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Resumo 

 

Com o objetivo de auxiliar escolares inseridos em uma Escola Estadual Pública de um 

município do interior de São Paulo optou-se por verificar a necessidade de se adaptar o 

modelo de Resposta à Intervenção (RTI) para grupos, de indivíduos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem correlacionais a leitura, os quais necessitam de atenção 

específica. O objetivo propor uma intervenção com grupos de crianças com queixa de 

dificuldades escolares, quanto à leitura do Ensino Fundamental I e II.  Na coleta de dados 

estão sendo utilizados questionários, sendo aplicado aos familiares e escola, bem como do 

TDE – Teste de Desempenho escolar e WISC-IV Escala Wechsler de Inteligência para 

Crianças, com a pretensão de aferir como os alunos estão desempenhando suas tarefas de 

leitura em escolares com dificuldades de aprendizagem. Nos dados obtidos constatou-se 

que todas as crianças apresentam rendimentos abaixo da média com relação à série 

cursada, e mesmos as alfabetizadas não fazem atendimento à norma ortográfica, resultante 

na classificação de abaixo do esperado. Ao fim espera propiciar um modelo de Resposta à 

Intervenção que proporcione qualidade de vida para os escolares que não conseguem 

adquirir conhecimentos e habilidades essenciais. 

 

Palavras-chave – Dificuldades de Leitura. Habilidade de Leitura. Intervenção em Grupos. 

Aprendizado. 

 

Introdução 

 

A leitura consiste em “uma atividade muito complexa e são muitos os processos 

que nela intervêm, implicando um componente de decodificação e compreensão”. 

(MACHADO and ALMEIDA, 2012) Na aquisição da leitura compreende-se que há 

necessidade de desenvolver a compreensão do mecanismo, da língua materna, no 

nosso caso do sistema de língua portuguesa. Considera-se que antes da 

alfabetização a criança já aprende habilidades necessárias para aquisição da leitura, 

sendo essas habilidades “unidades no seu sistema de reconhecimento auditivo e no 

seu sistema de compreensão da fala” (SILVA; FUSCO; CUNHA apud CAPELLINI; 

GERMAN; CUNHA  2010)   

As crianças por meio do processo de Alfabetização complementarão suas 

habilidades desenvolvidas anteriormente, todavia, os indivíduos com dificuldades em 

leitura indicam déficits desde as tarefas de identificação letra-som até a 

compreensão de texto. Sendo possível afirmar “a importância no investimento de 

programas que visem à melhora dos processos da leitura como um todo”. 

(MACHADO and ALMEIDA, 2012) 

A partir das dificuldades cognitivas-linguístico emergem-se as dificuldades de 

aprendizagem. De acordo com o estudo de VALLET (1977) apud CIASCA (2003) “O 

termo distúrbio de aprender tem sido usado para indicar uma perturbação ou falha 

na aquisição e utilização de informações ou na habilidade para a solução de 

problemas”. A perturbação da leitura interfere significativamente no rendimento 

escolar ou em atividades da vida cotidiana que exigem habilidades de leitura.  



A criação do modelo de Resposta à Intervenção (RTI) objetivou um programa 

que precocemente identificasse os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. O qual também propicia uma intervenção mais específica, 

configurando-se em um modo diferente de auxílio para alunos, desses os quais não 

acompanham o desenvolvimento de seu grupo. Esse programa objetiva o 

treinamento de habilidades cognitivo-linguísticas, em que em propicia “modelos em 

nível escolar delineando um sistema coordenado de triagem, de intervenção e de 

colocação”, bem como visa os fatores de reconhecimento de palavras à 

compreensão.  (MACHADO and ALMEIDA, 2012) 

Com o objetivo de auxiliar escolares optou-se adaptar o modelo de Resposta à 

Intervenção (RTI) para grupos, para auxiliar os indivíduos com dificuldades em 

leitura que indicam déficits desde as tarefas de identificação letra-som até a 

compreensão de texto, para que os mesmos possam ter  “condições de refletir e 

atuar criticamente na sociedade”. (SILVA; LUZ; MOUSINHO, 2012) 

 

