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LER NA ESCOLA: AS VOZES DAS CRIANÇAS 
Fabiana Rodrigues Cruvinel – UFRPE  
 
 
Introdução 
 
 

Neste trabalho pretendo apresentar resultados de pesquisa acercar das relações entre o 

processo de escolarização e o processo de apropriação da leitura a partir da perspectiva das 

crianças em início da vida escolar. Busquei investigar como os alunos no processo de 

escolarização lidam com as práticas de leitura, o que possibilita ou impede que se tornem 

leitores, já que a escola desempenha papel central nesse processo. Acredito que um estudo 

cuidadoso das relações que se estabelecem entre crianças e leitura na escola permitirá 

compreender de forma mais aprofundada como essa instituição interfere no processo de 

formação de leitores, contribuindo para um repensar de políticas educacionais mais favoráveis 

para a promoção da leitura, necessárias para procurar entender a lacuna existente entre 

escolarização e formação do leitor. 

O trabalho de pesquisa foi norteado pela abordagem qualitativa fazendo uso da 

estratégia metodológica de estudo de caso etnográfico numa perspectiva longitudinal, uma 

vez que esta é uma forma de pesquisa que possibilita fornecer uma visão profunda e ao 

mesmo tempo ampla de uma unidade social complexa, composta de múltiplas variáveis. O 

campo selecionado foi uma instituição pública de ensino no interior do estado de São Paulo. 

O foco da pesquisa, o caso, correspondeu a uma turma do último ano da educação infantil em 

2007, com dezenove crianças com idade entre 5 e 6 anos. A pesquisa de campo compreendeu 

um período de onze meses, iniciando-se em fevereiro de 2007, com término em dezembro do 

mesmo ano. 

Em coerência com a estratégia metodológica selecionada, a pesquisa buscou 

contemplar as três fases do estudo de caso: fase exploratória, fase de geração de dados e fase 

de análise sistemática dos dados. Na fase exploratória foram realizados os contatos iniciais 

com a instituição e os participantes da pesquisa, confirmando e estabelecendo os 

procedimentos e instrumentos para a geração de dados. Fez-se uso de observação e entrevistas 

semiestruturadas e análise documental. A observação em período condensado e periódico foi 

um importante instrumento para a compreensão do objeto de pesquisa. As entrevistas com os 

19 alunos da turma permitiram ampliar essa compreensão e, por fim, a análise de documentos 

como projeto educativo da escola, cadernos dos alunos permitiram a triangulação dos dados 

coletados acerca do estudo proposto. A fase de geração de dados e de análise ocorreu de 
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forma concomitante, principalmente para redimensionar os instrumentos selecionados para o 

trabalho em campo. Entretanto, a análise sistemática iniciou-se após o encerramento da fase 

de geração dos dados, pois como afirmam Walsh e Graue (2003), “embora a interpretação 

seja contínua, ela não se torna numa atividade primária até o registro de dados estar 

construído”. 

 Na seqüência apresento os resultados da pesquisa, discutindo questões de ensino e 

aprendizagem da leitura no contexto escolar sob o olhar das crianças. Finalmente teço as 

conclusões do estudo de forma a apontar alguns caminhos acerca do desafio de ensinar a ler 

na escola neste início de século.  

 

1. As propostas didáticas para o ensino da leitura e as manifestações das crianças. 
 
 

No decorrer de um ano escolar a turma participante da pesquisa desenvolveu apenas 

49 propostas didáticas de leitura, 19 corresponderam a situações do ler a partir de textos 

autênticos, 23 a partir de pequenos textos retirados de um manual de alfabetização, 5 de livros 

de literatura infantil e 2 referentes a relacionar figuras a palavras. Apresento, neste texto, a 

metodologia utilizada em relação ao ensino da leitura, discutindo inicialmente a forma de 

ensino a partir de textos autênticos, de textos de natureza didática e finalmente as situações 

com livros literários infantis.  

Por textos autênticos denomino os escritos que circulam de fato nas relações sociais. 

Toda a proposta didática em relação à leitura desses textos segue a mesma metodologia de 

acordo com os protocolos de observação e a análise dos cadernos das crianças.  

Inicialmente a professora informa que gênero textual será lido. Na sequência, ela 

distribui o texto em letra de imprensa e se o escrito estiver acompanhado de alguma ilustração 

ela pergunta às crianças a relação deste com o desenho. Depois ela pede que as crianças leiam 

o texto a partir de algumas pistas como palavras ou letras que já identificam. A partir dos 

relatos das crianças, começa a ler com elas as palavras identificadas. Nesse momento as 

crianças buscam tecer o sentido do texto. Esgotada a participação das crianças, é realizada a 

transmissão vocal do texto pela professora que solicita às crianças acompanharem cada 

palavra que está sendo lida. Concluída essa primeira etapa, inicia-se o trabalho direcionado ao 

ensino do traçado das letras e da relação grafema-fonema. Primeiramente, as crianças, 

