

método fônico está relacionado a uma abordagem que faz referência ao uso da

correspondência entre som e algo a mais. Esse algo a mais é que parece estar faltando e

causando erros na concepção do que seja o método fônico. Observa-se, na seguinte

categoria de dados, que a correspondência do som na elaboração do conceito de método

fônico foi relacionada às sílabas. Nas categorias mencionadas anteriormente, essa relação

pôde ser observada com relação às letras e palavras. Houve poucos casos (1,86%) que

apresentaram o uso correto dos termos grafema e fonema, como referenciado pela

literatura (Seabra & Dias, 2011).

Como mencionado acima, nesta categoria o conceito de método fônico foi

associado ao som das sílabas, sendo descritos pelos participantes do estudo como: método

fônico ensina-se a partir de sílabas, vai apresentando as sílabas (famílias) e vai para

palavras, frases e textos. Vai das unidades silábicas ao todo (1); é o método que ensina as

sílabas separadamente, para depois ir juntando e formando palavras (1); é o trabalho

realizado através dos sons das sílabas (10); É aquele que parte da palavra, porém

enfatizando cada sílaba. Neste método, o objetivo é fazer o aluno perceber o som e

associá-lo à sílaba (1); é a formação das sílabas, o som das sílabas (1); começa pelas

sílabas: unidas são palavras e as palavras juntas formam frases ... (1); método em que

consiste ensinar a ler e escrever utilizando-se de sílabas separadas (1); sílabas - pedaços –

repetição (1); método que enfatiza a fala onde o educando observa o uso das sílabas e

tenta formar a palavra (4); Entendo que o professor alfabetizador vai trabalhar com os

sons das sílabas para a formação das palavras (4); Método em que ensina as sílabas pelo

som (1); não sei se é o mesmo, mas tem a ver com a silabação (1). Essas respostas

configuraram 12,61% (27) do total de respostas sobre o conceito de método fônico. Parece

que há um entendimento que o processo de ensino da leitura acontece da parte para o todo,
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sendo que a parte referenciada pelos participantes foi a sílaba. Percebe-se uma confusão

entre o conceito de método fônico com o método silábico. O método silábico é descrito na

literatura como uma das formas consideradas tradicionais de alfabetização, sendo

classificado na categoria de métodos sintéticos, do tipo que acontece da parte para o todo

(Cardoso-Martins et al,2005). Nas respostas apresentadas por este estudo, a direção dada

ao ensino, segundo os professores, acontece da parte, que é a sílaba, para o todo. Portanto,

essas respostas configuram concepções errôneas sobre o método fônico.

A categoria que relacionou o conceito do método fônico com a fala apresentou

respostas do tipo: Método que diz respeito à "fala", como expressar as palavras (1); um

método que aborda a questão da linguagem, a fala propriamente dita (1); seria o método

baseado na fala dos alunos (1); método que trabalha a voz: som, tonalidade, etc (1);

buscando melhor a oralidade (1); Uso da oralidade (...) (1); É o método onde inicia com

letras, sílabas, palavras, enfatizando a fala (1). (3,27%). Uma hipótese que poderia

justificar essa relação da fala com o conceito de método fônico na elaboração das respostas

dos professores, pode estar relacionada com a condição do uso de som, seja de letra, sílaba

ou palavra como apareceram no conteúdo das respostas das categorias anteriores.

As respostas que foram categorizadas como desconhecimento do tema por parte dos

professores apresentaram as seguintes manifestações: Não recordo mais (1); desconheço o

método fônico, mas posso arriscar dizer que se trata de algum método que utiliza

principalmente a oralidade (1); não conheço também, mas o nome me sugere um trabalho

mais focado na oralidade (1); não conheço (11); não estou lembrando como conceituá-lo

(1); talvez conheça, mas não identifico (1). Foram computadas, então, 7,47% (n = 16) das

respostas referentes a um desconhecimento dos professores sobre o que seja método

fônico.

Como pode ser observado, o resultado da análise qualitativa com relação ao

conhecimento dos professores sobre o método fônico mostrou que 76,14% do total de 214

participantes responderam a essa questão. Portanto, 23,86% dos professores não

responderam à questão. Percebe-se que existiu uma tendência dos professores em

conceituar este método relacionando-o aos sons (26,63%), fonemas (11,68%) ou a ambos

os termos (14,48%). Isto significa que mais da metade das respostas computadas pelos

participantes deste estudo (52,79%) consideraram a relação entre o conceito sobre o

referido método ao uso dos termos som, fonema ou a ambos. Os dados apresentados

apontam para uma lacuna com relação ao conceito que admite a relação destes termos
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(sons e fonemas), de acordo com as regras de correspondência destes com os grafemas.

Dessa forma, menções como se trabalha a partir dos sons, com fonemas, entre outras,

caracteriza um conceito pela metade, pois faltou mencionar o outro lado da

correspondência (grafemas), assim como faltou o conceito de associação entre esses dois

termos. Infere-se, a partir disso, que a maior parte dos professores tem conhecimento

fragmentado sobre o conceito de método fônico. As outras categorias de resposta dos

professores sobre o conceito sobre o método fônico foi elaborado de forma errônea e

confusa, além de apresentar respostas explícitas sobre o desconhecimento sobre este

método. Este resultado confirma a necessidade de maiores informações na formação de

professores em relação ao método fônico.

Análise das considerações dos professores sobre o método fônico

A questão que levantou o conhecimento dos professores sobre o método fônico,

também teve por objetivo saber o que os professores pensam sobre o mesmo. Dessa forma,

as respostas dos professores com relação às considerações sobre o referido método foi

distribuída em três categorias. No primeiro grupo de categorias, os dados foram

organizados por respostas em que os participantes fizeram considerações relacionando o

uso do método com as condições de aprendizagem dos alunos. No segundo grupo, as

respostas categorizadas fizeram menção às condições de trabalho do professor. Por fim, no

último grupo, foram contabilizadas respostas com considerações referentes ao uso do

método em si.

A categoria em que os participantes do estudo realizaram considerações sobre o

método fônico relacionando-o às condições de aprendizagem dos alunos foi segmentada

em três subcategorias. Estas subcategorias se referiram a considerações positivas sobre o

método fônico, a considerações positivas com ressalvas e a considerações negativas.