1.1 Resposta à Intervenção (RTI) 

O modelo de Resposta à Intervenção (RTI) configura-se como “um modelo de 

programa para a identificação precoce direcionada a alunos que apresentam 

dificuldade de aprendizagem que necessitam de intervenções mais específicas”. O 

modelo RTI propicia a aferição do desempenho de nas tarefas correlacionadas à 

leitura. (MACHADO and ALMEIDA, 2012)  

E, para implementação eficaz do RTI considera-se as “medidas fidedignas e 

válidas”, bem como os “protocolos validados de intervenção visando fatores como o 

reconhecimento de palavras à compreensão”, e “modelos em nível escolar 

delineando um sistema coordenado de triagem, de intervenção e de colocação”. 

(MACHADO and ALMEIDA, 2012) 

Através do RTI se é possível a Intervenção precoce em escolares com risco para 

dislexia, Intervenção na leitura e Intervenção na compreensão de leitura. Uma vez 

que esse modelo engloba atividades específicas para desenvolvimento de 

habilidades cognitivo-linguísticas.  

Sendo um programa de remediação e intervenção com estratégias “elaboradas  

a partir do desenvolvimento de linguagem oral, da associação de linguagem oral 

com a escrita, para que a criança possa ter uma melhor percepção da relação 

letra/som (grafema/fonema), passando  para a estimulação dos processos de 

aquisição de leitura e finalizando com a compreensão do material lido, fazendo uso 

de atividades que, muitas vezes, já são realizadas em sala de aula, mas necessitam 

de um novo direcionamento”. (SILVA; FUSCO; CUNHA apud CAPELLINI; GERMAN; 

CUNHA  2010, p. 56)   

A utilização do modelo de Resposta à Intervenção aplicado nessa pesquisa 

objetiva-se a aferição da velocidade de leitura oral, bem como a compreensão 

textual, em escolares do Ensino Fundamental I e II. Com esse modelo em 

intervenção grupal procura-se a universalização de estratégias para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivo-linguísticas com o resultante no 

desenvolvimento humano. 



 

1.2 Dificuldades de aprendizagem correlacionadas à leitura 

Aprendizagem é a conexão entre o estímulo e a resposta. (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2008) O “prestar atenção, compreender, aceitar, reter, transferir e agir 

são alguns dos componentes principais da aprendizagem”. “Portanto o indivíduo ao 

captar a informação a submete a um” contínuo processamento e elaboração, que 

funciona em níveis cada vez mais complexos e profundos, desde a extração das 

características sensoriais, a interpretação do significado até, finalmente, a emissão 

da resposta”. (CIASCA, 2003, p. 22) 

Para que se possa adquirir a leitura, “a criança necessita passar por processos, 

pedagógicos entender que as letras representam os fonemas, [...] a exposição direta 

da criança às habilidades de consciência fonológica combinada à instrução da 

correspondência grafema/fonema acelera a aquisição da leitura”. (SILVA; FUKUDA; 

CAPELLINI apud CAPELLINI; SILVA; PINHEIRO 2011 p. 90) 

Considera-se nesse contexto que “a leitura não envolve apenas o 

reconhecimento de palavras isoladas [..] a compreensão da leitura requer 

capacidades cognitivas, como a elaboração de inferências, e linguísticas, como 

conhecimento de vocábulo, da sintaxe, entre outros. (SILVA; FUSCO; CUNHA apud 

CAPELLINI; GERMAN; CUNHA  2010, p. 56)   E, no desenvolvimento da habilidade 

de leitura, atualmente se considera uma busca pela fluência como um fator 

“importante devido a sua relação com a compreensão”. (PINTO and NEVAS, 2011) 

Nesse processo ocorre um estabelecimento de “relação entre fluência de leitura, 

decodificação e compreensão, de forma que a fluência de leitura oral o contribuir 

bom desenvolvimento da consciência fonológica”. Sendo fatores tidos como 

“fundamentais para a boa proficiência de leitores”. (PINTO and NEVAS, 2011) 

Quando o esperado no aprendizado não se é alcançado há indicativos em 

estudos que apontam a necessidade “de realização de intervenção precoce em 

crianças que apresentam desempenho abaixo do esperado em relação ao seu 

grupo/classe”. (SILVA;  FUKUDA; CAPELLINI apud CAPELLINI; SILVA; PINHEIRO 

2011)  

Assim, de acordo com CIASCA (2003) a característica essencial das dificuldades 

de aprendizagem correlacionadas à leitura “consiste em um rendimento da leitura 

(isto é, correção, velocidade ou compreensão da leitura) substancialmente inferior ao 

esperado para a idade cronológica, a inteligência medida e a escolaridade do 

indivíduo”. 

