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RESUMO 

 

 

SPALA, FátimaTerezinha. Da palavra falada à palavra da escola: um estudo sobre as 

orientações didáticas à alfabetização na cidade do Rio de Janeiro. 2015. 207 f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil, 2015. 

 

Os processos de aprendizagem da língua escrita envolvem aspectos políticos, 

sociais, culturais e históricos que determinam fatores complexos a considerar quando se 

reflete acerca da alfabetização dos sujeitos da educação carioca. Os estudos reunidos 

nesta tese se vinculam à perspectiva de fundamentação histórico-cultural e procuram 

compreender aspectos da aprendizagem da língua escrita, mais especificamente, a 

escolarização da cultura escrita nos processos de alfabetização. O objetivo do estudo 

aqui apresentado é definir os aspectos que dão corpo a uma teoria aplicável aos 

processos de alfabetização, com vistas à formular um conceito teórico capaz de produzir 

conhecimentos que sirvam à aprendizagem e ao ensino dos alunos e professores da rede 

pública de ensino da Cidade do Rio de Janeiro. A partir de uma perspectiva inclusiva, 

observo e pesquiso os aspectos singulares dos processos de apropriação da língua 

escrita, relacionando-os aos diferentes sujeitos e culturas e aos diferentes sentidos de 

mundo que definem as suas formas e modos de cognição, como possibilidades de 

descobertas sobre os alunos e suas inserções no mundo da cultura escrita. O 

conhecimento, a significação e a cultura são a essência e estão no centro das 

representações que os indivíduos fazem dos seus mundos e das informações que deles 

recebem e constituem o objeto deste estudo. Estudar e pesquisar os processos de 

apropriação da língua escrita, quando vinculados à representação mental que os alunos 

fazem dessa escrita e a forma como ela é representada em suas culturas, revelou que a 

apropriação que os indivíduos fazem da realidade na qual estão inseridos é, sempre, 

uma ação inteligente, resultante de comparações, análises e impressões. Voltando o 

olhar para os regisros escritos dos indivíduos em fase inicial de aprendizagem da escrita, 

mesmo que divergindo da forma alfabética convencional, esses refletirão as concepções, 

os valores e os conceitos que se pode elaborar acerca do que a escrita representa e como 

se dá essa representação em seus mundos. Quanto mais estático, ordenado e linear o 

modo de pensar e de organizar as experiências, mais afinado estará o indivíduo com a 

escrita alfabética/convencional, tendo em vista que a perspectiva de repouso e 

estabilidade alinhada a esses indivíduos, além de responder pela forma de construção de 

suas realidades, possibilita a construção de escritas alfabéticas, já que opera com lógicas 

compatíveis e inteiramente ajustáveis uma a outra. No outro extremo, quanto mais 

dinâmico e simultâneo for o modo de pensar e de organizar as experiências, mais 

afastado estará o indivíduo da escrita alfabética, pelas razões proporcionalmente 

inversas às apresentadas. Admitir que a escrita esteja relacionada ao lugar que ela ocupa 

nas sociedades e aos grupos sociais, implicou reconhecer que esses lugares e os sujeitos 

não são os mesmos, por isso, os modos de constituição e representação da escrita são 

diferenciados e heterogêneos. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Representação da escrita. Modos de pensamento.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

SPALA, FátimaTerezinha. Da palavra falada à palavra da escola: um estudo sobre as 

orientações didáticas à alfabetização na cidade do Rio de Janeiro. 2015. 207 f.. Tese 

(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil, 2015. 

 

The learning processes of written language are related to political, social, 

cultural and historical aspects that determine complex factors to consider when think on 

literacy of people from carioca education. The studies collected in this thesis are linked 

to the perspective of cultural-historical reasons and to understand aspects of learning 

written language, more specifically, the education of written culture in the processes of 

literacy. The aim of the study is to define the aspects that give a support to an applicable 

theory to literacy processes, formulating a theoretical concept that can produce 

knowledge to the learning process and teaching of students and teachers from public 

schools in Rio de Janeiro city. From an inclusive view, I  observe and research the 

processes of appropriation of written language aspects, relating them to  different 

individuals and cultures and the way individuals interpret the world that can define its 

forms and modes of cognition, as possibilities for news discoveries about the students 

and their insertion into the world of written culture. The knowledge, self-meaning and 

culture are the essence and are the center of representation of an individual's worlds and 

from the informations that receive from them and are the aim of this study. Studying 

and researching the processes of appropriation of written language, when related  to 

mental representation that students have about this writing and the way that it is 

