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Resumo: Neste trabalho são comparados os desempenhos em leitura e escrita de alunos de 1ª 

Série do Ensino Fundamental, considerados pelo professor da classe como os que 

apresentam êxito e dificuldades na alfabetização. São comparadas, também, as 

representações das crianças a respeito de seus próprios conhecimentos; das funções 

sociais da leitura e da escrita e das atividades que realizam  dentro e fora da escola. 

Outras informações foram obtidas mediante entrevista com os professores e 

observações realizadas no decorrer das aulas. As diferenças identificadas entre os dois 

grupos de alunos são relacionadas com as discrepâncias entre o processo de  

tratamento de informações utilizado  pelas crianças e o adotado no ensino. Os 

desempenhos são também examinados considerando-se as representações 

manifestadas pelas crianças. 

 

Palavras-chave: alfabetização, êxito e fracasso escolar, aprendizado da leitura e da escrita. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a presença de alunos “analfabetos” ou “mal alfabetizados” em séries 

avançadas do Ensino Fundamental é apontada como um de nossos mais sérios problemas 

educacionais. Críticas são feitas sobre a validade e a adequação do ensino ministrado nas escolas. 

Mas o sucesso de parte dos alunos suscita indagações sobre os fracassos escolares. Como  o êxito 

na alfabetização  resulta de muitas mudanças qualitativas das interações das crianças com a escrita,   

o problema  que se coloca é o  saber em que consistem  as  interações realizadas por crianças com 

desempenhos diversos. 

A aquisição  da língua escrita envolve  múltiplas dimensões, podendo  ser trabalhada 

com maior, ou menor ênfase, em procedimentos elementares de registros gráficos com o código 

escrito ou nos processos  de expressar idéias, de produzir textos.  Do mesmo modo, os enfoques 

dados à leitura também  variam pela ênfase dada à  tradução do escrito para a língua oral ou à  

compreensão do significado do texto .  
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Ao focalizar esse assunto, Van Grunderbeeck (1994, p.32) observa que, conforme 

pesquisas realizadas, dois processos – o seqüencial e o simultâneo – constituem os modos possíveis 

de tratamento das informações. No primeiro, os dados são focalizados  um a um, de acordo com a 

sua seqüência, no segundo, todos os dados são tratados em conjunto, de modo concomitante. Esses 

processos também são aplicados nos estudos sobre leitura. A leitura focalizada em termos do 

tratamento seqüencial envolve a decodificação fonográfica e o reconhecimento visual direto, como 

pressuposto para a compreensão. Segundo a abordagem simultânea, ler é chegar ao sentido do texto 

a partir de hipóteses formuladas pelo leitor – a compreensão orienta o reconhecimento de palavras. 

Esses processos manifestam-se no ensino; nas aulas, é possível acentuar um ou o 

outro. Os adeptos da abordagem seqüencial acentuam, no ensino, as  correspondências  entre  sons, 

grafias, a oralização de sílabas, palavras ou frases. Rejeitam os erros  na transposição grafofonética, 

a confusão ou inversão de sílabas, a falta de domínio de dígrafos, etc. Os adeptos da abordagem 

seqüencial valorizam a capacidade dos alunos de formular e averiguar hipóteses sobre os escritos 

mediante  a exploração de textos. 

Na prática, as diversas abordagens do ensino defrontam-se com estilos cognitivos 

diversos, utilizados pelos aprendizes, colocando a questão da (in)coerência entre essas abordagens 

e os seus efeitos na alfabetização.  

A criança que adota o processo simultâneo, em detrimento do seqüencial, pode ter 

dificuldade para segmentar as palavras em sílabas e decodificá-las, seguir seqüências, orientações, 

encontrar seqüências dos acontecimentos em um relato. A criança que adota o processo seqüencial, 

sem utilizar o processo simultâneo, tem dificuldade para reconhecer globalmente uma palavra, fazer 

ligações lógicas considerando o contexto, extrair a idéia principal de um texto e fazer um resumo. A 

falta de correspondência entre a  abordagem utilizada pelo professor no ensino e o modo pelo qual a 

criança trata as informações pode gerar dificuldades, sobretudo, se a criança não dispuser de  outros 

meios para contrabalançar esse desencontro, por exemplo,  para realizar atividades de leitura fora 

das aulas. 