As considerações positivas sobre o método fônico apresentaram as seguintes

respostas: Este é entre os alunos com dificuldade, o de maior resultado (2); é outro método

que julgo importante. (1); Em minha opinião, algumas crianças com mais dificuldades

para alfabetizar, este método costuma dar um bom resultado (1); é importante (2) usar

esse método é preciso; cada criança tem sua individualidade (3); é bom para as crianças

aprenderem (3), e futuramente não apresentar trocas tipo de p e b, m e n; acho importante

em dificuldades na fala da criança objetivando uma comunicação com o mundo e até
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mesmo a auto-estima da criança, além da alfabetização (1); através deste método, a

identificação do nível da escrita do aluno torna-se mais clara (1); utilizo este método nos

casos em que percebo certa dificuldade no aprendizado (4); o aluno tem que estar bem

atento ao som da sílaba para identificar as letras necessárias (1); eficiente (3) porque

cada aluno aprende de determinada maneira. Nesta subcategoria, as considerações

positivas totalizaram 10,28% (22) das respostas dos participantes do estudo.

Na subcategoria em que os participantes realizaram considerações positivas com

ressalvas sobre o método fônico, associando-o às condições de aprendizagem dos alunos

apareceram em respostas como: é um método eficiente, mas às vezes mecânico, pois o

aluno não consegue relacionar a palavra escrita com o seu significado (1); e acho

interessante, mas deve ser acompanhado desse processo de construção, através do

conhecimento prévio do aluno (4). Essas respostas configuraram 2,33% do total das

respostas.

A terceira subcategoria apresentou as seguintes considerações negativas, que

totalizaram em 4,67% das respostas: a criança demora mais para despertar para a leitura

(1); E a leitura fica muito restrita (1); é um método que corre o risco de ficar muito

técnico e “massante” (1); pode ficar distante da realidade da criança (7).

As considerações dos professores sobre o método fônico, em relação às condições

de aprendizagem dos alunos, nesta primeira categoria de resposta, foram subdivididas em

três subcategorias, totalizando 17,28% das respostas. Observou-se que a maior parte das

respostas (10,28%) que fez considerações sobre o método fônico relacionando-o à

condição de aprendizagem do aluno foi de cunho positivo, em especial para casos de

alunos com dificuldades de aprendizagem. Percebe-se nas respostas dos professores uma

preocupação com a contextualização dos conteúdos. Infere-se que os professores

consideram que o trabalho com o método fônico não é contextualizado. Como parece ser

essa crítica uma tendência maior que a observada neste estudo, outros estudos têm indicado

que o uso do método fônico deve acontecer de forma contextualizada (Cardoso-Martins et

al, 2005) considerando sua eficácia na alfabetização de crianças, em especial a crianças

com dificuldades na aprendizagem da leitura (Morais,1995). Na prática, parece ser esta a

grande justificativa dos cursos para a falta de ênfase no ensino deste método aos

professores em formação.

A segunda categoria de respostas se referiu às condições de trabalho dos

professores. O estudo apresentou respostas como: Para o educador talvez seja um método
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prático (3), mas quanto aos alunos precisa-se de experiência e entendimento para repasse

do método; Também precisa ser bem elaborado e trabalhado pelo professor (4); Todo

método passa a ser bom a partir do dinamismo do professor (2); Em minha opinião, é um

bom método para complementar outro (5). Esse método exige muita habilidade e

conhecimento do professor para colocá-lo em prática (3); por não sermos capacitados (6)

por isso é mais complicado de trabalhar o método fônico. Essa categoria totalizou 9,34%

do total de respostas dos professores. O resultado das considerações realizadas em relação

às condições de trabalho dos professores sugere que eles pensam que o uso do referido

método pode ser bom, mas que eles necessitam de capacitação / treinamento para

aprenderem o que é de fato e como aplicar este método em suas práticas pedagógicas.

Parecem considerar também o benefício em se usar mais de um método. Estas

considerações corroboram com os achados na revisão de literatura. Cardoso-Martins et al

(2005), afirmam o uso de métodos mistos, onde os professores tendem a utilizar mais de

uma referência de método no ensino da leitura, com considerações de que pode não ser

muito eficaz essa prática de misturar os métodos. Os achados na literatura também

corroboram com a lacuna no conhecimento de professores sobre o processo de leitura e do

uso de métodos que respaldem o conhecimento sobre o processo de ensino e aprendizagem

da leitura (Snow, Griffin & Burns, 2005).

O terceiro grupo de categorias se referiu ao uso do método em si. Foram

consideradas três subcategorias de respostas: positivas, positivas com ressalvas e negativas.

Na primeira subcategoria, os participantes realizaram considerações positivas (9,34%)

sobre o uso do método fônico, que foram mostradas em respostas do tipo: É o método de

ensino que estimula muito a alfabetização (2); Acho que em certos momentos o método

fônico se faz necessário, através dele consigo bons resultados com meus alunos (4); Não

sei se defini bem, mas se for como penso preciso conhecê-lo melhor e creio que nos

auxiliará (1); Gosto muito do fônico (4), pois trabalha com os fonemas. Com a

articulação, fonologia (1); Muito importante para todos (2); É também um método muito

interessante, pois o professor pode utilizar vários recursos didáticos para trabalhar com

seus alunos (4); Mais próximo da realidade das crianças (1).

A subcategoria das considerações positivas com ressalvas (5,60%) sobre o método

fônico mostrou que os professores pensam o seguinte: Acredito ser um método que às

vezes funciona, embora possa acontecer alteração na pronúncia das palavras (1); Um

método bom, porém seriam necessários alguns conceitos específicos (1); Conjugado pelo
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método global é um método que pode ter efeitos, já que é tradicional e muitos de nós,

professores, fomos alfabetizados por esse método (1); Depende do empenho do professor e

do aluno também (1); Proveitoso em certos casos, mas considero incompleto, pois não

somente o som, mas o entendimento do que se fala é relevante (1); Acredito que é um

método bom associado a outros métodos e práticas variadas (2); só que ele é um pouco

vago para dias atuais (1); Válido para alguns (1). Aluno que não consegue compreender

associar palavras às vezes consegue pelo fônico (1); Menos eficiente, mas válido (1); Esse

método também é legal, mas não deve ser isolado (1).