represented in their cultures,  showed that individuals’s thought about reality ,in which 

the live, is always an intelligent behavior, resulting from comparisons, analyzes and 

prints. Looking for written records of individuals in early stages of writing learning, 

even if diverging from conventional alphabetical order, these will reflect conceptions, 

values and concepts that can elaborate about what writing is and how is this 

representation into their own worlds. As more static, orderly and linear are the way of 

thinking and organizing experiences, more sharpened will be the individual on his 

alphabetic writing, given that the prospective of repose and stability aligned to these 

individuals, in addition to answering the form of construction of their realities, enable 

the construction of alphabetic writing, as it operates with logical compatible and 

adjustable to each other. On the other hand, the more dynamic and simultaneous is the 

way of thinking and organizing experiences, more far from alphabetic writing will be 

the individual, for the inverse proportion to the reasons presented. To admit that writing 

is related to the place that it occupies on societies and social groups, involved to 

recognize that these places and individuals are not the same, so the ways of constitution 

and representation of writing are differentiated and heterogeneous. 

 

Keywords: Literacy. Representation of writing. Modes of thought. 
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INICIANDO A CONVERSA... 

 

 

Que aconteceria se o mundo inteiro se tornasse alfa- 

betizado? Resposta: não muita coisa, pois o mundo é, 

em grande medida, estruturado de forma tal que é 

capaz de absorver o impacto. Mas se o mundo consis- 

tisse de pessoas alfabetizadas, autônomas, críticas, 

construtivas, capazes de traduzir as ideias em ação, 

individual ou coletivamente- então o mundo mudaria. 

Bruce G. Trigger 

 

 

A escrita alfabética, desde a sua criação, sempre representou um signo de poder. 

Mauriès (1992) afirma que, por muito tempo, a escrita serviu para esconder aquilo que 

lhe fora confiado: ela não uniu os homens, ao contrário, surgiu para separá-los, 

confrontando os que a dominavam daqueles cujo acesso era negado. Neste contexto, os 

conhecimentos que estão envolvidos na apropriação da escrita alfabética tiveram 

influência direta nas divisões e situações de exclusão sociais no mundo fundado a partir 

da Modernidade. Este modelo, que por anos apartou aqueles que dominavam a língua 

dita “culta” (conhecimento permitido, tão somente, pela escrita alfabética), daqueles que 

tinham uma fala informal, tida como inferior usada em situações de comunicação no 

cotidiano pelos grupos menos prestigiados, legitimou e serviu aos processos de 

hegemonia cultural e de exclusão. 

Conhecer essa história, destacando os interesses e fatores que determinaram o 

seu desenvolvimento, foi fundamental para reconhecer que é com esta mesma 

perspectiva excludente que a escrita alfabética chega e é incorporada às práticas 

escolares. Tal condição ajuda a explicar, em grande parte, os resultados obtidos pelos 

alunos em processo de alfabetização e continuam revelando grandes dificuldades na 

apropriação da leitura e da escrita. A construção carioca
1
 da alfabetização me interroga 

e me faz refletir sobre o lugar da escola e das práticas de alfabetização como um espaço 

de institucionalização dos saberes, de circulação e engessamento dos conhecimentos. 

                                                           
1
 Genérico da cidade do Rio de Janeiro. 
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Indiscutivelmente, a escola pública é o lugar onde as contradições e diversidades 

afloram com mais intensidade. Este espaço institucionalizado de educação formal e 

informal, de ensino, aprendizagem e de desenvolvimento, deveria ser, também, o local 

onde os meninos e as meninas desta cidade se descobrissem, pela escrita, como sujeitos 

mestiços, identificados à cultura carioca.  

Contudo, essa mesma premissa excludente vinculada à constituição da escrita 

alfabética, associada à noção instrumental e empobrecida dos processos que envolvem a 

alfabetização, ainda estão muito presentes nas escolas. Um desconhecimento, por parte 

dos professores, de fatores básicos que regem as manifestações de uma língua, como: os 

linguísticos, os culturais e os psicológicos e, que se refletem fortemente na escrita, 

respondem pelo grande número de alunos e professores que, a cada ano, são marcados 

pelo fracasso e pela frustração.  