individualmente, vão até a lousa escrever palavras do texto. Nesse momento a professora faz, 

com a turma, o estudo da relação letra-som e orienta a grafia correta das letras. Ao mesmo 

tempo, pede que as crianças circulem no texto as palavras escritas na lousa pelos colegas. 
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Após essa análise da grafia das palavras, copiam no caderno de atividades todas as que foram 

escritas na lousa e circuladas no texto. Como essa segunda etapa é exaustiva, a sessão 

metodológica de ensino da leitura é interrompida nesse ponto. No decorrer da semana a 

professora estabelece uma continuidade do trabalho utilizando essas palavras para o 

desenvolvimento de outras propostas direcionadas ao ensino das estratégias de codificação e 

decodificação, tais como a formação de novas palavras a partir de rimas, a partir da sílaba ou 

letra inicial, o estudo da palavra: letra inicial, letra final, número de letras e família silábica. 

As dezenove situações de leitura a partir de textos autênticos atenderam a essa mesma 

metodologia. Trechos do protocolo de observação 4 seguir retratam esses dados:  

 

Hoje a turma está com 20 alunos. Após cantarem diversas músicas no pátio 
as crianças entram na sala de aula. A professora inicia a aula dizendo que 
hoje eles vão ler uma poesia chamada “As Borboletas”. As crianças 
demonstram entusiasmo. Ela entrega o caderno de atividades e na sequência 
começa a colar a poesia no caderno das crianças. A poesia foi digitada e 
impressa pela professora em letra de imprensa. O aluno A-14 pergunta: “Prô, 
nós vamos escrever isso?”, e a professora responde “Não, nós vamos ler 
isso”. O aluno, com expressão de admiração, diz “Ah!”. Enquanto a 
professora cola o texto no caderno, alguns alunos conversam à vontade sobre 
diversos assuntos, entretanto, constato que cada aluno, ao receber o texto, 
para a conversa e olha fixamente para o caderno, talvez na tentativa de ler o 
que ali está escrito. Quando a professora termina de colar a poesia, ela pede 
atenção de todos e explica novamente que o texto colado no caderno de cada 
um é uma poesia. Solicita que todos tentem ler o texto, identificando letras e 
palavras que eles já conheçam. Como alguns já fizeram essa tarefa quando 
ela colou a poesia no caderno, eles imediatamente começam a dizer que 
palavras conseguiram identificar. A-14 é o primeiro a se manifestar: “Prô, 
aqui está escrito borboletas e aqui, aqui e aqui também”, referindo-se ao 
título do texto e a três versos da poesia. A professora confirma a hipótese do 
aluno: “Isso mesmo, olha, gente, o A-14 já sabe ler, está vendo ele já achou 
um monte de borboletas, quem mais achou outra palavra ou letra?”. Nesse 
momento há um turbilhão de comentários das crianças, pois umas começam 
a dizer que já viram borboletas, outras que não gostam e têm medo e a 
professora procura dar atenção a cada fala dos alunos. [...] Percebo que eles 
não dizem que letras reconhecem, tentam arriscar palavras. A-11 diz à 
professora: “Prô, aqui está escrito bola”, referindo-se à palavra branca, no 
primeiro verso da poesia. A professora calmamente diz à aluna “Não, olha 
só, aqui não está escrito bola, começa com a mesma letra B, mas é outra 
palavra”; imediatamente A-14 diz a A-11, “aqui está escrito brancas, não é 
prô?”. E a professora dá sequência, “Isso mesmo”. Nesse momento, A-7 diz 
à professora: “Eu nunca vi borboleta branca, só preta”, indicando que sem a 
intervenção da professora já estabeleceu a relação entre as palavras 
borboletas e brancas. A professora continua “Quem já viu borboletas brancas 
e de outras cores?”, novamente há um turbilhão de comentários e a partir 
deles a professora tece com as crianças o sentido do texto.  [...] Depois de 
discutirem sobre as borboletas pretas a professora anuncia que fará a leitura 
em voz alta do texto todo e pede que as crianças tentem acompanhar olhando 
no caderno. Elas, entretanto, não olham para o caderno, mas para a 
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professora. Após a transmissão vocal do texto a professora pede que todos 
circulem no texto a palavra borboletas. Toca o sinal para o recreio. As 
crianças formam a fila e dirigem-se ao refeitório... Quando retornam, a 
professora solicita que A1 vá à lousa escrever a palavra borboleta. O aluno 
escreve “BOBO”, e A-14 intervém “Está faltando o R”, A1 apaga e escreve 
de novo com a ajuda da professora e de A-14. A professora utiliza esse 
momento para discutir com a turma as relações entre grafema-fonema. Com 
a mesma metodologia chama os alunos A-4, A-5, A-13 e A-3 para escrever 
na lousa as palavras Brancas, Azuis, Amarelas e Pretas. Assim como A-1 
eles são ajudados por A-14, A-15 e pela professora para grafar corretamente 
as palavras. Ao terminar essa sessão, a professora solicita que todos circulem 
essas palavras no texto e as escrevam no caderno. A professora diz que quem 
quiser pode ilustrar cada palavra escrita. Entretanto, percebo que as crianças 
estão cansadas e poucas manifestam interesse pelo desenho. Após essa 
proposta a professora recolhe os cadernos e os guarda no armário. O aluno 
A-16 pergunta à professora “Prô, agora nós vamos no parque?”, e a 
professora responde “Agora não, se der tempo vamos, ainda vou explicar 
uma tarefinha”. O descontentamento é visível na expressão dos alunos [...]  
(Protocolo 5 de observação-17/04/2007). 
 