Na terceira subcategoria, os professores manifestaram considerações negativas

(2,33%) sobre o método fônico, o que pôde ser observado em respostas do tipo: penso que

este método é complicado (3) porque alguns alunos trocam ou não conseguem expressar o

som corretamente de algumas letras; Cansativo e repetitivo (1); não é um método que

transmite uma universalidade (1).

As considerações sobre o método fônico totalizaram 44,89% do total das 214

respostas dos participantes do estudo. Isto quer dizer em 55,11% das respostas dos

professores não houve respostas para o conceito do método fônico e / ou não elaboraram

considerações sobre o mesmo. Este dado pode ser indicativo de falta de conhecimento

sobre o referido método.

Sobre os resultados da análise qualitativa sobre método de ensino da leitura pode-se

inferir que parece existir uma tendência em achar que o método global trabalha mais de

forma contextualizada do que os outros métodos. Trabalhar de forma contextualizada é um

critério positivo para qualquer tipo de método e de conteúdo, como recomenda Cardoso-

Martins et al (2005), com relação ao método fônico, por exemplo.

Análise dos tipos e quantidades de cursos realizados pelos professores

No questionário sobre métodos de ensino da leitura, foi pedido aos professores que

listassem os cursos que eles haviam participado sobre o ensino da leitura. Por meio deste

levantamento observou-se que os cursos citados pelos professores se referem, na maior

parte, à iniciativas das gestões de educação em níveis federal, estadual e municipal, com o

intuito de promover condições de formação continuada para os professores que atuam no

ensino básico. Os tipos e a quantidade de cursos foram computados de acordo com as

informações fornecidas pelos participantes. Dessa forma, o estudo mostrou respostas
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variadas, onde os participantes relataram de nenhum a vários cursos sobre leitura. Abaixo

serão relatados os cursos levantados por este estudo. A maior parte das respostas se referiu

aos nomes dos cursos, sendo que muitos deles foram descritos pelas siglas comumente

usadas no meio educacional. Também foram citadas instituições mantenedoras dos

mesmos, em vez de mencionar o nome do curso/programa de capacitação realizada. Houve

um número significativo de respostas que se referiram à falta de cursos ou que se referiu ao

fato de não se lembrar do nome dos cursos que participaram. Esses tipos de respostas

fizeram parte de três categorias de respostas que serão descritas a seguir.

As respostas dos professores acerca dos cursos sobre leitura foram citadas da

seguinte forma: PACTO — Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (30;

14,01%); PROCAP — Programa de Capacitação de Professores (33; 15,42%); PNAIC —

Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (17; 7,94%); PCN — Parâmetros

Curriculares Nacionais (04; 1,86%); PROEXT — Programa de Formação Continuada de

Professores (7; 3,27%); CAPEB — Curso de Aperfeiçoamento da Educação Básica (04;

1,86%); PROFA — Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (05; 2,33%);

CEALE — Curso de Instrumentos de Alfabetização (44; 20,56%); métodos de

alfabetização (01; 0,46%); monografia (01; 0,46%); fonética (01; 0,46%); linguística na

alfabetização (01; 0,46%); PLA (Práticas de Letramento e Alfabetização) (18; 8,41%);

especialização em alfabetização (18; 8,41%); prática de leitura (01; 0,46%); congressos (1;

0,46%); novas tendências metodológicas (05; 2,33%); contação de histórias (11; 5,14%);

leitura deleite (01; 0,46%); literatura infantil (04; 1,86%); leitura dinâmica (07; 3,27%);

interpretação de textos  verbais (01; 0,46%); multiletramento (01; 0,46%); análise do

discurso (01; 0,46%); práticas de leitura em sala de aula (10; 4,67%); leitura e

interpretação (2; 0,93%).

As instituições referenciadas pelos participantes do estudo foram: universidades

(UFSJ – Universidade Federal de São João del Rei e UFMG – Universidade Federal de

Minas Gerais) (16; 7,47%); SME (Secretaria Municipal de Educação) e SRE

(Superintendência Regional de Ensino) (7; 3,27%).

O estudo também apresentou respostas que se referiram à falta de cursos

específicos na área (36; 16,82%) e com relação a terem participado dos cursos, mas não
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lembravam o nome (12; 5,60%). Dos participantes, 11,21% (24) não responderam à

questão.

Observa-se que os professores têm participado de várias frentes de cursos de

capacitação, sendo que a maior parte é orientada e conduzida por programas de formação

de professores nos vários níveis de gestão da educação. Percebe-se também uma presença

insignificante de respostas dos professores com relação a cursos que se referem à

psicolinguística e a métodos de ensino da leitura, especificamente. As citações das siglas

como nomes de capacitações não designam o tipo de conteúdo oferecido. Portanto, não se

pode afirmar a presença ou ausência de conteúdo psicolinguístico ou de métodos de ensino

da leitura. Infere-se que, mediante os resultados obtidos sobre construtos básicos da língua

e sobre métodos de ensino da leitura, que os cursos referenciados pelos professores não

trabalham esses conteúdos. Percebe-se um número insignificante de participação em

congressos, seminários, fóruns ou outros. Verificou-se também um número significativo de

cursos que se referem às práticas de letramento. Estes dados corroboram com a literatura

da área que afirma que o movimento com relação aos processos de ensino da leitura no

Brasil têm tido um foco maior nas práticas de letramento e um foco menor nas práticas de

alfabetização, especialmente nos conceitos e práticas psicolinguísticas (Seabra & Dias,

2012; Cardoso-Martins et al, 2995).
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DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo possibilitaram identificar o conhecimento dos

professores sobre dislexia e construtos básicos do Português brasileiro, por meio de

análises descritivas e inferenciais dos dados avaliados nos questionários. O resultado do

conhecimento dos professores sobre métodos de ensino da leitura foi obtido por meio de

análise qualitativa das questões do questionário elaborado para esse fim.

Um aspecto importante deste estudo refere-se às características dos educadores. Os

resultados mostraram que a maior parte foi composta por mulheres de idade variada, em

sua maioria trabalhavam em escolas da área urbana do município, que possuíam acesso à

internet, tinham curso de especialização, que confiavam em sua capacidade de alfabetizar e

que, no entanto, afirmaram não terem tido experiência com alunos com dislexia. Segundo

dados da Associação Internacional de Dislexia, um quinto da população mundial vivencia

um ou mais sintomas de dislexia (IDA, 2008), mas esses casos geralmente são

diagnosticados tardiamente ou não são diagnosticados (Shaywitz, 2006). O alto índice de

professores que afirma não terem tido experiência com alunos com tal transtorno, sugere

que os casos de dislexia neste município também não têm sido identificados, corroborando

com os dados da literatura. O resultado sobre a confiança em alfabetizar dos professores

vai de encontro com conhecimentos confusos e errôneos dos mesmos verificados na

avaliação sobre métodos de alfabetização.