Na esfera das políticas públicas mundiais para a alfabetização, encerrou-se, 

oficialmente no ano de 2012, a década das Nações Unidas para a alfabetização, que 

trouxe como “slogan” Alfabetização como liberdade e programou uma série de 

iniciativas que resultaram em alguns avanços, como a ampliação dos conhecimentos 

sobre os processos que envolvem a alfabetização. Porém, a referida década terminou 

sem resolver e, até mesmo, vendo agravado alguns problemas como a volta da restrição 

do conceito de alfabetização, possível de se verificar a partir de algumas políticas 

públicas para a área, que produziram ações educativas de alfabetização
2
 desprovidas de 

seu caráter político, ideológico, cultural e constitutivo, dirigidas, essencialmente, para o 

ensino instrumental de habilidades e competências de leitura e escrita, com a 

expectativa de que o aluno demonstre bons resultados nas avaliações de larga escala, a 

níveis nacionais e internacionais
3
.  

A partir do cenário descrito, surge o projeto de elaboração desta tese, que se 

insere no contexto carioca urbano e contemporâneo, marcado pela busca de 

entendimentos e estratégias de enfrentamento às questões relacionadas à alfabetização e 

aos mecanismos de exclusão social e escolar, que há séculos permeiam e marcam as 

apropriações e os usos da língua escrita alfabética. Transportar a escrita para além do 

seu tempo representou compreender a sua importância como experiência, assim como o 

                                                           
2
 Especificamente projetos como de aceleração de aprendizagem e de correção de fluxo, apresentados e 

circunstanciados no capítulo seguinte. 

 
3
 Avaliações em larga escala: Provinha Brasil, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), PISA (âmbito internacional) e atualmente instituído o ANA (Avaliação Nacional de 

Alfabetização). 
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papel formativo que desempenha nos indivíduos. Penso que, assumindo essa dimensão, 

a escrita contribui nos processos de constituição de sujeitos sociais diferentes e ajuda-os 

a vencer a dureza da escrita, possibilitando emergir as contradições, incoerências e 

dificuldades próprias deste processo, para que possam escrever histórias pessoais e 

coletivas, inscrevendo nelas novos sentidos. 

Antes de prosseguir em minha narrativa, julguei importante esclarecer que 

responder a este projeto de estudo representou indicar caminhos para a compreensão das 

questões a que me desafiei responder. Aliás, considerando as complexidades presentes 

nos processos de alfabetização, uma única resposta ou mesmo várias respostas a estas 

questões não será suficiente. Devo, ainda, esclarecer que optei por uma tese narrada 

(julgo ser o termo que melhor define o estilo da minha produção) e escrita em primeira 

pessoa para tornar clara a minha posição e presença no texto: uma professora falando 

diretamente para professores, sem preocupação com falsas neutralidades e 

imparcialidades que pouco concorrem para constituição de conhecimentos. Contudo, 

cuidei para que esta decisão não trouxesse prejuízos ao rigor acadêmico no que este leva 

de fundamental: a clareza, a sustentação e honestidade dos argumentos e o compromisso 

ético para com relação àqueles que a tomem como fonte de estudos. Nesse sentido, para 

colaborar com a leitura e melhor compreensão dos argumentos de que me ocupei 

durante os estudos, passei a descrever e explorar o movimento epistemológico que 

desenvolvi durante a elaboração da tese e a forma como estruturei e organizei os 

conhecimentos constituídos neste processo. 

Além desta seção introdutória, a tese foi organizada em quatro capítulos e mais a 

conclusão. No primeiro capítulo que nomeei “Deixe que pensem... Que falem... Que 

escrevam...”, justifiquei a escolha do tema para o estudo, apresentando a situação da 

rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro como possibilidade de inúmeras 

descobertas sobre os alunos e suas inserções no mundo da cultura escrita, por isso, 

constituí-se também, uma fonte inesgotável de reflexão para os professores e 

pesquisadores, que buscam no contexto da cidade e suas escolas as referências para os 

estudos, as práticas e a produção de conhecimentos. Nele reuni, também, reflexões 

sobre o impacto das mídias hipertextuais e as tecnologias contemporâneas, que 

passaram a exigir uma nova relação com a escrita e seus usos, provocando uma 

verdadeira revolução no interior da cultura científica, por trazer à Moderidade registros 

e formas de expressão jamais previstos ou concebidos por uma sociedade centrada na 

hegemonia da escrita de base alfabética. Trouxe, ainda, argumentos e elementos capazes 
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de sustentar posições acerca do fracasso e exclusão dos indivíduos quando se lançam na 

complexa experiência que é se apropriar da língua escrita. Mesmo no caso dos nativos e 

filhos da cibercultura, que se integram e se apropriam sem custo ou dificuldade 

comunicativa, de novas formas de escrita. Observações que consideraram o estreito 

vínculo entre escrita e formas de poder, o prestígio e o valor social que a escrita 

alfabética tem em nossa cultura. Dei seguimento aos estudos, observando os princípios 

da perspectiva inclusiva na educação, pesquisando os aspectos singulares dos processos 

de aquisição da língua escrita, relacionando-os aos diferentes sujeitos e culturas, bem 

como aos diferentes sentidos de mundo que definem as formas e os modos de cognição 

dos indivíduos da educação carioca.  