Ao analisar a metodologia utilizada em relação ao ensino da leitura, é possível 

perceber que embora seja indicado o gênero do discurso que será lido, ele é tomado pelo 

professor como objeto didático, não como instrumento de comunicação e de ensino da 

linguagem escrita, uma vez que é apresentado às crianças sem uma conexão com a realidade 

da atividade humana na qual se insere. Embora as crianças sejam informadas acerca do tipo 

de enunciado a ser lido e isso possa ser reconhecido como um avanço no ensino da leitura 

seria antes imprescindível propiciar situações de comunicação em que os aprendizes fizessem 

uso dos gêneros num processo discursivo. A pergunta de A-14 sobre se teriam que copiar o 

texto no caderno indica que, sob o olhar das crianças, aquele conjunto de enunciados estava 

ali apenas como parte de uma tarefa escolar. Assim, embora no projeto educativo da unidade 

esteja prevista a participação das crianças em situações de leitura a partir de diversos gêneros, 

a metodologia adotada não proporciona aos leitores aprendizes oportunidades de reconhecê-

los como a realidade da comunicação humana. Eles surgem na sala de aula apenas como 

objeto didático. E, como tal, contradizem os pressupostos de Bakhtin (2003), pois os gêneros 

do discurso devem ser vistos na sua função no processo de interação. Segundo Fiorin (2008, 

p. 6), “existe uma simplificação muito grande das noções bakhtinianas”, principalmente após 

a publicação dos RCNs (BRASIL, 1998) e PCNs (BRASIL, 1997), pois a escola passou a 

conceber o gênero como produto, enquadrando os tipos estáveis de enunciados numa 

perspectiva normativa (FIORIN, 2008).  

Entretanto, quando a professora instiga os alunos a tentarem ler o texto com os olhos a 

partir de palavras e letras conhecidas, permitindo que hipóteses sejam realizadas e 
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valorizadas, acaba por oportunizar uma relação dialógica entre os leitores aprendizes e o 

escrito, pois as crianças não apontam a palavra identificada como sinal, elas a veem como 

signo. Acredito que seja esta a razão pela qual elas resistem e dizem palavras mesmo que 

saibam identificar apenas a primeira letra, como é possível perceber na fala de A-11. Outro 

aspecto a ser ressaltado é o fato de a leitura em voz alta ser realizada após as crianças terem 

tentado ler por si sós e o sentido do escrito ser compartilhado entre a docente e as crianças 

sem recorrer à oralização. Em relação ao ler em voz alta, quando essa ação é realizada como 

primeiro procedimento, acaba por descaracterizar a situação de leitura. Nas palavras de Bajard 

(2007, p. 98), “se o texto já foi revelado aos ouvidos, não resta revelação para os olhos”. 

Quanto à oralização, a metodologia adotada pela professora propicia às crianças não recorrer 

a essa estratégia para levantar hipóteses, pois nas sessões de observação foi constatado que 

elas utilizam apenas a informação visual na busca pelo sentido do escrito. Esse dado confirma 

o postulado já apontado por Bajard (2002), de que quando a criança não é exclusivamente 

orientada pelo professor em direção às relações fonemas-grafemas, acaba experimentando a 

variedade dos símbolos gráficos e se valendo de seu conhecimento do mundo para atingir o 

sentido. Isso é algo de extrema relevância para a formação do leitor. 

 Considerando esses aspectos, se os gêneros do discurso não fossem apenas objeto 

didático, mas emergissem na sala de aula a partir de situações de comunicação num processo 

discursivo, a metodologia utilizada pela professora poderia possibilitar propostas didáticas 

mais adequadas ao processo de apropriação da leitura, uma vez que as crianças, ao 

conhecerem o motivo da ação de leitura e seu resultado, poderiam estar de fato em atividade. 

De acordo com os pressupostos de Vigotski (1995), o ato de ler teria sentido por estar inserido 

numa situação em que sua realização se constituísse como necessária e imprescindível para os 

aprendizes.  

 Assim, a metodologia para o ensino da leitura na educação infantil, por não pressupor 

situações do ato de ler em contextos de comunicação a partir de vivências em que essa prática 

se manifeste como objeto de cultura, acaba por direcionar as propostas didáticas referentes ao 

ler na escola para o estudo do funcionamento do sistema alfabético de escrita. Como mostram 

o protocolo de observação 4, a aprendizagem da leitura como valor de comunicação dá lugar à 

aprendizagem dessa atividade como estratégia de decodificação, com um fim em si mesmo. 