Havendo estudos que estudos afirmam que “a leitura lentificada das palavras 

consome a memória de trabalho e, assim, impede que o escolar se dedique à 

compreensão do texto”. (MACHADO and ALMEIDA, 2012) Assim, as dificuldades de 

aprendizagem “não devem ser tratadas como se fossem problemas insolúveis, mas 

como desafios que fazem parte do próprio processo da aprendizagem” (Ballone, 

2004 apud MAZER; BELLO and BAZON, 2009) 

 

Objetivos 

 



Geral  

Propor um modelo de Resposta à Intervenção em grupos de crianças com 

queixa de dificuldade de aprendizagem correlacionados à leitura, no Ensino 

Fundamental I, visando contribuir na qualidade de vida do escolar. 

 

Específico 

 Coletar informações de triagem acerca dos resultados com relação ao desempenho 

acadêmico e intelectual individual de cada escolar participante da pesquisa; 

 Categorizar as concepções acerca de cada escolar correlacionadas sob as 

perspectivas escolares e familiares correlacionadas a tarefas de leitura; e 

 Propor o modelo de Resposta à Intervenção (RTI) separadas em três modelo. 

 

Metodologia  

 

Será realizada a coleta de dados após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética. O desenho de pesquisa 

configura-se com a utilização de roteiros de entrevista aplicado aos familiares e aos 

professores da escola e a alguns instrumentos apresentados abaixo a partir de seis 

etapas: 

 

1ª Etapa: Aplicação do questionário aos professores que ministram aulas para estes 

usuários e Aplicação de um questionário para o responsável legal deste:  

Serão utilizados quatro roteiros de entrevista para cada usuário participante, 

sendo que dois serão realizados antes da aplicação do modelo de Resposta à 

Intervenção, tendo por objetivo investigar como os familiares indicam percebem o 

desempenho nas tarefas correlacionadas à leitura, e, como é a qualidade de vida do 

escolar  para os seus familiares. 

 

2ª Etapa: Aplicação do Teste de Desempenho escolar - TDE 

Instrumento para identificar crianças com baixo e alto rendimento pedagógico, 

sua aplicação é individual, e tem por intenção identificar quais as atividades serão 

propostas para o grupo, para confecção da adaptação do modelo de Resposta à 

Intervenção.  

 

3ª Etapa: Aplicação do Teste Gestáltico Visomotor de Bender - Sistema De 

Pontuação Gradual  B-SPG 

Será utilizado para avaliar a maturação percepto-motora por meio da análise da 

distorção de forma. Indicando as medidas de inteligência  e também a relação com a 

aprendizagem (aquisição da escrita e diferenciação de séries). 

 

4ª Etapa: Aplicação do instrumento de Consciência fonológica instrumento de 

avaliação sequencial - CONFIAS  

Sua aplicação objetiva avaliar a consciência fonológica de forma abrangente e 

sequencial. Aferirá a investigação das capacidades fonológicas, considerando a 



relação com a hipótese da escrita. Usado para subsidiar pesquisas acadêmicas na 

área da linguagem, da psicologia cognitiva e da educação.  

 

5ª Etapa: Aplicação da Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-IV 

A Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-IV configura-se em um 

instrumento de aplicação individual que objetiva avaliar a capacidade intelectual das 

crianças e o processo de resolução de problemas. Assim sua aplicação tem por 

intenção identificar quais as atividades serão propostas para o grupo, para 

confecção da adaptação do modelo de Resposta à Intervenção. 