Finalmente, admitir a educação como uma atividade essencialmente elaborada e 

transformada no percurso histórico-cultural da humanidade exigiu relacionar os seus 

processos à velocidade determinada pela urgência e intempéries eleitorais, sujeitos às 

transformações materiais, ideológicas e políticas da cidade. Desta forma, julguei 

importante contextualizar os vinte anos de “projetos” de correção de fluxo e suas 

promessas “mágicas” de acelerar a aprendizagem e reintegrar os alunos ao percurso 

regular de ensino. Resumidamente, apresentei a história e a implantação desses projetos 

vinculados às ideias que os impulsionaram, para que fosse possível relacionar os fatos 

descritos aos rumos impostos pelos partidos e grupos políticos. A cada nova gestão na 

cidade, novos grupos assumem os rumos da educação e respondem à situação da 

alfabetização e seus altos custos para os alunos, implantando novos projetos que 

objetivam reintegrar os que não conseguem aprender a língua escrita no percurso 

regular, prometendo levá-los a dominarem as habilidades de uso da língua escrita em 

curto espaço de tempo.  

No segundo capítulo que denominei de Fundamentos e justificativas 

metodológicas para a compreensão da pesquisa teórico-conceitual, cuidei de justificar 

e explicar os caminhos metodológicos que escolhi para a realização desse estudo. Toda 

escolha implica uma articulação política e envolve uma perspectiva de compreensão e 

interpretação da realidade. Neste caso, as razões e as escolhas que fiz para a condução e 

elaboração desta tese se misturam à minha trajetória profissional e pessoal, e nela 

busquei justificar o meu trabalho acadêmico.  

Para contribuir com a construção de respostas às questões de que me ocupei, 

busquei no diálogo, na negociação e na pluralidade dos indivíduos que caracterizam a 

obra de Vygotsky, a motivação e os fundamentos teóricos necessários à compreensão 
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dos processos de apropriação da língua escrita, quando vinculados à representação 

mental que os alunos fazem dessa escrita e a forma como ela é representada em suas 

culturas, com vistas à formulação de um corpo teórico capaz de produzir conhecimentos 

que sirvam à aprendizagem e ao ensino daqueles, em especial, a quem fora negado a 

possibilidade de possuírem modos específicos de pensar e de expressar-se, de ver a 

realidade e, sobretudo, o reconhecimento de que possuem uma cultura que além de 

preservada, deva ser valorizada e considerada.  

Ainda neste capítulo, apresentei minha posição sobre o compromisso social e 

político que as pesquisas acadêmicas na área das Ciências Humanas devem assumir e o 

que representa a elaboração de um corpo teórico na busca de soluções para os 

problemas colocados pelo cotidiano, relacionado aos diferentes modos de pensamento, 

tanto individual quanto coletivo, para assegurar uma permanente troca de visões de 

mundo. Partindo de evidências que contrariam as perspectivas de um modelo de mente 

aceito universal e cientificamente e ancorada nas formulações teóricas de Lev 

Vygotsky, preocupei-me em construir e elaborar um conceito teórico que representasse 

o lugar para o exercício do processo de aprendizagem e de ensino da língua escrita, a 

partir da compreensão dos modos de pensamento e das experiências culturais dos 

indivíduos envolvidos. Neste capítulo, trouxe ainda a seção chamada “Vivendo a 

aventura do pensamento: um passeio intelectual nos processos de alfabetização”. Nela 

compartilhei com o leitor as minhas impressões sobre as leituras e os estudos que 

desenvolvi no processo de pesquisa, relacionando-os ao objeto do meu estudo. Descrevi 

a viagem epistemológica que realizei, explorando as obras e seus autores, distinguindo 

aquilo que cada um contribuiu para a compreensão dos modos como os indivíduos 

representam a escrita a partir das diferentes construções das realidades e dos mundos. 

