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Introdução: Esta pesquisa trata-se da segunda etapa do estudo iniciado sobre o perfil de
estudantes do curso de Psicologia, de uma Instituição de Ensino Superior da região do
Vale do Aço, que apresentam dificuldade de leitura. Busca conhecer quem são esses
alunos e os motivos e particularidades que levam a apresentar o problema em foco, a
fim de promover intervenções que visem à melhoria na compreensão da leitura dos
mesmos. Objetivo: O objetivo geral deste estudo é investigar as percepções e
sentimentos de estudantes do curso de Psicologia de uma Instituição de Ensino
Superior do Vale do Aço sobre suas dificuldades de leitura.    Metodologia: A pesquisa
foi autorizada pela coordenação do curso, submetida e aprovada pelo Comitê de Ética.
Com o consentimento dos participantes as entrevistas foram gravadas e transcritas.
Utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado adaptado de outros estudos. Os
dados foram categorizados e analisados por meio da técnica de análise de conteúdo.
Participaram da pesquisa 43 estudantes, sendo a maioria do sexo feminino, com idade
entre 18 e 58 anos. Buscou-se conhecer os seguintes aspectos em relação às
dificuldades de leitura: percepção de quando iniciou, possíveis motivos, conteúdos,
fatores físicos e psicológicos, uso de medicamentos e sentimentos decorrentes. 
Resultados: Os resultados parciais apontam que mais da metade dos entrevistados
declarou perceber rotineiramente as dificuldades de ler e interpretar (54,5%). Quase
metade identificou essa dificuldade após ingressar o curso superior (45,4%). Os
conteúdos que se destacaram como os mais citados quanto à dificuldade de leitura e
interpretação foram: Psicanálise e (52,2%) e Behaviorismo (29,5%). Diversos foram os
motivos associados à dificuldade de leitura: ansiedade, complexidade dos termos,
desorganização do tempo para estudar, dificuldade de concentração, dificuldade em
memorizar conteúdos, falta de hábito/prática/habilidade com a leitura, interpretação,
não identificação com a disciplina, professor e/ou didática. Quanto à relação
professor-aluno constatou-se tanto a dificuldade na interação quanto o reconhecimento
do trabalho docente, mesmo nos casos de relatarem dificuldade na disciplina.
Verificou-se também nos discursos dos entrevistados que diagnósticos médicos podem
interferir na prática de leitura e os mais citados foram: ansiedade, déficit de atenção,
depressão, dificuldade com a visão, esquizofrenia, perda auditiva. Foram vários os
sentimentos relatados decorrentes dessa dificuldade, sendo os mais citados: ansiedade,
cansaço, frustração, impotência, insegurança, irritação, tristeza.   Conclusão: A partir
dos dados analisados, até o momento considera-se que os achados desta pesquisa não
se diferenciam da literatura da área.  E concorda-se com a recomendação da
necessidade das instituições de ensino superior se atentar para as vivências de
dificuldade de leitura dos universitários. 
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