No decorrer do ano, para ensinar às crianças o traçado das letras e a relação grafema-

fonema previsto como conteúdos no projeto educativo, foram também utilizados em sala de 

aula 23 pequenos textos retirados de um manual de alfabetização. A metodologia em relação 
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ao trabalho com este material diferenciava-se em relação aos textos autênticos, porque o foco 

residia apenas no ensino do sistema alfabético de escrita, 

A metodologia no trabalho com estes textos obedecia à seguinte sequência: a 

professora entregava o material escrito às crianças e solicitava que elas o colassem no 

caderno. Em seguida, dizia qual letra seria trabalhada na aula e pedia às crianças para 

circularem no texto palavras que iniciassem com esta letra. Enquanto as crianças procuravam 

as palavras, a professora copiava o texto na lousa. Depois, fazia a transmissão vocal do texto 

enfatizando o som do grafema que estava sendo ensinado e apresentava às crianças a “família 

silábica” enfatizando o traçado da letra e a correspondência fonográfica.  Dando continuidade, 

solicitava o registro da família silábica no caderno pedindo que as crianças dissessem palavras 

que começassem com cada sílaba da família silábica e chamava alguns alunos na lousa para 

grafar tais palavras. Como última ação, solicitava a cópia dessas grafias no caderno.  

 Esta abordagem metodológica demonstra que, embora a escola enfatize o trabalho sob 

uma perspectiva construtivista, organiza a maior parte das situações de ensino da língua 

escrita com base em velhos princípios, como a necessidade de ensinar a partir da sequência 

letra, sílaba, palavra, mesmo que o ponto de partida seja um pequeno texto. É, pois, uma 

mistura de resquícios dos métodos ABC, silábico, e da palavração, uma vez que, diferente do 

que recomenda a proposta construtivista, a metodologia é a mesma para todos e pode conduzir 

as crianças a ignorarem o que sabem sobre a língua para ensinar-lhe, precisamente, a 

transcrever esta mesma língua em código gráfico, algo que Ferreiro e Teberosky (1985) 

contestam em seus estudos.  

Com referência em Vigotski (1995) e numa perspectiva bakhtiniana da língua, a escola 

do século XXI, ao priorizar o estudo do sistema alfabético de escrita, continua a ter implícita a 

concepção de que a apropriação da língua escrita pode ocorrer sem a inserção das crianças no 

fluxo da linguagem, e nesta direção, ainda caminha na contramão do ensino do ato de ler e de 

escrever como práticas dialógicas, discursivas e ideológicas, dificultando aos aprendizes sua 

objetivação nas relações sociais.  

Como afirmei, a metodologia adotada pela professora em sala de aula, ainda que 

direcionasse as atividades para as situações de estudo do sistema alfabético de escrita, 

acabava,  assim, mesmo que de forma não intencional, abrindo espaço para que as crianças 

transformassem o texto proposto como objeto didático em um conjunto de enunciados, pois 

ao compartilhar com elas experiências do ler na sala de aula, percebi que em todos os 

momentos manifestavam uma atitude responsiva (BAKHTIN, 2003) diante dos escritos 

trazidos pela professora. Elas discordam, concordam, questionam. A atitude dos leitores 



 7 

aprendizes revela uma intensa busca pelo sentido daquilo que lhes é proposto para ser lido. 

Quando solicitadas a ler, as crianças não buscavam letras, sílabas ou palavras como sinal; elas 

buscavam a palavra como signo, embora a instrução dada pela professora indicasse que 

bastaria identificar a sinalidade (BAKHTIN, 1995). 

 Mesmo nas situações em que o escrito era apenas direcionado ao estudo da relação 

grafema-fonema, as crianças resistiam a perceber a língua como sinal, e por meio de suas 

atitudes demonstravam que para elas a linguagem escrita, assim como a oral, sempre 

significava alguma coisa. De forma espontânea e natural ao longo do ano letivo, a atitude das 

crianças era de relutância diante de uma metodologia que ignorasse a língua como sistema de 

significação. A seguir apresento trechos extraídos dos protocolos de observação que permitem 

fundamentar a análise. 