 

Após o mapeamento das necessidades coletivas elucidadas nas etapas 

anteriores, será confeccionado o Modelo de Resposta à intervenção. Os que vão de 

acordo com a temática trabalhada em sala e englobam:  

 Modelo 1 para intervenção precoce em escolares com dificuldades na  leitura: 

Jogos de Escuta, Jogos com rima, Consciência das Palavras e Frases, 

Consciência silábica, Manipulação silábica, Relação letra/som, Identificação e 

discriminação de fonemas, Manipulação fonêmica e Decodificando fonemas 

– Será aplicado em nove sessões em que será um tema por cada encontro 

em grupo de 4 a 6 escolares; 

 Modelo 2 intervenção na leitura:  Desenvolvimento da linguagem oral, 

Associação da linguagem oral com a escrita, Estimulação dos processos de 

aquisição de leitura e Compreensão - Será aplicado em dez sessões em que 

será um tema a cada dois encontros  em grupo de 4 a 6 escolares; 

 Modelo 3 para intervenção na compreensão da leitura: Identificação das 

ideias centrais do texto, Atividades inferenciais com exploração de 

conhecimentos, Tratamentos globais fundados no título do texto, Produção 

de Resumos, Reprodução de um texto de um gênero a outro gênero textual, 

Reprodução de um texto na forma de: diagramas, mapas mentais, técnica de 

Cloze e Trabalhos de Revisão - Será aplicado em nove sessões em que será 

um tema a cada encontro  em grupo de 4 a 6 escolares; 

 

 

6ª Etapa: Análise de dados 

Será realizada de acordo com uma análise quantitativa e qualitativa em função 

dos resultados 

 

Desenvolvimento 

 

A pesquisa começou ser realizada em março, sendo que deste mês até maio 

foram realizadas a coleta da documentação e o aguardo da aprovação da 

Plataforma Brasil. De maio até a primeira semana de junho foram realizadas a coleta 

de assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como reunião 

com os responsáveis acerca do que envolve o desenvolvimento da pesquisa. 



Houve-se a aplicação ainda em junho do TDE, na segunda semana do mês de 

junho houve as férias escolares, e na terceira semana de julho foram retomadas as 

aplicações dos instrumentos de triagem para a confecção dos modelos de respostas 

e seus respectivos grupos.  

 

Resultados  

      

    Os resultados aqui apresentados estão relacionados com a Triagem para 

formação dos grupos interventivos. Os quais serão divididos em categorias para a 

melhor visualização dos mesmos. As categorias serão: Investigação inicial junto aos 

familiares sob sua percepção do desempenho nas tarefas correlacionadas à leitura e 

Os resultantes parciais da triagem para confecção dos grupos de intervenção. Os 

alunos que estão participando desse estudo de caso foram indicados pelos 

professores, os quais de acordo com sua compreensão separam os alunos nos 

grupos interventivos. 

 

5.1 Investigação inicial junto aos familiares sob sua percepção do desempenho nas 

tarefas correlacionadas à leitura 

 

 

 
Tabela 01 – Resultante Questionário acerca das questões de alternativas 

HÁBITO DE LEITURA 

Sim 56% 

Não 44% 

ACOMPANHAMENTO EM CASA DA LEITURA 

Sim 62,5% 

Não 37,5% 

INFERÊNCIA DA LEITURA NO PROCESSO DE APRENDER 

Sim 56% 

Não 37,75% 

PERCEPÇÃO DA LEITURA DA CRIANÇA 

Muito Satisfatória 0% 

Satisfatória 50% 

Insatisfatória 50% 

DIFICULDADE QUE A CRIANÇA APRESENTA AO LER 

Concentração 50% 

Interpretação 50% 

CAUSAS PRINCIPAIS DA DIFICULDADE DE LEITURA 

Falta o hábito de ler e escrever 55% 

Nível de formação 7,5% 

Falta de conhecimento da Língua 15% 

Falta de atenção 22,5% 
 

 

Na Tabela 01  se percebe o alto do indicie de não se haver o hábito de leitura 

fora da escola, bem como o auxílio de um adulto na execução dessa tarefa, e não há 

uma única criança que sob perspectiva de seus responsáveis que lê muito 

satisfatoriamente. Resultado que se reflete na indicação de 55% acerca da 

dificuldade da leitura estar correlacionada com a falta de hábito de ler e escrever. 