Atualmente, as pesquisas tendem a ampliar o enfoque dado à leitura e à sua aquisição. 

Considerando que o ensino tradicional deixou de lado a compreensão, à busca do sentido e a 

comunicação (entre o leitor e o escritor), acentuando essencialmente a decifração, a pronúncia de 

sílabas e de palavras, Chauveau, (2001, p. 183-189), argumenta que a leitura não se reduz à 

decifração e à sonorização, constitui um processo que coloca em jogo os conceitos de que o leitor 

dispõe, a inteligência de quem lê; sua aquisição envolve tríplice descoberta – cultural, metalingüística 

e estratégica. 

Para superar os modelos que ao acentuarem de modo distinto a decifração e 

compreensão as focalizam separadamente, é proposto  um terceiro modelo que destaca a interação 
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da compreensão com o  processo de sonorização  das  grafias das palavras. Veja-se Brissaud  (2001, 

p. 49-50).  

A ênfase na interferência da  compreensão na decifração, mediante interação entre 

esses dois processos, redimensiona  o papel do  aprendiz na alfabetização, realçando a sua 

participação.É que a compreensão comporta inferências, colocando em jogo os recursos cognitivos 

do aprendiz em termos de conhecimentos e de estratégias de leitura. Sobre o assunto veja-se Vidal 

Abarca e Martinez Rico (2003, p.153). Na prática, é comum observar o ensino que pouco acentua  a 

interação da decifração com a compreensão e proporciona apoio escasso à realização de inferências 

por parte das crianças.  

As reflexões sobre as diferenças  de desempenho na alfabetização, à luz dos diversos 

enfoques dados à leitura à escrita e a sua aquisição, sugerem indagações sobre a interferência da 

abordagem predominante  no  ensino na produção das diferenças dos desempenhos das crianças, ou 

seja, a respeito dos fatores que as promovem – fatores esses referentes: aos alunos (modo pelo qual 

tratam as informações, organizam os seus conhecimentos e focalizam a leitura e a escrita em seu 

meio ambiente); ao ensino e à relação deste com as atividades do aprendiz. 

OBJETIVOS 

Este trabalho visa verificar como lêem e escrevem os alunos de primeira série do 

Ensino Fundamental que obtêm e os que não obtêm êxito na alfabetização; averiguar a ocorrência, 

ou não, de relações dos desempenhos dos alunos com as abordagens de leitura implícitas no ensino 

a eles ministrado, e também como  com as suas  representações a respeito da escrita.  

METODOLOGIA 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla, da qual participam  alunos e 

professores de 1a., 2 ª , 3 ª e 4 ª séries de uma escola estadual de Ensino Fundamental de Rio Claro. 

Para identificar os participantes solicitamos à professora de cada turma que  indicasse dois grupos de 

alunos – um composto pelos cinco que apresentavam êxito ou facilidade na alfabetização,  e o outro, 

composto pelos  cinco  que apresentavam dificuldade, nesse processo. 

Os desempenhos em leitura e escrita dos alunos classificados nos dois grupos são 

comparados. As possíveis  relações dos  desempenhos com o processo de tratamento de 

informações, mais acentuado no ensino, são focalizadas considerando-se a leitura e da escrita  

realizadas pelas   crianças, a participação delas no trabalho feito em aula e as descrições de seu 

rendimento feitas pela  professora da classe.  

Considerando-se os aspectos culturais implícitos na aquisição da escrita, são 

comparadas as manifestações dos dois grupos de alunos sobre as suas representações da escrita 
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(as funções sociais que a ela atribuem, o enfoque que dão aos seus próprios conhecimentos e às 

atividades na escola e fora dela, também como à leitura feita por pessoas de sua convivência). 

Os instrumentos utilizados para a obtenção de dados com as crianças são um 

questionário e textos. As atividades com os textos e o questionário foram feitas individualmente. O 

questionário foi aplicado, em forma de entrevista,  abrangendo dados pessoais e  as representações 

a respeito da leitura e da escrita, do trabalho escolar e das suas atividades em geral. 