Existe um consenso nos estudos internacionais sobre possíveis lacunas no

conhecimento dos professores a respeito da dislexia (e.g., Washburn et al., 2011). Apesar

de ser impossível a realização de uma comparação direta entre os resultados obtidos nesses

estudos pois foram feitos em países, línguas e metodologias diversas, o presente estudo

parece corroborar tais resultados. Com relação aos estudos feitos no Brasil, a maioria foi de

estudos utilizando a metodologia qualitativa e o único (Medeiros, 2012) que utilizou

questionário de referência (Wadlington & Wadlington, 2005) fez uma análise apenas dos

itens do questionário e não uma análise dos resultados globais, além de não ter realizado

estatísticas inferenciais. Apesar de não ter realizado médias globais, foi feito um cálculo de

que os professores do estudo de Medeiros (2012) acertaram em média 50% das questões.

Nos resultados do presente estudo, os educadores demonstraram um conhecimento dos

professores sobre a dislexia acima da média, com porcentagem de 68.62 de acertos nos 21
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itens. Ou seja, apesar de haver lacunas no conhecimento e de não termos critérios objetivos

de comparação, tais médias foram acima do esperado.

O presente estudo analisou também os resultados dos acertos por item dos

questionários de dislexia. Os dados indicaram que os professores tiveram um grau de

conhecimento maior com relação aos efeitos da dislexia sobre a escrita; sobre a relevância

dos métodos de alfabetização; sobre a ausência de relação entre o grau de inteligência e

dislexia e sobre a falta de capacitação dos professores.

Em relação ao conhecimento dos professores sobre efeitos da dislexia na escrita das

crianças, o resultado do estudo corrobora os achados de outros estudos. No Brasil,

Fernandes e Gomes (2008) verificaram que 80% dos professores que participaram de

estudo em Bauru, estado de São Paulo, associaram a dislexia com alterações na escrita.

Estudo comparativo entre o conhecimento de professores da Irlanda e da Inglaterra (Bell et

al, 2011) concluiu que 42% da amostra dos sujeitos fizeram referência à dificuldade de

escrita em relação à dificuldade de leitura.

Oitenta porcento dos educadores avaliaram que o método é relevante para o ensino

da leitura. Embora os resultados da análise quantitativa tenham mostrado que os

professores acreditam na relevância dos métodos, o resultado da análise qualitativa sobre o

conhecimento e crença dos professores sobre métodos de ensino da leitura apontaram que

os participantes deste estudo não possuem uma compreensão exata do conceito e da prática

com os métodos de alfabetização. Essa dificuldade com métodos foi apontada neste estudo

de modo considerável sobre o método fônico, referenciado na literatura internacional como

o mais indicado para ensinar leitura para crianças, em especial para crianças com

dificuldades (e.g., Brady & Moats, 1997; Cardoso-Martins et al, 2005; Vellutino et al,

1996; Brady, 1997; Torgesen, 2000, Shaywitz, 2006). Os professores tiveram um alto

índice de conhecimento em relação à dissociação entre inteligência e dislexia (quase 75%

de acertos), o que demonstra um conhecimento importante por parte dos professores

estudados. O estudo de Medeiros (2012) também avaliou esse item e encontrou que 55%

responderam como falso e 12.5% como verdadeiro à questão Alunos com dislexia

apresentam déficit de inteligência.

A grande maioria dos professores estudados relata não ter recebido treinamento

para ensinar crianças com dislexia (78.04%). Estudos nacionais e internacionais sobre

temáticas semelhantes verificaram que os professores admitem não terem formação e nem

capacitação para trabalhar com alunos com dislexia (Pinto, 2012; Fernandes et al, 2008;
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Giroto et al, 2011; Washburn et al, 2013, entre outros). Wadlington et al (2005) concluiu

que professores que tinham pelo menos três cursos de capacitação apresentaram maiores

conhecimentos sobre dislexia. Neste estudo, os professores não mencionaram cursos

realizados nesta área. Além disso os resultados obtidos na análise quantitativa deste estudo

demonstram a falta de capacitação dos professores para alfabetizar crianças com

dificuldades.

De uma forma geral, os resultados das análises globais e por itens dos questionários

corroboram com a literatura da área que aponta uma falta de disseminação e aplicação

prática das descobertas científicas sobre a leitura e a dislexia (Shaywitz, 2006; Shaywitz et

al, 2008; Dehaene, 2012) e revelam falhas no conhecimento de professores sobre a dislexia

e seus problemas correlatos (Moats, 1994; Bos, Mather, Dickson, Podhajski & Chard,

2001; Wadlington & Wadlington, 2005; Bell, MacPhillips & Doveston, 2011, Washburn et

al, 2010, 2011, 2013; Pinto, 2012; Fernandes & Gomes, 2008; Hornstra, Denessen, Bakker,

Bergh & Voeten, 2010; Giroto & Castro, 2011; Medeiros, 2012). Estudos na área

sugeriram que os professores, para auxiliarem melhor aos alunos, necessitam consolidar

entendimento de construtos básicos da língua (Brady & Moats, 1997; Moats, 1994, 2004) e

verificaram que educadores que têm conhecimento de consciência fonológica, princípio

alfabético, estrutura da linguagem e instrução fônica aplicada na sala de aula influenciam

positivamente os resultados dos alunos (Moats, 1994; Bos, Mather, Narr & Babur, 1999).

Por outro lado, Lehtonen e Treiman (2007) concluíram que adultos, incluindo professores,

possuem lacunas nas suas habilidades fonêmicas. Outros estudos afirmaram que

professores que têm baixa consciência fonológica têm dificuldades de ensiná-la às crianças

(Bryant, MacLean, Bradley & Crossland, 1990; Hatcher et al, 1994).