No terceiro capítulo de título “Alfabetização e cultura escrita”, apresentei as 

bases que sustentaram a elaboração do conjunto teórico que elaborei. Na primeira seção 

deste capítulo “A fase inicial do aprendizado da língua escrita: alfabetização a 

caminho do texto”, descrevo o domínio teórico e prático do que passo a considerar fase 

inicial de aprendizagem da língua escrita, processo também chamado alfabetização. 
Com foco nos processos de alfabetização e nas orientações para o ensino da língua 

escrita, retomei o conceito de “menor” desenvolvido por Silvio Gallo, para caracterizar 

e conceituar a alfabetização que pondero, aquela que reconhece nesse processo “menor” 

as singularidades individuais do aprender e a impossibilidade, por isso, de reproduzir 

formas coletivas de ensinar. Ainda nesta seção do conceito de letramento que tem 
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dominado os debates no cenário da alfabetização nos últimos trinta anos. Sem a 

pretensão de totalizar as discussões existentes neste campo, busquei, apenas, situar 

algumas contribuições teóricas importantes que vêm marcando e definindo as práticas 

de alfabetização. Neste sentido, apresentei o conceito de letramento de Senna (2001), 

que passei a admitir como referência em meus estudos, por se relacionar aos processos 

de desenvolvimento cognitivos globais mais amplos e não se restringir aos processos 

que envolvem, exclusivamente, a apropriação da língua escrita. Concluo a seção 

sustentando qual seria a alfabetização exigida pelas sociedades que surgem das 

tecnologias contemporâneas de informação, que reconhece e valoriza as identidades 

culturais, individuais e comunitárias nas quais se inserem.  

Na seção seguinte que compõe este capítulo, denominada: “A representação da 

escrita: o escrever, o pensar e sua relação com as formas escritas”, passei a explorar e 

tecer elaborações teóricas sobre a representação mental da escrita produzida por 

indivíduos que se encontram na fase inicial de sua aprendizagem. Ajuizando que os usos 

sociais das línguas são produzidos e localizados no tempo e no espaço das vidas dos 

indivíduos, apresentei argumentos capazes de sustentar a premissa de que a mente 

constrói explicações científicas, históricas e infinitas possibilidades de interpretação das 

experiências, inclusive as experiências com a língua escrita. Sendo assim, cuidei na 

referida seção de melhor explicar como os seres humanos interpretam os seus mundos e 

como é possível, a partir dessas realidades mentais, encontrar possibilidades de 

representação desses mundos expressos nos materiais escritos.  

Essa seção se serviu de várias áreas do conhecimento tais como: a psicologia, a 

antropologia e a neurociência, que concorrem para a análise do processo de apropriação 

da língua escrita nos indivíduos em fase inicial da alfabetização escolar, considerando e 

destacando as inúmeras possibilidades de representações dessas escritas, relacionadas 

aos modos como os indivíduos pensam, agem e constroem seus mundos. Neste 

contexto, analisei o impacto da representação espacial sobre o processo de 

alfabetização, tendo em vista os aspectos cognitivos da representação de mundo e os 

aspectos culturais determinantes do desenvolvimento da escrita. 

Contudo, a referência teórica mais importante deste capítulo veio dos estudos 

desenvolvidos por Senna, que apresenta um componente instigante para a alfabetização. 

Ao investigar os produtos das mentes dos sujeitos, Senna explicou os diferentes 

modelos mentais, inseridos na teoria da gramática, argumentando que a fusão dos dois 

sistemas - o real e o representacional - congrega o conjunto de valores e verdades que 
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compõem os sistemas metafóricos. Recorrendo a esta construção teórica, concluí a 

elaboração do referido capítulo apresentando argumentos que sustentaram parte da 

explicação para o fato de que os sujeitos da educação carioca, que possuem 

características cognitivas que o vinculam ao modo de pensamento narrativo, são, 

frequentemente, aqueles que apresentam maior custo na alfabetização.  

Na última seção do referido capítulo que compõe este conjunto teórico, 

intitulada “A escrita alfabética: os diversos modos de escrever o mundo”, tratei de 

refletir sobre a relação entre o complexo sistema da escrita alfabética e os processos que 

envolvem a sua apropriação. Primeiramente, me ocupei em apresentar um breve resumo 

histórico sobre a construção dos sistemas de escrita, dando destaque ao sistema 

alfabético, em especial do latim, por ser o sistema que fundamenta a língua portuguesa 

escrita e se constituiu no instrumento determinante do pensamento ocidental, 

responsável por sustentar o mundo e a sociedade firmada pela Modernidade, que se 

serviu desta escrita como distinção de poder e afirmação dos seus valores. Envolvida na 

busca que me direcionava a conhecer os processos de apropriação da escrita, recorri à 

formação do povo brasileiro para dimensionar a representação da escrita para  este povo 

singular. Esta visita à formação do povo brasileiro ajudou, também, a melhor 

compreender os sentidos com que estes brasileiros vão à escola encontrar os textos 

escritos. Finalizo a seção concluindo que a escrita tem um papel fundamental para a 

inserção social no mundo em vivemos, por isso, é necessário projetar um olhar no 

futuro, preocupado com o ensino da escrita para que as novas gerações façam uso dela 

como instrumento de promoção, para dizer de si, para difundir a sua cultura e preservar 

a sua civilização. 