Dois textos são apresentados a cada criança para avaliar a leitura oral, a expressão da 

compreensão e a escrita. Esta é examinada mediante a reprodução escrita do texto lido oralmente. A 

expressão da compreensão é estudada mediante a realização de um desenho, reproduzindo a 

descrição detalhada de um personagem, apresentado no texto proposto para leitura silenciosa. O 

material utilizado para a leitura oral consiste em uma adaptação de um texto apresentado  por Piaget 

(1962) e, o utilizado para a leitura silenciosa, de prova  apresentada por  Van Grunderbeeck, (1994, 

p.52). Durante a expressão da compreensão de ambas as leituras a criança dispunha do texto para 

consulta.  

 A entrevista semi-estruturada é o instrumento utilizado para a coleta de dados com as 

professoras. O ensino é focalizado mediante observações de aulas feitas com um roteiro. Os 

instrumentos utilizados para a leitura oral e silenciosa são a seguir apresentados. 

O bolo e a manteiga 

- José é um menino que mora em um país onde faz muito calor. Sua mãe lhe disse: - Você quer 

levar esse bolo para a sua avó? 

- José respondeu: - Sim. E a sua mãe disse: - Não aperte o bolo. 

- José pôs o bolo embaixo do braço e, quando chegou na casa de sua avó, o bolo estava em 

migalhas. Sua avó lhe deu um pacote  de manteiga para ele levar para a sua mãe. José pensou: - 

Desta vez tomarei muito cuidado! E pôs a manteiga em cima da cabeça. 

- O sol estava muito quente e quando ele chegou, a manteiga estava derretida. Sua mãe lhe 

disse: - Você é um bobo! Se tivesse posto a manteiga  na sacola, ela teria chegado inteira. 

 

EU SOU SUA NOVA COLEGA. 

EU TENHO CABELOS PRETOS E COMPRIDOS. 

TENHO OLHOS VERDES. 

EU USO ÓCULOS QUADRADOS. 

ESTOU COM BRINCOS DE ARGOLA NAS ORELHAS. 

VISTO UMA SAIA VERMELHA BEM CURTA. 

MINHA BLUSA É AZUL COM BOTÕES. 
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CALÇO SAPATOS MARRONS. 

MEU NOME É RAQUEL. 

Na avaliação da leitura oral são considerados: a sua ocorrência, ou não, e havendo 

leitura, o respeito à pontuação (a expressão e a entonação); a ocorrência de trocas; acréscimos de 

sílabas ou palavras inexistentes no texto; soletração e silabação. 

 Quanto à  escrita distinguem-se : 

- os registros, se podem ser lidos, isto é, feito com a escrita convencional; 

- cópia de pequenas partes; 

- a reprodução incompleta - apenas o inicio da narrativa ou apresentação de 

algumas partes, fragmentação; 

- apresentação da narrativa com justaposição de frases; 

- apresentação da narrativa com coerência e coesão .  

      A avaliação da compreensão da leitura silenciosa, é feita considerando-se a   

expressão  gráfica, ou não, das várias características da figura descritas no texto e as relações entre 

as partes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A leitura oral 

Os alunos de primeira série classificados como bem sucedidos na alfabetização, em 

geral, conseguem ler oralmente o texto proposto, embora façam algumas trocas de palavras ou 

letras; a maioria deles respeita  a pontuação, apresentando a entonação de voz correspondente, 

sobretudo,  à exclamação e à interrogação.  

Os alunos com dificuldades, em geral,  não conseguem fazer a leitura oral do texto. 

Mas, algumas variações podem ser observadas. Há crianças que não lêem nada,  uma delas  disse: - 

Vou ficar aqui até amanhã, eu não sei ler “.  Há crianças que reconhecem apenas as vogais  (o, a, e); 

algumas nomeiam cada letra da palavra, por exemplo, diante da palavra sim dizem:- esse, i, eme. 

Outras reconhecem apenas a primeira sílaba de  algumas palavras. Há as que tentam ler  a primeira 

frase, mas, não conseguindo,  param logo no início  - Jô-sa... José  e... Outras crianças  pulam   

muitas  palavras, as quais não conseguem ler; lêem as palavras curtas e  simples, formadas apenas 

por uma ou duas  sílabas, por exemplo, as palavras  um, bolo, não”. 

Esses resultados indicam  que os desempenhos dos alunos prendem-se, basicamente, 

ao ensino voltado para a decifração, realizado desde a primeira série do Ensino Fundamental. A 

leitura oral evidencia mais as conseqüências deste enfoque entre as crianças consideradas como as 
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que apresentam dificuldades no aprendizado. Elas quase nada conseguem mesmo em se tratando de 

leitura oral, feita com muita freqüência  no ensino que se pauta  pela abordagem seqüencial. 