 

[...] A professora explica que farão uma atividade de escrita. Entrega a cada 
aluno um pequeno texto retirado de um manual de alfabetização.. Á medida 
que entrega, pede que eles o colem no caderno. As crianças colam e por 
alguns instantes olham fixamente para o pequeno texto. Quando todos 
terminam de colar o escrito, a professora pede que circulem as palavras que 
começam com a letra L. Enquanto isso, ela copia esse texto na lousa. A-15 
ao meu lado diz, “Aqui está escrito leão, não está?”, confirmo com um gesto 
que sim, e imediatamente A-15 me pergunta: “Você já viu um leão? Eu já, 
foi no zoológico de Bauru”. Respondo que também já vi, e nesse momento a 
professora pergunta se estão conseguindo achar as palavras. Ela começa a 
transmissão vocal da leitura do texto, e logo é interrompida por A-6, “Credo 
,prô, o éle está no leão?  Como assim?” A-8 com expressão de admiração diz 
“Ele foi pra lua também, nooossa!”“. A professora tenta explicar que não é 
no leão e na lua de verdade, é no nome deles, na palavra escrita. Percebo que 
as crianças ficam confusas [...] (Protocolo 7 de observação - 10/05/2007). 
 
 

O texto utilizado nesta situação parece fácil aos olhos do adulto e adequado para ser 

lido pelas crianças em início do processo de escolarização. Ele foi retirado de um manual de 

alfabetização, porém a atitude das crianças revela que sob o seu olhar ele parece complexo. A 

atitude de A-6 e A-8 e a confusão causada pelos seus questionamentos revelam que, para os 

aprendizes, a letra “L” não estava sendo concebida por eles como grafema, mas como um 

objeto ou um ser. Como estão em processo de apropriação da linguagem escrita, não 

percebem que o objetivo do texto e da professora é mostrar o uso do grafema L nas diversas 

palavras. Assim, como afirma Goodman (1997), ao fazerem uso de textos que servem apenas 

para aprender a ler e a escrever, os professores podem tornar o aprendizado da linguagem 

escrita difícil, na tentativa de torná-lo fácil. Afinal, as crianças sujeitos dessa pesquisa estão 

demonstrando que não atendem apenas à instrução do professor; fazem mais que isso: buscam 
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o sentido das palavras ali grafadas. Essa foi também a atitude de A-15, lidando diretamente 

com os elementos gráficos e procurando tecer, a partir de sua teoria de mundo, o sentido do 

escrito. As crianças não veem o pequeno texto como objeto didático, como instrui a escola; 

elas buscam sua significação e nesta atitude o transformam em enunciação na medida em que 

o refutam, o admiram, o relacionam com sua experiência social. 

 Os trechos apresentados a seguir trazem outras situações em que a atitude dos sujeitos 

revela que “desde o ínicio, a linguagem está relacionada de forma indissociável, na cabeça da 

criança, ao sentido.” (GOODMAN, 1997, 26).  

 

[...] A professora escreve o título do texto “Semana Inteira” de Sérgio 
Caparelli na lousa com ajuda dos alunos [...] A-5 pergunta à professora “Prô, 
o que é semana inteirra?”. A-15 rapidamente se manifesta: “Prô, não é 
semana inteira?” A professora felicita o aluno: “Sim, é isso mesmo, semana 
inteira”. E o mesmo aluno diz: “Então aí está escrito errado”, certamente 
referindo-se a pronúncia da letra R.  A professora reafirma novamente: 
“Não, aqui está escrito inteira”. A-15 demonstra insatisfação diante da 
resposta, mas a professora continua a aula: “E o que é semana inteira?” A-14 
diz: “É sete dias”. A professora, muito feliz, afirma: Isso, L. são os sete dias 
[...] (Protocolo 4 de observação - 12/04/2007). 
 
 

[...] Os alunos tentam ler com a professora: “A quinta-feira gostava de 
agrião”. A-7 interrompe: “Gostava de quê, prô? De gavião?” A-11 intervém: 
“Que gavião, é de agrião! Gavião é de voar! Agrião é de farinha”. A 
professora sorri e diz: Agrião é uma verdura para fazer salada e os alunos em 
coro produzem um: “Ah!”. (Protocolo 4 de observação -12/04/2007). 

 

Nesses dois trechos referentes à situação de leitura a partir do poema “Semana 

Inteira”, as crianças demonstram que operam com as palavras como signo. A-15, na primeira 

transcrição, demonstra confusão com o som da letra R, pois sua atitude é a de enunciador em 

busca do sentido do escrito e não de um mero decodificador na busca pela pronúncia correta 

da palavra como sinal. Na segunda passagem, a palavra ‘Agrião’ parece ser desconhecida 

pelas crianças, que rapidamente se manifestam na busca por sua significação, pois não é a 

rima, a sonoridade da palavra que está em jogo para os sujeitos da pesquisa, mas seu sentido 

na produção do ato discursivo.  