Nenhum estudo brasileiro encontrado estudou o conhecimento dos professores

sobre construtos linguísticos do Português brasileiro. No presente estudo, os professores

pesquisados demonstraram conhecimentos abaixo da média sobre a fonologia do Português

brasileiro (em torno de 40% de acertos). Observou-se que o escore total do questionário de

dislexia obteve correlação positiva e significativa com o questionário de fonologia. Ou

seja, quanto maior a porcentagem de acertos do questionário de fonologia, maior foi o grau

de conhecimento dos professores sobre a dislexia.

Com relação aos itens do questionário de fonologia, os resultados mostraram que

nos itens relativos ao conceito de fonema, de identificar palavras iniciadas com o mesmo

som e conceito de encontro consonantal os professores obtiveram porcentagem média de
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acertos acima de 60%. No item sobre fonemas, em que os participantes deveriam

identificar o quarto som de uma palavra (táxi) e no item sobre o conceito de consoante

surda e vozeada os participantes do estudo obtiveram resultados abaixo da média. Os

professores também não tiveram êxito na tarefa de contagem de fonemas, com média de

28.97% de acertos. Até mesmo no item lata, que seria uma palavra a princípio simples,

onde cada letra corresponde a um fonema, os professores acertaram menos de 40% da

contagem de fonemas. O fato dos resultados apontarem uma variabilidade no

conhecimento dos professores sobre fonologia na análise quantitativa deste estudo está em

consonância com os resultados da análise qualitativa, que mostraram que os professores

possuem lacunas e concepções errôneas no conhecimento sobre o método fônico.

Resultados de estudos de Washburn et al (2010, 2011) verificaram falta de conhecimento

dos professores dos Estados Unidos sobre construtos básicos da língua (2010) e

dificuldades com o princípio fônico (2011). Bos et al (2001) identificaram conhecimento

limitado dos professores sobre consciência fonológica. Bell et al (2011) concluíram que

um número significativo de professores da Inglaterra e da Irlanda (73% da população total

do estudo) tinha baixo nível de reconhecimento fônico e de consciência fonológica. Estudo

comparativo (Washburn et al, 2015) entre conhecimento de professores de quatro países

identificou que país (Canadá) onde professores afirmaram participação em curso prático

sobre construtos básicos da língua obtiveram escores mais altos que os demais países

(Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia). Em nível nacional, não foram encontrados

estudos que pudessem referenciar estes conhecimentos sobre construtos básicos da língua.

O presente estudo parece ser o primeiro estudo brasileiro a investigar variáveis

sociodemográficas e ocupacionais associadas a maiores e menores níveis de conhecimento

de professores sobre dislexia e fonologia.

Este estudo possibilitou verificar também que os profissionais que possuíam

especialização obtiveram uma média de acertos significativamente maior, em comparação

àqueles que não tinham especialização. Os profissionais que ocupavam cargo de regência

de turma obtiveram escores menores no questionário sobre dislexia do que os outros

profissionais (exemplo, pedagogo, professor apoio, professor de sala recurso,

diretor/coordenador etc). Wadlington et al (2005), em estudo que verificou o conhecimento

de professores sobre a dislexia, concluiu que profissionais de diferentes categorias têm

entendimentos diferentes sobre este transtorno. Os resultados de estudo comparativo entre

conhecimentos de professores da Inglaterra e Irlanda (Bell et al, 2011), corroboraram estes
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resultados, pois mostraram que professores especialistas possuíam maiores conhecimentos

sobre a dislexia.

Os profissionais com tempo de atuação entre 10 e 20 anos demonstraram um

conhecimento maior sobre a dislexia do que os profissionais com mais de 20 anos de

trabalho na educação. O estudo também indicou que os profissionais que atuam num

período entre 10 e 20 anos demonstraram um maior conhecimento em relação aos

construtos fonológicos dos que os profissionais com tempo menor do que 10 anos. Não

houve uma correlação significativa entre a idade dos participantes e o conhecimento sobre

a dislexia ou fonologia. Nos estudos encontrados não foram identificadas referências para

estes achados. Uma possível explicação para esse resultado é que os professores deste

período de tempo de atuação já possuem certa experiência no campo de trabalho (i.e.,

aprenderam com a prática) para aliviar certas omissões em sua formação e, ao mesmo

tempo, ainda têm disposição para buscar conhecimentos que os auxiliem no seu trabalho.

No entanto, serão necessários outros estudos que investiguem melhor tais suposições.

Um resultado inesperado deste estudo foi que os professores das escolas rurais

obtiveram uma média de conhecimento sobre fonologia significativamente maior em

comparação aos professores da área urbana. Parece não existir nenhum fato que justifique

essa diferença no conhecimento de fonologia entre os professores da área urbana e rural. A

formação dos professores indicada no questionário sociodemográfico e ocupacional, assim

como os dados levantados sobre os cursos realizados por eles indicam que não há diferença

significativa na formação de professores entre as áreas urbana e rural. A hipótese levantada

é de que o número consideravelmente menor de professores da área rural, comparados com

o número de professores da área urbana pode ter causado um viés nestes resultados. Na

literatura não foram encontrados estudos que respaldem estes resultados com relação ao

conhecimento de fonologia e, consequentemente de dislexia, já que existe uma correlação

positiva e significativa entre os resultados das análises quantitativas entre estes dois

conhecimentos.

Os resultados apresentados por meio da análise de regressão indicaram que um

modelo preditivo com três variáveis foi associado ao grau de conhecimento dos

professores, quais sejam tempo de atuação, função na escola e outra formação. Observou-

se que o conhecimento dos professores foi maior para os que tinham especialização. O

estudo indicou também que o conhecimento dos professores foi maior para os que não

eram regentes de turma e atuavam entre 10 a 20 anos. Estes achados estão em acordo com
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resultados de estudos que apontaram um nível maior de conhecimento em dislexia por

professores especialistas (Bell et al, 2011) e que diferentes categorias de profissionais da

educação possuem entendimentos diferentes sobre essa temática (Wadlington et al, 2005).

A análise de regressão realizada para verificar o melhor modelo preditivo do grau

de conhecimento sobre fonologia mostrou a importância de três variáveis: localização da

escola, tempo de atuação, e possuir outro trabalho remunerado. Como dito anteriormente,

professores de escola rural obtiveram um melhor escore no questionário sobre fonologia.