Como esses dados foram coletados no mês de outubro, isto significa que essas 

crianças não avançaram na apropriação da escrita; elas diferem das demais pela falta de 

procedimentos que poderiam assegurar a exploração dos textos. Ao tentarem ler, recorrem a modos 

de agir muito  incipientes, próprios  de principiantes habituados ao trabalho com o reconhecimento de 

vogais,  sílabas, reconhecimento de letras, de palavras compostas por uma ou duas sílabas. Isto 

oferece  elementos para a hipótese de que as dificuldades no aprendizado  decorram das diferenças 

entre o processo  de tratamento de informações mais solicitado   no ensino e o processo adotado 

pelas crianças em sua interação com a escrita, o que poderá ser esclarecido com outros 

procedimentos adotados por elas e, mesmo pelo desempenho dos alunos do outro grupo na  leitura 

silenciosa. 

A leitura silenciosa 

Os resultados relativos a essa atividade  confirmam as diferenças observadas quanto à 

leitura oral entre os dois grupos de crianças. 

Parte das crianças que apresentam dificuldades na alfabetização não quis desenhar a 

figura descrita no texto, com a alegação de não saber ler e de que a atividade estava muito difícil. 

Algumas desenharam uma menina sem respeitar as suas características; uma criança desenhou um 

menino, e ao ser questionada sobre o nome do personagem do texto, escreveu Vítor. Uma aluna 

desenhou uma menina, sem respeitar as características descritas, e um caderno aberto em cujas 

páginas grafou pequenas garatujas. Diante da pergunta: - qual é o nome da menina do texto, 

escreveu AiSSE . 

Esses resultados confirmam a falta de estratégias para a leitura. Reconhecendo 

apenas vogais, sílabas e algumas palavras isoladas, não é possível realizar a tarefa. O texto além de 

ser mais simples do que o proposto para leitura oral, é escrito apenas com letras maiúsculas que são 

as mais utilizadas na educação pré-escolar. 

Os alunos bem sucedidos  na alfabetização  expressam, mais do que os  seus colegas 

do outro grupo, a compreensão do texto - Eu sou a sua nova colega. Desenham a figura de acordo 

com todas, ou  com grande parte, das características descritas no texto. Algumas falhas são 

observadas, por exemplo, alguns  deixam  de desenhar  os óculos, outros os botões da blusa, outros, 

os brincos, outros, os sapatos que, às vezes, não aparecem - a saia desenhada é longa, não curta 

como é descrita. 

É interessante notar como algumas crianças desenharam  a figura, seguindo a seu 

modo a descrição das características feita no texto, sem relacionar as partes com o todo, sem 
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coordenar pontos de vista, sem expressar inferências para as quais o texto oferece as informações 

necessárias.O texto intitula-se: Eu sou a sua nova colega e termina com a frase - meu nome é 

Raquel. Mas, como não menciona os braços, o nariz, nem a boca, o desenho é feito  sem braços e 

mãos, e, em algumas dessas figuras, não há indícios do nariz e da boca. Na face, há apenas “os 

óculos”, sobrepostos a duas manchinhas verdes, correspondentes aos olhos. 

Não há a integração do título do texto  com cada uma das características nele 

descritas, sugerindo que a criança não faz a síntese do significado de cada uma em relação ao todo, 

fixando-se em cada  elemento de uma vez.   

Procedimentos como esses podem ser atribuídos à utilização do processo seqüencial 

no tratamento das informações, em detrimento do processo simultâneo. Ao focalizar as partes, o todo 

e as relações entre elas são deixados de lado. Mas, possivelmente, isso constitua um dos fatores de 

sucesso dessas crianças no trabalho em sala de aula, pois o ensino geralmente privilegia o  

tratamento seqüencial na leitura. 

A escrita 

 A escrita da reprodução do texto lido em voz alta, feita pelas  crianças que apresentam  

facilidade  no aprendizado, supera a de  seus colegas do outro grupo, embora, de modo geral,  sejam  

apontados no texto apenas  os fatos principais ou sejam apresentadas partes da narrativa, sem 

explicações do “como” ou do “porquê” das ocorrências, uma criança escreveu: - eu entendi que o 

José foi levar um bo  para sua avó e o bolo ficou em migalhas e sua avó deu um pacote de manteiga 

para ele cando ele chegou sua manteiga derreteu. 