 
 

A professora diz aos alunos que irão ouvir uma música diferente. Escreve o 
nome da música na lousa: “Outono” e a pronuncia em voz alta. A-19 
pergunta: “O que é isso”?”, A-14 responde: “ É o nome do homem que tira 
foto”.  A professora diz: “Não, é o nome de uma estação do ano. Vocês 
sabem as estações do ano?” Alguns alunos respondem afirmativamente 
dizendo: Primavera, verão, frio... A professora intervém: “Mas como chama 
a estação do frio?” A-7 diz: “Frio”. A-15 diz: “Não, é inverno”. A-6 se 
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manifesta dizendo: “O Prô, que nem no jornal disse que ia fazer frio e fez 
mesmo na minha casa”. A Professora pede silêncio aos alunos e diz: “Agora 
vou escrever quem fez a música. E escreve: “Vivaldi”, em seguida A-1 diz 
“Que nome estranho!”E a professora explica que o nome é diferente porque 
é italiano. Ela coloca a música e A-6 pergunta: É para dormir? A-16 
intervém: “É a música do Harry Potter!”A professora chama atenção das 
crianças e pede silêncio [...] (Protocolo 8 de observação - 18/05/2007). 
 

 Como é possível perceber, as crianças tecem relações a todo instante com seu 

conhecimento de mundo e a linguagem. Apenas uma palavra e os discursos são produzidos na 

tentativa de encontrar o sentido do que estão vivenciando. Procuram a significação das 

palavras outono, inverno e Vivaldi operando com a língua escrita num processo vivo, 

dinâmico, que é possível porque fazem da aula espaço de diálogo, de interlocução. 

 
São 8h35. As crianças entram na sala. A-11 é ajudante do dia e ajuda a 
professora a distribuir o caderno de atividades. A professora avisa a todos 
que vão ler uma poesia. Diz que entregará o texto a cada um para que colem 
no caderno e tentem ler. A-14 recebe o texto, mas antes de colar no caderno 
procura ler o título da poesia. Para isso, observo que ele não faz uso da 
estratégia de oralização, utiliza apenas os olhos e após uns instantes se 
levanta, vai até a professora e diz baixinho “Eu já sei o nome da poesia, é 
engraçado né, prô?”. A professora ouve, balança a cabeça em sinal de 
afirmação e pede que ele volte a seu lugar e continue a ler o texto. Ele volta, 
mas antes de sentar diz a A-18 sentado à sua frente: “Você sabe o que está 
escrito aqui?”, apontando para o título do texto. A-18, olhando para o texto, 
diz “Não, eu ainda não sei ler”, A-14 se propõe ajudá-lo: “Aqui está escrito 
A chácara do Chico Bolacha”. A-18 sorri, acha também engraçado o título 
do texto e diz “Eu já fui numa chácara!”, A-14 responde: “Eu também, mas 
não era do Chico Bolacha, era do amigo do meu tio, quer que eu te ajude a 
ler?”. A-18 concorda e então A-14 diz apontando para a primeira estrofe do 
texto: “Tente ler o que está escrito aqui.” A-18 olha fixamente para o texto. 
Percebo que ele também não faz uso da oralização, sua primeira atitude é 
comparar as palavras da estrofe às palavras do titulo, pois diz: “Aqui tem as 
mesmas palavras que você leu para mim. Está escrito na chácara do Chico 
bolacha tem piscina?”. A-14 responde: “Não, aqui está escrito assim: na 
chácara do Chico Bolacha o que se procura [...]” Nesse momento, a 
professora interrompe o diálogo, advertindo A-14 porque ele ainda não tinha 
colado no caderno e ela já ia começar a atividade sobre o texto. A-14 senta 
em sua carteira e a professora começa a perguntar aos alunos que letras, 
sílabas ou palavras eles conseguiram identificar na poesia [...] (Protocolo 10 
de observação - 13/08/2007). 

 
Enquanto o foco da escola é o ler como identificação de letras, sílabas, palavras, a 

atitude das crianças indica que para elas o ler envolve o diálogo com o escrito, a possibilidade 

de ao compreendê-lo tecer com ele uma relação de interlocução. A-14 e A-18 não buscaram a 

oralização ou a simples identificação de símbolos gráficos, mas procuraram encontrar o 

sentido do escrito mobilizando seus conhecimentos prévios por meio de uma atividade 

essencialmente visual. 
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Assim, por meio desses dados e de outras situações transcritas em cada protocolo de 

observação referente ao ano de 2007, a pesquisa indica que a atitude primeira das crianças na 

educação infantil é a de lidar com a linguagem escrita em perspectiva dialógica; elas 

procuram operar com enunciados. Seus discursos demonstram claramente que elas não trocam 

letras, sílabas ou palavras, quando conversam entre si e com a professora acerca do escrito; 

elas compartilham idéias, experiências, inquietações (BAKHTIN, 2003). Por essa razão, ainda 

que a escola tenha como foco a palavra escrita como sinal, a atitude das crianças parece 

indicar que no início de sua escolaridade é a palavra como signo em um enunciado que elas 

buscam reconhecer. Nas cinco situações apresentadas, constata-se que nenhuma atitude das 

crianças frente aos textos está voltada a questões referentes à língua como sistema abstrato; 

para elas a palavra escrita diz algo, provoca uma resposta, seja um comentário, uma pergunta, 

um riso, um descontentamento, por fazer parte de um enunciado. 

Segundo Bakhtin (1995, p. 95), “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 

de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente 

reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida.” 