No quarto e último capítulo deste trabalho chamado de “Modos de Ensinar: as 

relações de ensino em questão”, meu empenho foi abrir um espaço para a discussão dos 

significados envolvidos nas práticas de alfabetização a partir da análise dos “Cadernos 

Pedagógicos”, que são materiais produzidos pela rede pública de ensino da Cidade do 

Rio de Janeiro para alfabetizar os meninos e meninas cariocas. Nesta elaboração 

explorei, principalmente, as relações entre ensinar e significar, discutindo as situações 

de ensino, examinando as possibilidades e as contradições presentes nos materiais 

analisados e suas implicações na aprendizagem. A partir da ótica do indivíduo que 

aprende e, fundamentada na perspectiva que admite a natureza social e a dimensão 

semiótica do desenvolvimento e conhecimento humano, conduzi a análise do material 

ancorada nos conhecimentos vigotskyano sobre produção de signos e o princípio da 
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significação, para compreender as implicações das relações sociais quando convertidas 

em funções mentais e, explicá-las nas relações de aprendizagem e de ensino. 

O referido capítulo foi organizado em três seções, cada uma representando 

categorias próprias da alfabetização. Na primeira apresento e discuto sobre aquilo que 

se toma por conteúdos de alfabetização no ensino da inicial língua da escrita. Na 

segunda parte reuni reflexões sobre as concepções e conceitos presentes nos materiais 

que vêm integrando os modos de ensinar e fazer a alfabetização na rede pública de 

ensino da cidade. Na terceira parte problematizei os diferentes modos de pensamento e 

as profundas modificações sociais frente aos modos de alfabetizar carioca.  

Ainda neste capítulo, julguei necessário incluir uma reflexão sobre a construção 

de currículos no contexto da alfabetização. Desta forma, foi importante inserir nesta 

discussão o documento que é referência desta rede de ensino para a construção de 

currículos e projetos de trabalho nas escolas, o chamado Orientações Curriculares de 

Língua Portuguesa, para esclarecer ao leitor de que forma o referido documento se 

organiza e relaciona conteúdos, descritores, habilidades cognitivas e nível de 

escolaridade aos cadernos pedagógicos que foram analisados. 

O desenvolvimento deste capítulo não ensejou uma visão pragmática de mera 

aplicação do conjunto teórico que produzi. Longe desta intenção, o que fiz foi 

aprofundar conhecimentos que venho constituindo com os professores alfabetizadores 

da rede pública da cidade do Rio de Janeiro, e experimentá-los a partir de um organismo 

vivo como são os cadernos pedagógicos.  

Finalmente, apresentei as conclusões deste estudo cuidando para não trazer a ela 

um caráter prescritivo de manual de alfabetização. Pretendi contribuir com 

conhecimentos relacionados ao universo da alfabetização, que apesar de toda a 

elaboração teórica, fluíram e foram amplamente influenciados pela minha experiência 

profissional. Sendo assim, na parte conclusiva, acrescentei ao debate reflexões e 

propostas que espero possam servir de referência para os processos que envolvem a 

alfabetização e, deste modo, contribuir para inseri-la no rol das políticas públicas como 

um direito fundamental para o exercício da cidadania. 

Para orientar os procedimentos teórico-metodológicos adotados nos passos da 

investigação e da elaboração desta tese, passo a descrever a forma como olhei e conduzi 

a pesquisa, isto é, como este teorizar manifestou-se e passou a ganhar forma. Buscando 

garantir legitimidade científica ao meu processo de pesquisa, que se caracteriza por ser 

vivo, dinâmico e orgânico, descrevi o referencial metodológico que me auxiliou a 
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estruturar e desenvolver a tese. A primeira hipótese que me propus investigar no 

desenvolvimento desta pesquisa foi como representam a escrita, os indivíduos que 

compõem o conjunto dos alunos em fase de alfabetização desta rede ensino, a partir das 

suas experiências cognitivas, culturais e pessoais e o impacto que estas representações 