Outras crianças limitam-se a iniciar o texto, por exemplo: - eu entendi que Jose era um 

menino que morava em um país que fazia muito calor.  

Algumas crianças (aliás, as que completaram a figura da menina descrita no texto) 

escrevem a narrativa lida oralmente  de modo diferente, isto é, tendendo a fazer uma síntese. Por 

exemplo:  - eu entendi que José fazia coisas erradas.  

     - ELI LEVAVA UMA COIZA PARA CASA DA  VÓ E UMA COIZA PARA  CASA DA MÃE E DAVA 

TUDO E RADO 

    - eu entende que tem que toma  cuidado.  

Casos como esses sugerem o desenvolvimento de ambos os processos – seqüencial e 

simultâneo - na apropriação da escrita, mediante a diversificação das interações com a escrita, por 

exemplo, com os contatos com outros adultos leitores, com outros materiais escritos, etc. Aliás, os 

alunos bem sucedidos na alfabetização, de modo geral, contam com a ajuda de seus familiares para 
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fazerem as lições em casa e freqüentam biblioteca, ao passo que a maioria dos do outro grupo não 

conta com essa ajuda; alguns só às vezes a recebem  e, geralmente, não freqüentam bibliotecas. 

 Na escrita da narrativa, algumas crianças  do grupo  que não obtém êxito  fazem 

grafias que não formam palavras conhecidas e   quem assim procedeu, não conseguiu dizer o que 

pretendeu escrever,  por exemplo, uma delas grafou OiAOTA, outra :- OBOE MAN  IGA. d.1sse:  s1m 

´! Há as que escrevem algumas frases ao acaso, aparentemente copiadas, Algumas dessas crianças 

conseguem apontar a frase correspondente no texto. Algumas escrevem um pouco mais, uma delas  

grafou JOSÉ LEFO UM BOLO DE CHOCOLATE   PARA SUA A VO´. 

As realizações desse grupo  correspondem aos observados em leitura; reforçam a 

explicação  dos desempenhos  na alfabetização pela interferência do   ensino baseado no processo 

seqüencial. Como para  as crianças que apresentam dificuldades,  os contatos com a escrita, 

praticamente,  restringem-se aos  que ocorrem em situações escolares, a inadequação desses  

trabalhos aos estilos cognitivos por elas  utilizados no tratamento de informações agrava  as suas 

dificuldades, Vejamos. 

As atividades em sala de aula 

Observações feitas em sala de aula confirmam as diferenças de desempenho dos dois 

grupos de alunos, identificadas nas avaliações feitas no decorrer da pesquisa e  mostram ênfase das 

atividades escolares na abordagem seqüencial.  

 Em aula  em classe de primeira série, quatro alunos, entre os apontados como os que 

apresentam facilidade na alfabetização, leram corretamente, recebendo elogio da professora: - “Muito 

bem!’”. Um aluno desse grupo leu soletrando e devagar, demonstrando um pouco de dificuldade.  

 A professora surpreendeu-se  a leitura feita por  uma aluna, do grupo que apresenta  

dificuldade no aprendizado. Ela disse: 

- "Não acredito P . Nossa você leu ou decorou?" A aluna balançou a cabeça (como 

se dissesse que tinha decorado). A professora comentou a toda classe.- "Ah bom, 

ela tinha decorado, mas já é um grande passo". Este fato fez com que alguns 

meninos sentados à frente da sala batessem palmas para a menina.  

Neste relato destaca-se a tentativa de ler, feita pela menina, decorando o trecho que 

lhe competiria no desenrolar da leitura; considerando que cada criança deveria ler, em voz alta, numa 

determinada ordem, uma parte do texto. Isso requer uma estratégia para identificar no escrito as 

partes que vão sendo lidas, onde começa e termina cada parte. Isto envolve o enfoque do texto  

como um todo, procedimento esse correspondente ao processo simultâneo de tratamento de 

informações. Se a menina conseguiria ou não utilizar a compreensão da leitura, o sentido do texto, 
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para oralizar (decifrar), o episódio não permite responder; a sua participação restringe-se a falar o 

trecho decorado, nada mais lhe foi solicitado. Por outro lado, os procedimentos solicitados a outros 

alunos (que também não conseguem ler em voz alta) são os privilegiados no processo seqüencial. 