Os professores que atuavam entre 10 e 20 anos apresentaram mais conhecimento sobre

fonologia sobre os que trabalhavam a menos de 10 anos. O conhecimento dos professores

que trabalham há mais de 20 anos foi maior que o conhecimento de professores que

trabalham há menos de 10 anos e foi menor com relação aos professores que atuavam entre

10 e 20 anos. Em relação aos professores que possuíam outro trabalho remunerado, não

existe referência na literatura. No entanto, uma possível suposição é que esses professores

tenham mais experiência do que os demais participantes do estudo. Esse resultado também

precisa ser melhor investigado em estudos posteriores.

As análises realizadas do conhecimento dos professores sobre métodos de ensino da

leitura verificaram que existe uma predileção pelo uso do método global, embora o estudo

tenha mostrado lacunas e confusão no resultado destes conhecimentos. No momento de

aplicação dos instrumentos percebeu-se certo desconhecimento dos professores sobre o

nome utilizado (método global). Segundo Cardoso-Martins et al (2005) a formação dos

professores brasileiros a partir da década de 80, passou a ter o construtivismo como única

referência para o ensino da leitura. Essa formação generalizada parece ter indicado que ele

é um método que contextualiza o ensino da leitura, em consideração a uma condição de

falta de significado e contextualização para os outros métodos, considerados ultrapassados

por muitos educadores do presente estudo. As análises quantitativas apontaram um índice

significativo de respostas dos professores com relação à percepção da necessidade de

maiores instruções para quem tem dificuldades de leitura. Esse resultado, quando

comparado aos resultados da análise qualitativa, leva à inferência de que os professores

não têm base metodológica de outros métodos de ensino da leitura. Houve casos de

professores que manifestaram o uso do método fônico no início do processo de

alfabetização ou para casos de alunos com dificuldades com a aprendizagem da leitura. O

estudo comparativo de Jiménez et al (2015) sobre teorias implícitas no ensino da leitura

identificou que os professores do México também postularam essa concepção do ensino da
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leitura, em contrapartida a outros países íbero-americanos. Dos países participantes do

estudo, somente na Espanha, único país do estudo situado na Europa, os professores

postularam um ensino da leitura com referências psicolinguísticas. Os resultados do

presente estudo apontaram para uma tendência a concepções errôneas, confusas e lacunas

maiores ainda com relação ao método fônico, consideradas por grande parte dos

professores como um método ultrapassado e não tão eficaz quanto o método global. Parece

ser sintomática a falta de estudos sobre a concepção de professores acerca desses métodos.

No contexto nacional, apenas um estudo (Fernandes et al, 2008) fez menção ao benefício

do uso de estratégias mais eficazes para trabalhar com alunos com dislexia sem, entretanto,

detalhar ou citar quais ou o que seriam essas estratégias. No contexto internacional,

portanto, os estudos de Bos et al (2001) verificaram que professores dos Estados Unidos

apresentaram atitudes positivas sobre instrução explícita no ensino da leitura. O estudo de

Washburn et al (2013), também realizado nos Estados Unidos, identificou que os

professores consideram a necessidade de instruções explícitas para pessoas com dislexia.

Os resultados do presente estudo parecem contrastar com a literatura de referência

no contexto internacional, que considera o método fônico como mais eficaz para o ensino

da leitura. Resultados de pesquisa e prática de ensino indicaram que a melhor instrução é

explícita, sistemática, sequencial, ativa e compromissada (Brady & Moats, 1997). Gombert

(2003) afirma que a decodificação necessita ser bem trabalhada. Entende-se que a essência

da alfabetização está na decodificação do código alfabético. Estudos têm indicado uma

maior eficácia no uso do método fônico, com um enfoque mais atualizado, que recomenda

que o ensino das correspondências grafema-fonema não se restrinja às unidades sublexicais

sem significado (Cardoso-Martins et al, 2005). A aprendizagem formal da linguagem

escrita num sistema alfabético, como é o caso da Língua Portuguesa, exige dos leitores a

consciência de que a escrita representa uma sucessão de unidades fonológicas. Exige

também a compreensão de que há uma correspondência entre essas unidades no uso oral e

na sua respectiva representação escrita (Sim-Sim, 1997). A criança precisa assimilar, com

rapidez e precisão, os níveis de informação presentes em um texto, usando as competências

da decodificação (Cardoso-Martins et al, 2005). De acordo com as recomendações sobre o

ensino da leitura, é especialmente sobre estas diferenças na relação entre sons e letras, que

as metodologias utilizadas pelos professores alfabetizadores devem dar atenção,

explicitando suas propriedades e regras. Segundo Morais (2014), os progressos científicos

dos últimos trinta anos promoveram importantes avanços no estudo da leitura e nas
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práticas de alfabetização de inúmeros países. Segundo este autor, o Brasil, se encontra à

margem desses conhecimentos. Neste sentido, discutir sobre métodos de ensino da leitura é

de fundamental importância para o contexto nacional (Cardoso-Martins et al, 2005).

Considera-se que este estudo forneceu resultados importantes para a área que

estuda o conhecimento dos professores sobre a dislexia do desenvolvimento, construtos

básicos da língua e métodos de ensino da leitura., com a possibilidade de que ele possa

servir de referência para a formação de professores deste município e região. Contudo,

observa-se que o presente estudo apresentou algumas limitações. Pelo fato de ser um

estudo correlacional, foi necessário ter cautela na interpretação dos resultados, já que este

estudo não permitiu o estabelecimento de uma relação causal entre as variáveis estudadas.

Outra limitação é que, pelo fato de ser um estudo transversal, não será possível

acompanhar a evolução do conhecimento dos professores sobre as temáticas estudadas ao

longo do tempo. Além disso, a falta de estudos brasileiros com conteúdos e metodologias

aproximadas não possibilitou maiores comparações sobre os resultados deste estudo.
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CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo permitiram verificar alguns aspectos do conhecimento

dos professores da rede municipal de ensino de São João del Rei sobre dislexia do

desenvolvimento, construtos básicos do Português brasileiro e métodos de ensino da

leitura. Esses resultados foram obtidos através de metodologias quantitativas e qualitativas

e parece ter sido o primeiro estudo brasileiro a investigar aspectos preditivos de um maior

conhecimento destes conceitos e construtos.