Os autores PICCOLO et al (2012) indicam que o enfoque das dificuldades de 

desempenho na leitura eram geralmente muito correlacionados com o “cunho 

cognitivo”, porém indicam o quanto o ambiente que estimule essa habilidade é 

responsável, em grande proporção, nos resultantes negativos dessa prática e não 

satisfatórios dessa prática, em que 50% das crianças são vistas com desempenho 

insatisfatório. 

Nos estudos de Aaron e col. apud PICCOLO et al (2012) foi proposta “um 

modelo leitura de múltiplos componentes, segundo o qual o desenvolvimento e o 

desempenho de tal habilidade sofreriam influência de fatores cognitivos, ambientais 

(ecológicos) e psicológicos”. Portanto, deve-se dar ênfase em mais aspectos para se 

poder auxiliar as crianças no desenvolvimento da habilidade de leitura, ou seja, a 

família deve ser também estimulada e assistida quanto ao seu desenvolvimento de 

suporte à criança nesse processo. 

 

 

Tabela 02 – Resultante Questionário acerca das questões dissertativas 
HORÁRIO DE LEITURA 

Tarefa contra turno 51% 

Não faz 49% 

O QUE É LEITURA 

Desenvolvimento humano 20% 

Aprendizado 80% 

Faz parte da vida 60% 

Leitura é compreender um texto 70% 

TIPOS DE LEITURA DA CRIANÇA 

HQ 24% 

Revistas Infantis 28,5% 

Livros 28,5% 

Jornais 14% 

Outros 5% 

 

Os dados apresentados na Tabela 02 indicam que os responsáveis 

reconhecem a importância da leitura, e indicam que a mesma se recorre do 

aprendizado 80%, e indicam que a Leitura é um processo que ultrapassa a leitura 

das letras, e em 70% indicam que envolve a compreensão de um texto. Portanto, os 

dados obtidos nesse questionário  estão correlacionados com a literatura que indica 

que “durante o desenvolvimento da habilidade de leitura, a busca pela fluência torna-

se importante devido a sua relação com a compreensão”. (PINTO and NAVAS, 

2011) 

Assim, para que haja sucesso no desenvolver a habilidade de leitura, cabe 

também à família “oferecer às crianças apoio para o desempenho escolar, por meio 

do envolvimento dos pais na vida acadêmica dos filhos, da organização das rotinas 

no lar e de oportunidades de interação com os pais” (PICCOLO et al, 2012) Uma vez 

que é de suma salientar que 49% não tem um horário especifico de leitura 

em casa. 

  



5.2 Os resultantes parciais da triagem para confecção dos grupos de intervenção 
 

Tabela 03 – Resultados referentes à aplicação do TDE 

TDE - Teste de Desempenho escolar 

Escrita Porcentagem Classificação 

 100 Inferior 

0 Médio 

0 Superior 

Aritmética Porcentagem Classificação 

 100 Inferior 

0 Médio 

0 Superior 

Leitura Porcentagem Classificação 

 100 Inferior 

0 Médio 

0 Superior 

Instrumento utilizado para identificar crianças com baixo e alto rendimento pedagógico  
 
 

Nos resultados obtidos pela aplicação do TDE, constatou-se que todas as 
crianças apresentam rendimentos abaixo da média com relação à série cursada, e 
que as alfabetizadas (TABELA 5) não fazem atendimento à norma ortográfica, 
resultante na classificação de abaixo do esperado uma vez que a mesma considera 
o respeito à norma ortográfica.  

O que se pode salientar é que “o fenômeno escolaridade é extremamente 
complexo, e falhas ou problemas identificados neste período não podem ser 
atribuídos a uma causa única, pois geralmente são multideterminadas”. 
(CAPELLINI;TONELOTTO  and  CIASCA, 2004) 

Assim se há uma justificativa deve ser investigada com a família, os 
professores e a criança na aferição e obtenção de resultados que auxiliem no 
processo de definição de grupo de intervenção para a aplicação do Modelo de 
Intervenção à Resposta. 
 