geram nos processos de apropriação da língua escrita, quando vinculados a essa 

representação. Nesta altura, me servi dos estudos de Senna para investigar a outra 

hipótese que orientou este estudo, a qual sustenta que cada modo de pensamento opera 

como um veículo, e traz propriedades particulares que são empregadas e determinam à 

configuração de um texto, mesmo que apresente inadequações e prejuízos quanto a sua 

composição e coerência interna.  A outra hipótese foi derivada das anteriores, qual seja, 

essas escitas, classificadas como inadequadas,  seriam o resultado da forma dinâmica e 

cinemática com que operam suas mentes, e como projetam o resultado desse processo 

na realidade da escrita alfabética e no espaço limitado e planificado do papel.  

Para sustentar as hipóteses apresentadas, estabeleci algumas questões para serem 

respondidas ao longo do estudo. As referidas questões, além de guiarem e balizarem o 

processo de pesquisa, contribuíram, significativamente, para ajustar e regular os 

conhecimentos e as relações que derivei, ao contexto urbano carioca e às necessidades 

dos indivíduos. Com quais parâmetros negociamos a entrada dos alunos na cultura 

escrita? Com que sentido esses alunos vão encontrar os textos escritos nas escolas? Qual 

o sentido da alfabetização em um mundo onde meninos e meninas interagem com todas 

as mídias hipertextuais e continuam indo à escola para vivenciarem práticas, que 

buscam introduzir os indivíduos na tecnologia da escrita alfabética sem lhes 

proporcionar o modo do pensamento que dá conformação material à escrita?  

O pilar que dá estrutura ao estudo em tela é a representação mental que os alunos 

fazem da escrita e a forma como ela é representada em suas culturas, com vistas à 

formulação de um corpo teórico capaz de produzir conhecimentos que assegurem a 

premissa de que as pessoas possuem modos específicos de pensar e de ver a realidade, e 

que esses modos são colocados em evidência quando os indivíduos reconstroem em 

suas mentes o sistema alfabético. Neste ponto, coube esclarecer que aprendi com 

Moraes (2012), não se tratar de construir, já que não é um novo sistema; tampouco é 

uma descoberta, pois não encontrará este tesouro sozinho, por isso, o termo 

“reconstroem” expressa melhor este processo.    

Demarcando os limites e as possibilidades deste estudo, meus objetivos gerais 

consistiram em definir os aspectos que dão corpo a uma teoria aplicável aos processos 
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de alfabetização com vistas a formular um conceito teórico capaz de produzir 

conhecimentos que sirvam à aprendizagem e ao ensino dos alunos e professores da rede 

pública de ensino da Cidade do Rio de Janeiro. Para perseguir estes objetivos, foi 

preciso definir alguns objetivos específicos de forma pormenorizada, nos quais detalhei 

as ações que empreendi para alcançar a minha finalidade maior: 

 justificar a escolha do tema para o estudo com base na situação da rede 

pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro; 

 traçar os caminhos e escolhas metodológicas para a realização do estudo; 

 apresentar as bases no domínio teórico e prático do que considero fase 

inicial de aprendizagem da língua escrita; 

 explorar elaborações teóricas sobre a representação mental da escrita 

produzida por indivíduos que se encontram na fase inicial de sua 

aprendizagem; 

 demonstrar as maneiras pelas quais a escrita se apresenta como produto 

da mente humana; 

 explicar os modos como os indivíduos são marcados pela escrita quando 

passam a experimentá-la e materializá-la no corpus de uma cultura de 

bases de características orais; 

 refletir sobre a relação entre o sistema da escrita alfabética e os processos 

que envolvem a alfabetização; 

 caracterizar os fatores linguísticos e extralinguísticos que concorrem   

para o processo de elaboração de textos em processo de alfabetização; 

 refletir sobre os significados envolvidos nas práticas de alfabetização a 

partir da análise dos “Cadernos Pedagógicos; 

 relacionar os modos de ensinar aos modos de aprender presentes nas 

práticas de alfabetização. 

 possibilitar aos professores teorizar sobre as suas práticas, reafirmando a 

sua autoria e a formulação de ações compatíveis com o seu aluno real. 

 

Certamente, existe uma infinidade de questões complexas envolvidas nos 

processos de apropriação da língua escrita que deixaram de ser abordadas. Não tive a 

ingênua pretensão de esgotar neste estudo os conhecimentos adquiridos na 

experiência de uma vida inteira, por saber, desde o início, que isto não seria possível. 