Os dados levantados pelo estudo mostraram que o conhecimento dos professores

sobre dislexia está diretamente relacionado ao conhecimento sobre construtos básicos da

língua, ou fonologia. Isto quer dizer que professores ou grupo de professores que

apresentaram um nível maior de conhecimento em fonologia, também obtiveram maiores

resultados no conhecimento sobre dislexia. Dessa forma, os professores que trabalham na

área rural do município apresentaram maiores conhecimentos sobre dislexia e fonologia,

comparados com professores que atuam nas escolas urbanas. Com relação ao tempo de

serviço, os professores que tinham de 10 a 20 anos de experiência apresentaram mais

conhecimentos que professores com menos de 10 anos e mais de 20 anos de profissão.

Com relação à formação, em nível de graduação, não houve diferença significativa entre os

professores que formaram em pedagogia ou normal superior. Por outro lado, o estudo

mostrou que professores que têm especialização apresentaram conhecimentos

significativamente maiores que professores que só tinham graduação. Os profissionais que

atuam na regência das turmas apresentaram menores níveis de conhecimento, quando

comparados com professores de sala recurso, professores apoio (que acompanham alunos

de inclusão nas escolas) e pedagogos (supervisores ou orientadores educacionais). Nos

resultados dos acertos por item dos questionários de dislexia e fonologia, o estudo apontou

um grau de conhecimento maior dos professores com relação aos efeitos da dislexia sobre

a escrita, da relevância dos métodos, de ausência de relação entre o grau de inteligência e

dislexia e sobre a falta de capacitação. O estudo permitiu verificar também um alto nível de

conhecimento sobre o conceito de fonema. Observou-se um alto número de acertos na

tarefa de identificação de palavras que começam com o mesmo som, embora os

professores tenham apresentado um baixo nível de conhecimento sobre o conceito de

aliteração, ou seja, sabem na prática, mas não concebem o conceito. O estudo apontou

também um nível médio com relação ao conceito de encontro consonantal. Verificou-se,
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ainda, que os professores apresentaram níveis abaixo da média para o conceito de

consoante surda e vozeada, assim como na tarefa de contagem de fonemas. Com relação

aos métodos de ensino da leitura o estudo mostrou que os professores possuem

conhecimentos confusos e errôneos sobre os métodos global e fônico. Foi verificado

também que existe uma predileção dos professores pelo método global de alfabetização.

Corroborando resultados de outros estudos, observou-se que existem lacunas no

conhecimento de professores sobre a dislexia do desenvolvimento. Com relação aos

construtos básicos da língua portuguesa falada no Brasil, percebe-se a necessidade do

desenvolvimento do conhecimento dos professores sobre conceitos e habilidades práticas,

especialmente nas habilidades de consciência fonológica, referenciadas pela literatura

como básica para professores de crianças em fase de alfabetização. Por fim, o estudo

possibilitou verificar que os professores necessitam consolidar conhecimentos sobre

métodos de ensino da leitura.
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Programa de Mestrado em Psicologia
Linha de Pesquisa – Saúde Mental

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo sobre o conhecimento

de professores acerca da dislexia do desenvolvimento, da Universidade Federal de São

João del Rei – Minas Gerais.

Estamos realizando uma pesquisa para investigar o conhecimento de professores

sobre a dislexia do desenvolvimento. A participação nesta pesquisa demorará

aproximadamente 30 minutos. Todas as informações fornecidas por você nesta pesquisa

são sigilosas, ou seja, não serão reveladas para terceiros. Os resultados individuais não

aparecerão em nenhum lugar, somente os resultados globais de toda a população. Este

estudo não implicará prejuízo em seu trabalho. Você não terá nenhum custo, nem

receberá qualquer valor em dinheiro por colaborar com o estudo. A qualquer momento,

você pode interromper ou desistir de participar desta pesquisa. Qualquer dúvida ou

informação, você pode entrar em contato conosco pelo telefone ou e-mail mencionado

ao final deste documento.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

Eu, _____________________________________________, li e/ou ouvi as

explicações anteriores e compreendi para que serve o estudo e o que devo fazer para
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participar. As explicações que recebi esclarecem a minha participação e não causará

nenhum risco para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu trabalho.

Sei que meu nome não será divulgado e que não receberei por participar do estudo.

Dessa forma, eu concordo em participar do estudo.

São João del Rei, _________/__________/________.

Assinatura do(a) participante voluntário

Assinatura do pesquisador responsável

Telefone de contato do Pesquisador: (32) 3371- 3922 / 3372 – 5136

E-mail do Pesquisador: antoniaflima10@gmail.com

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato

com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade

Federal de São João del Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379 – 2594.
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ANEXO B – Questionário de Conhecimento sobre a Dislexia do Desenvolvimento

Programa de Mestrado em Psicologia

Linha de Pesquisa – Saúde Mental

QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO SOBRE DISLEXIA

Indique com um X a coluna correspondente à sua credibilidade sobre as afirmações abaixo, de
acordo com as seguintes alternativas:

1 - falsa; 2- possivelmente falsa; 3- possivelmente verdadeira e 4- verdadeira.

AFIRMATIVAS ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

1 - Ver letras e palavras de trás pra frente é uma característica da
dislexia.

1 2 3 4

2 - A dislexia pode causar dificuldades com a escrita.
1 2 3 4

3 - Dislexia é uma condição para a vida inteira.
1 2 3 4

4 - A dislexia pode ser causada por um ambiente familiar onde os
pais não leem para seus filhos.

1 2 3 4

5 - Crianças com dislexia necessitam de mais instruções explícitas e
sistemáticas de leitura que outras crianças de sua faixa etária.

1 2 3 4

6 - A dislexia pode ser tratada pelo uso de lentes coloridas ou outros
tipos de corretores coloridos.

1 2 3 4

7 - Pais com dislexia são mais propensos a terem filhos com dislexia
do que pais que não têm dislexia.

1 2 3 4

8 - Habilidades de leitura e habilidades intelectuais são relacionadas. 1 2 3 4
9 - Pessoas com dislexia têm dificuldades com a decodificação e o
reconhecimento de palavras.

1 2 3 4

10 - A dislexia ocorre mais frequentemente em meninos do que em
meninas.

1 2 3 4

11 - A dislexia é uma dificuldade específica da Língua Portuguesa. 1 2 3 4
12 - Crianças com dislexia são menos inteligentes do que crianças
sem dislexia.

1 2 3 4

13 - Certos medicamentos têm se mostrado eficazes para o
tratamento da dislexia.

1 2 3 4

14 - A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem que afeta o
processamento da linguagem.

1 2 3 4

15 - A dislexia afeta o desenvolvimento da criança exclusivamente
na leitura.