Tabela 04 – Resultados referente à aplicação do B-SPG 

B-SPG - Teste Gestáltico Visomotor de Bender - Sistema De Pontuação Gradual   

 Porcentagem Maturidade Visiomotora 

100 Media Padrão 

Utilizado para avaliar a maturação percepto-motora por meio da análise da distorção de forma 
 

Os dados obtidos na aplicação desse teste indicam que todos os indicados 

pelos professores para a participação desse projeto estão com a maturidade 

visiomotora dentro dos padrões esperados. O uso desse instrumento é indicado para 

a verificação da criança no seu aspecto cognitivo, uma vez que “a literatura sobre os 

sistemas de avaliação cognitiva do Bender tem mostrado, sistematicamente, a 

relação entre a inteligência e a reprodução das figuras do teste gestáltico. Assim, 

sugere-se que a maturidade visomotora estaria associada, de algum modo, à 

inteligência”. (BARTHOLOMEU and SISTO, 2008) 

 
Tabela 05 – Resultados referente à aplicação do Confias 

CONFIAS - Instrumento de Consciência fonológica instrumento de avaliação sequencial 

 Porcentagem Hipótese de Escrita 

Segunda Série 50 SILÁBICA  

50 SILÁBICO-ALFABÉTICA  

Terceira Série 14,28 PRÉ-SILÁBICA  

71,44 SILÁBICO-ALFABÉTICA 

14,28 ALFABÉTICA 



Quinta Série 16,6  PRÉ-SILÁBICA 

83,4 ALFABÉTICA 

Aferiu a investigação das capacidades fonológicas, considerando a relação com a hipótese da escrita. 
 

Nesse resultante é possível aferir que há crianças não alfabetizadas nas três 

salas, justificando a necessidade de  haver instrumentos que auxiliem o professor no 

manejo dos alunos que apresentam dificuldades em leitura. Os modelos de 

intervenção propostos podem auxiliar as crianças participantes a ampliarem seu 

repertório de aprendizado. 

Pois, “ultimamente, tem sido encontrada grande relação entre fluência de 

leitura, decodificação e compreensão, de forma que a fluência de leitura oral e o 

bom desenvolvimento da consciência fonológica têm sido considerados fatores 

fundamentais para a boa proficiência de leitores” (PINTO and NAVAS, 2011) Assim, 

para  haver leitores capazes de ter uma boa proficiência deve-se investir em estudos 

que favoreçam a atentam às necessidades especificas dessas crianças. 

Estudos de OLIVEIRA (2011) indicam que “algumas pesquisas brasileiras 

apontam que a compreensão em leitura de universitários está aquém do esperado 

para esse tipo de escolaridade”, uma vez que “o aluno, ao concluir o ensino 

fundamental, deveria apresentar uma leitura proficiente, o que se manifestaria, 

especialmente, na compreensão do conteúdo lido. No entanto, dados do INEP 

(2004) evidenciam que sequer os estudantes do ensino médio demonstram o 

domínio dessa habilidade”. 

Dados os quais se confirmam com os dados parciais da triagem realizada em 

estudantes do Ensino Fundamental I, e com o Modelo de Intervenção de Resposta 

estar-se-ia no intento de desenvolver estratégias que revertam ou desacentue as 

dificuldades de aprendizado correlacionadas à Leitura. 
 

 

Considerações Finais 

 

 A leitura está intensamente presente no cotidiano de todos, porém estudos 

como este indicam a falta de investimento no desenvolvimento dessa habilidade. Os 

dados parciais aqui apresentados indicam que o prognóstico das crianças não é 

condizente com a o esperado, uma vez que todas apresentam um baixo rendimento 

escolar. 

 A continuidade da proposta do Modelo de  Intervenção  faz-se  coerente, uma 

vez que os dados da eficácia de sua aplicação, poderá ser aferido, mostrando se a 

mesma pode ser eficaz também no contexto desses escolares. 

 Os resultados aqui indicados foram abaixo do esperado, uma vez que até 

mesmo os alunos indicados pelo professor para o modelo 3 - para intervenção na 

compreensão da leitura, também estão com baixo rendimento. Porém com os dados 

obtidos pelo Confias, pode se aferir que há diferença nas hipóteses de escrita entre 

eles, necessitando da continuidade nas análises. 
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