Assim, a manifestação dos leitores aprendizes na educação infantil é a de perceber a palavra 

como signo ideológico, pois se a concebessem apenas como sinal não poderiam ter, como 

afirma Bakhtin (1995), uma atitude responsiva em relação à linguagem.  

Ao perceber a palavra como signo, outra atitude das crianças que merece ser ressaltada 

é de que parecem remeter o ato de ler não a uma pronúncia do escrito, mas à busca por seu 

sentido. Embora não haja no discurso da professora o conceito de que ler é encontrar o sentido 

do que está grafado no papel ou na lousa, o fato de as crianças não serem diretamente 

instruídas a decodificar ou a oralizar permite que elas não tenham uma falsa idéia do que seja 

ler. De acordo com os dados apresentados nos cinco protocolos, quando solicitadas a ler, elas 

não se atentam à decodificação ou a uma pronúncia correta, mas procuram encontrar o sentido 

da palavra escrita. Quando não encontram sentido para o que está diante dos olhos, ficam 

confusas e descontentes, como ocorreu nas situações descritas nos protocolos de observação 4 

e 7. Isto revela a necessidade de a escola conduzir o ensino da leitura a partir de situações que 

permitam às crianças atribuir sentido e que não as afastem da concepção de linguagem escrita 

como um sistema de significação, pois suas atitudes parecem indicar a maneira como 

concebem a língua escrita no início da vida escolar. 

As propostas para ensinar leitura na educação infantil compreenderam apenas 49 

situações desenvolvidas durante todo o ano letivo. Diante de cada uma delas, a metodologia 

utilizada em sala de aula correspondeu aos procedimentos descritos que, com exceção das 
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sessões com livros literários infantis, direcionavam estas situações do ler em aula a estudos do 

funcionamento do sistema alfabético de escrita. Entretanto, a atitude das crianças frente à 

metodologia adotada demonstra que aos cinco e seis anos elas relutavam em conceber a 

leitura como objeto escolar ou como a mera identificação de letras que formam sílabas que, 

por sua vez, formam palavras. Ao entrarem em contato com os textos, elas não procuravam a 

letra, a sílaba ou os sons das palavras, procuravam sua significação de acordo com sua teoria 

do mundo. Com base na metodologia utilizada pela escola e na atitude das crianças diante 

dessa abordagem metodológica, compreendi a razão pela qual as crianças não legitimavam as 

propostas didáticas para ensinar a ler como “situações de leitura” ou “atividades para aprender 

a ler”.  Sob o olhar dos leitores aprendizes, essas propostas eram de escritas constituindo-se 

como tarefas para ensiná-las a escrever, mas não a ler; apenas as situações com a literatura 

infantil foram reconhecidas como propostas de leitura. O quadro 1 traz os dados que revelam 

esta concepção das crianças. 

 

Perguntas Respostas dos alunos Nº de alunos 

De ler, uma vez a gente leu o livro “Menina Bonita 
do Laço de Fita”, e livrinhos quando a gente acaba. 1 

Às vezes eu leio livrinhos. 2 

De ler, não sei, de escrever é um monte. 3 

A gente lê livros da professora. 4 

Não sei. 1 

Nada.  1 

Livros de história . 6 

O que você faz de "atividade" de 
leitura na sala de aula? 

Atividade para aprender a escrever e livro.  1 

Não. Só escreve. 6 

Lê, mas é para aprender a escrever 5 

A gente só escreve. 4 

Só livros de história? E outros 
textos vocês não leem? 

(Ficaram em silêncio)  4 

É para ensinar a gente a escrever.  3 

Não, é para escrever certo. 1 

Aquelas atividade? É para colar no nosso caderno e 
escrever.  1 

(Ficam em silêncio).  5 

Não, tem que ler para escrever.  5 

Mas eu vejo vocês lendo poesias, 
músicas que a professora entrega 
para vocês... 

A gente só escreve, todo dia.  4 
Quadro 1- Distribuição das respostas explicitadas pelas crianças em relação às propostas de leitura na sala de 
aula/ Fonte: Entrevistas semiestruturadas/novembro de 2007 

 

Como as situações a partir de textos ou de relacionar figura à palavra não eram 

apresentadas com outro fim senão o de realizar tarefas de escrita e estudo da relação grafema-
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fonema, as crianças não reconheciam estas propostas como ações para lhes ensinar a ler. Pelas 

atitudes que tinham diante da metodologia adotada, é possível inferir que aprender a ler para 

elas não era aprender a transformar grafemas em fonemas, mas a descobrir o que a palavra 

escrita dizia, ou seja, sua significação. Julgo que, para as crianças, aprender a relação entre 

letra-som, as famílias silábicas e a junção de sílabas para formar palavras, era aprender a 

escrever. Assim, concebiam o trabalho com textos não como “atividade de leitura”, mas como 

“atividade” para lhes ensinar a escrever. 