1 2 3 4

16 - Crianças com dislexia também têm problemas com a escrita. 1 2 3 4
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Existe alguma questão sobre a dislexia que você gostaria de acrescentar ou de comentar?

17 - A maioria dos professores recebe treinamento para trabalhar
com crianças com dificuldades de leitura, como parte de sua
formação.

1 2 3 4

18 - Uma das maiores razões para as dificuldades causadas pela
dislexia é devido a problemas visuais.

1 2 3 4

19 - A maior parte dos professores de sala recurso recebe
treinamento intensivo para trabalhar com crianças com dislexia.

1 2 3 4

20 - Dislexia e problemas emocionais são altamente correlacionados. 1 2 3 4
21 – Métodos não são relevantes – para ensinar a ler, basta inundar a
sala de aula com textos autênticos, de preferência apresentados nos
seus portadores originais.

1 2 3 4
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Anexo C – Conhecimento de professores sobre Construtos

Básicos do Português Brasileiro

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO

CONHECIMENTO SOBRE FONOLOGIA

Marque a alternativa correta.

1) Duas ou três consoantes juntas, pronunciadas de forma que cada uma delas mantenha

sua própria identidade, são um (a):

(a) Consoante silenciosa

(b) Dígrafo

(c) Ditongo

(d) Encontro consonantal

2) Um fonema é:

(a) Uma letra

(b) Um som

(c) Uma unidade de significado

(d) Um grafema

3) Um grupo de letras pronunciável, que contêm um som vocálico é um (a):

(a) Fonema

(b) Grafema

(c) Sílaba

(d) Morfema

4) Um exemplo de par de consoantes Surda (desvozeada) e Sonora (vozeada):

(a) B-D

(b) P-B

(c) T-F

(d) G-J

(e) C-S
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5) Identifique o par de palavras que se iniciam com o mesmo som:

(a) Pato - Bato

(b) Casa - Cedo

(c) Chato - Xerox

(d) Fada - Salada

6) Identifique o par de palavras que terminam com o mesmo som:

(a) Caju - Gato

(b) Sapo - Capô

(c) Maré - Patê

(d) Filé - Bule

7) Qual é o quarto som da palavra “táxi”?

(a) /t/

(b) /s/

(c) /k/

(d) /i/

8) Escreva o número de fonemas em cada uma das palavras:

Manhã ______

Chão _______

Canto ______

Hoje _______

Lata _______

Guerra ______

Quero ______

9) O que é uma tarefa de aliteração?

a) Pedir à criança que fale a palavra sem a primeira sílaba.

b) Pedir à criança que escolha um par de palavras que comece com o mesmo som.

c) Pedir à criança que troque os fonemas iniciais de duas palavras.

d) Perguntar à criança se duas palavras rimam.
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Anexo D – Questionário sobre conhecimento de professores sobre Métodos de Ensino

da Leitura

QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO SOBRE MÉTODOS DE ENSINO

DA LEITURA

Caro professor! Este questionário é completamente anônimo. Antecipadamente,

nós agradecemos sua ajuda em responder estas questões.

1- Escreva quais cursos sobre leitura você já participou. Descreva, resumidamente,

o que esses cursos abordaram.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

3- Cite o tipo de experiência que você tem e/ou que já teve com o ensino da leitura

(por exemplo: professor de sala regular, apoio ou alfabetizador, de sala recurso

ou outros). Resumidamente, descreva como é(são) essa(s) função(ões).

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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4- Você possui experiência com aluno(s) com diagnóstico de dislexia?

(   ) Sim                    (   ) Não

Descreva tal experiência

._______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5- Como você define a confiança na sua habilidade em ensinar pessoas com

dificuldades de leitura? Circule um número, por favor.

1 - não confio     2 - confio pouco     3 – confio     4 – confio muito
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No Brasil, existem vários métodos de ensino da leitura que são utilizados pelos

professores. A seguir, serão abordadas questões referentes a esses métodos.

1- O que você entende por método global de alfabetização? Qual sua opinião sobre

esse método?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2- O que você entende por método fônico? Qual sua opinião sobre esse método?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3- Quais outros métodos de alfabetização você conhece? Descreva-os, por favor.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4- Nomeie e descreva o(s) método(s) que utiliza como referência para alfabetizar.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Anexo E - Questionário Sociodemográfico e Ocupacional

ANEXO C – Questio

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E OCUPACIONAL

Avaliação do conhecimento de professores sobre a dislexia do desenvolvimento

Data do Levantamento: ____/____/2014

1. Local do Levantamento:

Escola __________________________________________________

(   ) Urbana    (   ) Rural

Dados Sociodemográficos e Ocupacionais:

2. Sexo: (  ) 1. Masculino    (  ) 2. Feminino

3. Idade:_______anos.

4. Qual é a sua formação?

1. (   ) Pedagogia
2. (   ) Normal Superior
3. (   ) Outro. Especifique: __________________________________

5. Você tem outra formação? Especifique.

1.(   ) Nenhuma
2.(   ) Especialização __________________________________
3.( ) Mestrado _______________________________________
4.(   ) Doutorado ______________________________________
5. (   ) Outra.__________________________________________

6. Há quanto tempo você trabalha na área de educação?

1. (   ) Até 1 ano
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2. (   ) De 1 a 5 anos
3. (   ) De 6 a 10 anos
4. (   ) De 11 a 15 anos
5. (   ) De 16 a 20 anos
6. (   ) Mais de 20 anos

7. Qual é a sua função na escola?

1. (   ) Professor regente de turma
2. (   ) Professor apoio / assistente
3. (   ) Professor recuperador / alfabetizador
4. (   ) Professor de sala recurso
5. (   ) Pedagogo da Escola
6. (   ) Outro. Especifique ____________________________________

8. Você tem acesso à internet?

1. (   ) Não
2. (   ) Casa
3. (   ) escola
4. (   ) Outro. Especifique: ____________________________________

9. Você possui outro trabalho remunerado?

1. (    ) Não.
2. (    ) Sim. Qual? ______________________________________

10. Qual a sua renda?

1. (   )  De 1 a 2 salários mínimos
2. (   )  De 3 a 4 salários mínimos
3. (   )  De 5 a 6 salários mínimos
4. (   )  Acima de 6 salários mínimos

Obrigada pela sua participação!


