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INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do grupo de
pesquisa HISALES – História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares e no Curso de
Especialização em Educação: Alfabetização e Letramento da FaE/UFPel entre 2009/2010. O trabalho
tem por finalidade dar “vez e voz” aos alunos de seis anos que ingressaram, em 2008, em uma turma
de 1º ano do ensino fundamental de nove anos (EF9A), em uma escola pública estadual da cidade de
Pelotas/RS. O objetivo principal deste estudo é compreender o que as crianças pensam sobre o
aprendizado da leitura e da escrita e qual seu sentimento em relação a este processo de
ensino/aprendizagem.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo foram as entrevistas realizadas em pequenos grupos
com as crianças, metodologia recomendada por autores como GRAUE e WALSH (2003), focando
nas questões relativas ao ano/série que as crianças estavam cursando, como havia sido o processo
de aprendizagem da leitura e da escrita, como percebiam e como se sentiam em relação a esse
processo e, de seu ponto de vista, para que serve o aprendizado da leitura e da escrita. Dados
complementares foram coletados junto aos documentos da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos evidenciaram que de um universo de vinte alunos entrevistados, quinze
ingressaram aos seis anos de idade no 1º ano do EF9A. Destes vinte alunos, dezesseis tiveram
algum contato com o universo escolar antes de ingressar no 1º ano, em instituições voltadas para o
atendimento da educação infantil. Doze alunos frequentaram instituições privadas de ensino,
enquanto quatro frequentaram instituições públicas, sendo que apenas duas dessas instituições
tinham o seu ensino direcionado exclusivamente para a educação infantil, a nível municipal, e as
outras duas instituições eram voltadas para ensino fundamental, mas que ofereciam turmas de pré-
escola. Embora se propague a necessidade e a importância da educação infantil, quatro alunos não
tiveram contato anterior com a escola, sendo o 1º ano, a primeira experiência escolar de suas vidas.
É pertinente ressaltar, que as crianças de seis anos foram as que tiveram mais acesso a educação
infantil do que as crianças de sete anos. Já as falas dos alunos demonstraram que, de uma turma de
vinte alunos, apenas uma menina de seis anos soube responder que estava freqüentando o 1º ano,
nomenclatura adotada com a mudança do ensino fundamental para nove anos. Quinze alunos
responderam estar na “primeira”, referindo-se a 1ª série, os demais não souberam responder sobre
sua situação escolar. Outro dado relevante foi à constatação que, dos vinte alunos entrevistados,
nove afirmaram estar aprendendo a ler e a escrever, dois alunos consideravam estar aprendendo a
ler e a escrever só as vogais, quatro consideravam estar aprendendo a escrever, mas não a ler, os
outros cinco alunos responderam que ainda não estavam aprendendo a ler e a escrever ou então que
não sabiam. E ao serem solicitados para contar como havia sido este processo de aprendizado da
leitura e da escrita e como estavam se sentindo em relação a esse processo, vários sentimentos
apareceram: satisfação, bem estar, mal estar, medo, e até insegurança. Algumas falas indicam que a
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escola ainda se utiliza do método silábico para alfabetizar, apresentando inicialmente as famílias
silábicas. Ferreiro e Teberosky (1999, p. 30) também questionam: “até que ponto ainda é sustentável
essa ideia de que os alunos precisam passar por estes rituais “ma, me, mi, mo, mu” para aprender a
ler e a escrever?”. Na questão, para que serve o aprendizado da leitura e da escrita, surgiram muitas
respostas advindas de um discurso do senso comum, de adultos, pais e professores. Esse discurso é
pautado na ideia de que é preciso estudar, aprender a ler e a escrever, para ter uma vida melhor,
para fazer as tarefas e exercícios da escola, para ter uma formação, para continuar estudando, para
estar informado e para poder se comunicar com os outros, para não se tornar uma “pessoa burra”.
Discursos que vão constituindo os sujeitos a partir das diferentes realidades e relações que
estabelece com os outros na sociedade em que vive. Segundo uma perspectiva bahktiniana, isso
mostra o quanto os sujeitos vão constituindo-se discursivamente, apreendendo as vozes sociais que
constituem a realidade em que estão imersos, e, ao mesmo tempo, suas interrelações dialógicas.
Como a realidade é heterogênea, o sujeito não absorve apenas uma voz social, mas várias que estão
em relações diversas entre si (FIORIN, 2008, p. 55). Isso manifesta-se nas falas das crianças
entrevistadas.

CONCLUSÕES

Em relação à questão que norteou esse estudo, “o que pensam as crianças do processo de
aprendizagem da leitura e da escrita no 1º ano do EF9A”, foi possível constatar que para elas esse
processo se define como apenas mais uma etapa na vida delas, pela qual elas precisam passar para
conquistarem futuramente um bom emprego, continuarem os estudos, não dependerem do auxilio de
terceiros para lerem e terem acesso as informações, e, principalmente, não serem consideradas
“burras” e ignorantes, já que este fato mostrou-se recorrente na  falas de diferentes alunos.
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