Vejamos: 

Quando chegou a vez de outra menina desse mesmo grupo ler, a professora disse: 

- "É C... , sobrou a parte maior do livro para você ! A aluna não conseguia ler nada. 

Assim, a docente ia perguntando: - ^que letra é essa?" C  não conseguia dizer. Com 

a ajuda da professora ela identificava com grande dificuldade. A professora  ia 

fazendo a junção das sílabas e solicitando que a aluna repetisse. A professora ficou 

o tempo todo ao lado de C  ajudando em sua leitura. O trecho lido pela aluna 

correspondia a um parágrafo de três linhas.  

   -  O mesmo aconteceu com J, porém como o parágrafo era menor, a leitura não 

ocupou tanto tempo. 

- "Vá ajuntando as letras" - dizia a professora à J . A aluna também encontrou 

grande dificuldade. O comentário da docente foi: - "Precisa melhorar mais!" 

Os procedimentos seqüenciais orientam também os trabalhos de escrita .  

Após todos lerem em voz alta, a professora distribuiu folhas de linguagem aos alunos 

para que escrevessem aquilo que ela já havia dado instrução no início da aula.  

Na hora de escrever a historia  lida, como o livro estava aberto na lousa (para ajudar as 

crianças na ilustração), o aluno P ia a todo o momento até lá, virava a página do livro, voltava a sua 

mesa e copiava na folha de linguagem o que estava escrito na  historia. 

Alguns alunos começaram a perguntar como poderiam começar a historinha. A 

professora não gostou da pergunta, indagando se eles não tinham  entendido nada do que leram. A 

aluna B disse oralmente o que tinha compreendido de "A tacada de Dona Pêra". Os alunos não mais 

perguntaram à professora. 

O questionamento dos alunos a respeito da escrita da história e o comportamento do 

aluno de copiar o texto do livro (acima relatado) sugerem o predomínio da decifração,da escrita como 

registro gráfico de sons,  em detrimento da compreensão. Como o trabalho consistia em reproduzir o 

texto lido oralmente, se houvesse ênfase na compreensão, possivelmente, o modo de agir seria 

diferente. Os alunos classificados como bem sucedidos, na pesquisa conseguiram ler o texto 

oralmente com entonação, expressão, mas na escrita, apresentaram reprodução linear ou incompleta 

da narrativa.  
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As crianças que não obtém êxito na alfabetização apresentam dificuldades ao tentarem  

copiar, como revelam as escritas do texto lido oralmente, feitas no decorrer da pesquisa. 

O relato das observações em sala de aula revela ainda que à medida que iam  

realizando a atividade de escrita  as crianças levavam até à professora para que ela fizesse seus 

comentários, como por exemplo: utilizar letra maiúscula, ponto final, aumentar o tamanho da letra, 

além das correções gramaticais. 

Na comparação entre os desempenhos, é preciso considerar também outros fatores. 

Em entrevista, a professora dessa classe disse que  entre os alunos com dificuldade, há os que 

faltam bastante. Em seu entender J. C. e W. de repente vão começar a ler. Eles  reconhecem as 

letras, dois deles não conseguem juntá-las e formar palavras, o outro forma as palavras que são mais  

utilizadas nas aulas. 

Ao ser solicitada a comparar alunos que apresentam  facilidade com os que 

apresentam dificuldades na alfabetização, a professora explicou que os primeiros adoram ler, sempre 

contam novidades, o que viram na T.V. Os pais têm contatos com a escola, olham os 

cadernos,respondem os bilhetes, ao passo que entre os demais,  há os que não param na carteira, e 

acrescenta: - Talvez seja um meio de chamar a atenção.Seus pais  quase não aparecem na escola. 

As representações sobre o próprio desempenho 

Quanto ao que mais gostam de fazer, todas as crianças dizem que gostam de brincar, 

embora as brincadeiras variem; apontam também assistir T.V. e sair com a família. Quanto às coisas  

de que  não gostam de fazer, os portadores de dificuldades apresentam algumas queixas, por 

exemplo, “fazer as coisas para o meu  irmão , brigar”; “ajudar em casa e de andar, porque dói a 

perna”; de “ficar trancada em casa o dia inteiro”. Essas queixas diferenciam as suas respostas das 

apresentadas pelo outro grupo cujos componentes, geralmente, limitam- se a mencionar “ajudar em 

casa” . 