As manifestações de negação e de silêncio de algumas crianças em relação às 

propostas de leitura na aula indicam que, sob seu olhar há um vazio, uma lacuna quanto ao 

ensino dessa atividade na escola. As respostas “nada” e “não sei” diante da primeira pergunta 

apontam que nem mesmo as situações com literatura infantil são reconhecidas por todas as 

crianças e isso se deve ao fato de a metodologia adotada não propiciar a todos o contato com 

os livros, pois as cinco crianças que assim responderam eram as que não conseguiam terminar 

as tarefas de escrita no tempo adequado, ficando impedidas dessa experiência em aula.  As 

demais respostas se referem a situações de leitura apenas se remetendo à literatura infantil, 

talvez porque seja o único momento em que o ato de ler não esteja direcionado ao estudo do 

sistema alfabético de escrita e elas possam tentar ler sem ter que cumprir uma ação de escrita, 

vivenciando o ato de ler como objeto de cultura, em vez de objeto escolar. 

  

 Conclusão 

 

Considerando o percurso dos sujeitos da pesquisa, foi possível verificar que, no último 

ano da educação infantil, as crianças lidam com as situações de leitura como prática cultural. 

Assim, como na escola o ler não surge como objeto de cultura, mas apenas como objeto 

escolar com um fim em si mesmo, elas afirmam que não leem ou não aprendem a ler nesta 

instituição. Apenas as raras situações com a literatura infantil são reconhecidas como práticas 

de leitura. 

A atitude das crianças de acordo com a metodologia adotada revelou que esse 

pressuposto metodológico não contribui para o ensino da leitura da maneira como essa 

atividade se manifesta na sociedade atual. Portanto, em conclusão, as crianças, e não apenas 

os teóricos e pesquisadores que participaram desse estudo, me levam a pontuar alguns 

caminhos no processo de escolarização, para favorecer o processo de formação de leitores, 

superando o desencontro entre um e outro:  



 13 

•  Repensar a concepção do ler que orienta a organização metodológica do ensino dessa 

atividade na escola. Qual a razão de se criar na escola um conceito de ler como processo de 

decodificação ou de oralização, se nas relações sociais a leitura não se objetiva como tal? As 

próprias crianças indicaram que aprender apenas a decodificar não é aprender a ler. 

• Considerar o ensino do sistema alfabético de escrita como parte do processo de ensino da 

linguagem escrita, não como ponto de chegada nem como ponto de partida. Vale retomar as 

muitas situações de inquietação vivenciadas com as crianças no decorrer do estudo 

etnográfico como, por exemplo, o trabalho com a família silábica da letra q. A escola, na 

tentativa de facilitar quando ensina o sistema linguístico de forma alheia ao seu uso, à sua 

manifestação na língua como artefato vivo, dinâmico e de significação, acaba por dificultar a 

compreensão da lógica de seu funcionamento. 

• Considerar que ensinar a ler a partir de textos não torna o aprendizado mais significativo 

se este não for visto como objeto de interlocução, inserido numa atividade em que as crianças 

possam dialogar, interagir, manifestar-se em relação ao escrito como coenunciadores, de 

modo que possam gerar uma atitude responsiva diante dele produzindo seus próprios 

discursos. As crianças, desse modo, têm a oportunidade de formular suas próprias perguntas e 

respostas, constituindo-se como atores do processo.  

• Considerar, portanto, que não basta, no processo de formação de leitores, levar para a 

sala de aula uma diversidade de gêneros textuais e estudá-los do ponto de vista normativo.  

Fazer uso dos gêneros como instrumentos para ensinar a ler é abordá-los a partir de situações 

de comunicação efetiva que implica interação, diálogo, interlocução entre crianças, professor 

e texto. Assim, ensinar a ler a partir dos gêneros não é isolá-los da situação de comunicação, 

como objeto didático, mas considerá-los como meio de apreender a realidade, já que o gênero 

estabelece uma conexão da linguagem com a vida social.  

• Que o professor no desenvolvimento das propostas de ensino do ler esteja disponível 

para exercer o papel de mediador e interlocutor das crianças com o mundo da linguagem 

escrita; que ensine com os leitores aprendizes e não para os leitores aprendizes, que dialogue 

com todos e não com alguns, que ouça e fale com as crianças considerando seus 

conhecimentos prévios, suas perguntas, suas próprias elaborações no momento de realização 

das atividades com o ler em aula.  

• Ensinar a ler sem que as crianças percam o interesse por essa atividade pode ser possível 

se a escola conduzir o ensino na perspectiva anunciada pelas crianças, como uma prática 
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cultural que não se reduz a um processo simplificado de domínio das relações grafema-

fonema.  

Contudo, sob o olhar das crianças, é hora de substituir o paradigma do aprender a ler 

para ler pelo aprender a ler lendo em busca de sentido. O ler como objeto cultural há de 

conquistar seu espaço no contexto escolar. Penso ser esse o desafio na tarefa de formar 

leitores. 
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