As preferências escolares das crianças, de modo geral, refletem o próprio 

desempenho. Quanto às matérias de que mais gostam, as respostas das bem sucedidas na 

alfabetização variam, mas, português é citada com freqüência. Quanto às de que menos gostam, com 

mais freqüência são citadas as outras matérias. Muitas dessas crianças afirmam que “vão melhor” em 

português, outras, em matemática ou em outra matéria. 

Entre os alunos com dificuldades na alfabetização, poucos apontam português como 

sua matéria preferida, optam por outras; alguns indicam português como a matéria de que menos 

gostam, mas, há quem entenda que esta é  a matéria  em que “vai melhor” .   
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Os alunos bem sucedidos afirmam saber e gostar de ler, apenas alguns dizem que 

sabem ler às vezes, e admitem ter dificuldades em leitura. Eles dizem que, quando “tropeçam” em 

alguma palavra, voltam e tentam ler de novo, mas indicam estratégias diferentes – não saio da 

palavra até conseguir ler; começo desde o começo; volto e daí leio certo.  

Estratégias diversas são apontadas pelos portadores de dificuldades na alfabetização:  

“escrevo a palavra”,  “pulo  para outra”. “tem que começar tudo de novo”.; ”eu erro, mas tento ler”; 

“leio  de novo”; “fico nervoso”; “eu paro de ler”. Os resultados relativos à leitura oral confirmam as 

suas falas. Muitos reconhecem suas dificuldades para ler, dizem que  não sabem, mas gostam de ler. 

Outras crianças dizem que às vezes não sabem ler, às vezes gostam de ler, às vezes têm 

dificuldades para ler. Há quem diga que lê e  sabe ler  “mais ou menos” e, há ainda quem admita ter  

dificuldades, não saber, mas gostar de ler às vezes. Há também quem diga “eu não sei ler, mas 

queria aprender”. 

As representações relativas à leitura e à escrita 

Quanto à leitura dos pais, os alunos bem sucedidos respondem que os pais lêem, 

jornais, revistas e jornais; bíblia e contas; gibis, jornais, dicionário, revista; quanto às suas próprias 

leituras dizem que na escola lêem livros, livros e textos, e, em casa, lêem livros e revistas, livros e 

gibis, livros e jornais, livros, gibis, etc. 

Quanto à leitura dos pais, os portadores de dificuldades, geralmente, apontam um ou 

dois materiais, sobretudo, a bíblia, contas, revistas, jornais. Um dos alunos diz que nunca viu os pais 

lendo; outro afirma “nada”; outro, “nunca vi”. Quanto à leitura na escola essas crianças dão respostas 

como:- “eu só leio quando a professora manda lê o texto”; “leio livros e gibis”; “livros”; “coisas da 

lousa”; quanto à leitura fora da escola, em casa, dizem que lêem “livros da lição”, “jornais”; gibis. 

Para a pergunta: - por que as pessoas lêem? - As respostas dos alunos bem sucedidos 

giram em torno de - para se informar de tudo o que acontece; elas gostam e também é legal ler; para 

serem inteligentes, porque elas querem aprender; para saber o que vai acontecer; para aprender, 

quanto mais rápido você lê, mais rápido você aprende. 

Diante da pergunta - para que serve a leitura? - algumas crianças  respondem.   “Para 

a gente aprender as coisas, porque a gente diz carro a gente sabe o que ele é. Também serve para a 

gente falar depois”.”Para aprender a ler e a escrever.”  “Para você aprender o estudo, a ler.”  “Para 

aprender a ler e a escrever um monte de coisa.” E a escrita? As respostas variam. “Escrever textos, 

cartas, bilhetes,bíblia”. “Serve para as outras pessoas lerem.” “É importante para você mandar  carta 

e aprender as coisas.” “Para você saber o que tem escrito nas coisas”.È interessante notar que P que 

não conseguiu dizer para que serve a leitura, disse em  relação à escrita :- minha mãe sempre diz 

que ir na escola é pra aprender a lê e escrevê, minha mãe pega pesado”. Como podemos notar 



 

 199 

essas crianças apresentam algumas noções das funções sociais da escrita e quem não manifesta as 

próprias noções, como P, recorre ao referencial  familiar. 

As suas  manifestações dos dois grupos  também divergem nas representações 

relativas à leitura, como mostram as respostas dadas pelos alunos com dificuldades na alfabetização 

às perguntas: - Para que serve a leitura? E a escrita?  

A leitura serve “pra lê as lições” e a escrita serve “pra copiar da lousa”. A leitura serve 

“pra ficar mais inteligente, pra sabe lê e escrevê”. A escrita serve pra fazer a lição, mandar carta. A 

leitura serve para não ficar burro e a escrita: - “Pra uma pessoa se comunicar com a outra se tiver 

longe”. A leitura serve para trabalhar de bebê, de faxineira na escola.  

Em relação à pergunta: - Por que as pessoas lêem?- dizem, por exemplo, “pra entende 

as palavras”; “porque são inteligentes, mas o porquê eu não sei”; “pra aprende coisas e, se tiver uma 

estrada quebrada, ninguém cair e morrer”; “pra aprende mais sobre conto e essas coisas”; “porque 

elas sabem ler e estudam bastante”. Essas respostas são parcialmente comuns às apresentadas 

pelas crianças do outro grupo no tocante à menção à inteligência, à relação da leitura com a 

aprendizagem, mas são mais pontuais e mais vinculadas à escola. Por outro lado, entre as respostas 

das crianças bem sucedidas na alfabetização muitas apresentam maior clareza quanto às funções 

sociais da escrita, há a inclusão do prazer da leitura, ao passo que a relação da escrita com o 

trabalho é apontada por alunos do outro grupo. 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos mostram que os alunos bem sucedidos na alfabetização 

conseguem fazer a leitura em voz alta de um texto; apresentam mais compreensão do sentido de um 

texto lido em silêncio do que seus colegas que não obtêm êxito no aprendizado; embora nem sempre 

essa compreensão nem sempre se manifeste de modo completo. A expressão da compreensão 

parcial ou fragmentada da leitura revela a não realização de inferências  que os conhecimentos 

básicos da abordagem do texto mediante o processo simultâneo ou interativo – 

compreensão/decifração – possibilitariam. Mas essas realizações não são observadas entre os 

alunos   que não obtém sucesso neste processo.  

A escrita feita pelas crianças que são bem sucedidas supera a das que não 

conseguem sucesso no aprendizado, mas fica aquém de sua própria realização em leitura , 

sobretudo, em  leitura oral  que também é superior à leitura silenciosa. 

Os desempenhos das crianças dos dois grupos relacionam-se com as concepções de 

leitura e escrita pelas quais o ensino se orienta. Mas esse fator interage com outros na produção das 

diferenças entre os desempenhos das crianças em leitura e escrita. 



 

 200 

Diversas relações se estabelecem entre os desempenhos e as representações que as 

crianças apresentam de suas atividades e da escrita. De modo geral, as crianças  manifestam ter 

ciência das dimensões de seu próprio conhecimento a respeito da escrita. Os enfoques dados à 

leitura e à escrita em suas representações também podem constituir fator das diferenças de 

desempenho.  

As crianças com dificuldades agem de modo compatível com a representação que 

manifestam de seu próprio desempenho, o que pode constituir um outro fator de insucesso, 

juntamente com as oportunidades mais restritas de interação com textos e leitores. Os alunos bem 

sucedidos interagem mais com leitores (pais) e com situações de leitura do que os demais alunos. 

O insucesso na alfabetização pode ser atribuído à falta de atividades que solicitem e 

mesmo orientem a interação da criança com escrita, alem das realizadas em sala de  aula que 

privilegiam o  processo seqüencial de tratamento das informações. Mas, os resultados deste trabalho 

indicam também a possibilidades de as dificuldades em alfabetização relacionarem-se com outras 

dificuldades, vividas pelas crianças em seu cotidiano, fora da escola.  

Outros fatores  que podem ser propostos para explicar o fracasso escolar, como o 

absenteísmo, por exemplo, são ambíguos; seriam causa ou efeito das dificuldades vivenciadas pelas 

crianças na escola? 
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