O que fiz foi tornar disponível um estudo teórico a partir da perspectiva Histórico-
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cultural, e sugerir aspectos do nível do desenvolvimento humano e do nível cultural 

que julguei relevantes, a partir das relações de ensino que coloquei em questão. 

Ademais, esse estudo, por estar irremediavelmente incompleto, deixa espaços em 

aberto para que gestores das políticas de alfabetização, professores e estudiosos 

possam preencher com mais e novas relações, e desta forma, se inscrever no universo 

da alfabetização como fonte de investigação permanente do trabalho realizado. 

Para finalizar esta seção do trabalho declaro que desenvolver esta pesquisa 

representou uma possibilidade concreta de rever e avaliar a minha trajetória 

profissional e pessoal. Afinal, há trinta anos assumia a minha primeira turma de 

alfabetização nesta Rede de Ensino, e desde então, busco legitimar o exercício da 

minha docência me comprometendo com a validação dos meus conhecimentos todos 

os dias, inscrevendo a minha prática num plano de futuro, identificado com os 

alunos, com os professores, com as escolas e com o espírito carioca. 
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1 DEIXE QUE PENSEM... QUE FALEM... QUE ESCREVAM... 

 

 

“A escrita linear foi dada aos homens  

para que eles possam ler entre linhas.”  

Massimo Bontempelli 

 

 

1.1 Da palavra falada à palavra escrita: a alfabetização na cidade do Rio de 

Janeiro e a representação da escrita como objeto de investigação 

 

 

No Brasil, nas últimas décadas, tem crescido o número de trabalhos que 

investigam aspectos da história da escrita e os processos de alfabetização. Esses 

trabalhos investigam os modos pelos quais indivíduos, famílias ou grupos sociais, em 

diferentes períodos e espaços sociais se inserem na cultura escrita. Estudos preliminares 

e leituras recentes vêm auxiliando na compreensão de como sociedades e indivíduos, 

cujo modo de pensar apresenta características associadas à oralidade, sobretudo os 

nascido no contexto do avanço tecnológico, inserem-se em um mundo marcado pela 

escrita. Neste capítulo, busquei, na experiência de professores e alunos da rede pública 

de ensino da Cidade do Rio de Janeiro, possibilidades de descobertas sobre os 

indivíduos e suas inserções no mundo da cultura escrita. Cenário no qual me movi para 

justificar a elaboração da tese em tela e a escolha do seu tema, tendo por base a situação 

da alfabetização na rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Esta rede de 

ensino é marcada por peculiaridades e singularidades, por isso mesmo, constitui-se 

fonte inesgotável de reflexão para os professores e pesquisadores que buscam no 

contexto de suas escolas referências para pesquisas e produção de conhecimentos,   

Como resposta à situação da alfabetização e seus altos custos, para os alunos e 

para os cofres municipais, o sistema educacional público da cidade vem implantando 

projetos que objetivam reintegrar os que não conseguem aprender a língua escrita no 

percurso regular, aqueles cuja escrita tem sido apresentada a partir de um pressuposto 

excludente, como uma ferramenta de controle, punição e exclusão. Desta forma, é 

compreendido o perfil  do “analfabeto funcional”, indivíduo derivado dos próprios 

sistemas educacionais e que sintetiza todos aqueles que não usam a escrita da forma 
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hegemônica e convencional de expressão gráfica; todos aqueles que não estão 

“preparados” para o mercado de trabalho e para atender as demandas tecnológicas 

contemporâneas; todos aqueles que não partilham do mesmo universo cultural e 

representacional firmado no interior da cultura escrita; todos aqueles que apresentam 

baixo rendimento na Provinha Brasil e nas outras avaliações em rede; todos aqueles que 

apresentam severa dificuldade de produzir textos cuja estruturação seja reconhecida 

como instrumento de comunicação formal. Se, classicamente estar alfabetizado significa 

produzir um texto que caiba no papel, os “analfabetos funcionais” representam aqueles 

que se encontram em estágio de construção da escrita e, mesmo demonstrando serem 

capazes de codificar e decodificar, não são capazes de empregar o sistema alfabético 

convencionalmente em situações sociais e escolares.  

Nesta discussão, foi preciso incluir as condições de produção e adequação dos 

textos escritos e suas representações. Ocorre que alguns alfabetizados, analfabetos, ou 

mesmo os “analfabetos funcionais” vêm demonstrando serem capazes de se apropriarem 

e empregarem todas as mídias para produzir diferentes e inimagináveis formas de 

escrita. Consequentemente, as mídias hipertextuais e as tecnologias contemporâneas 

vêm exigindo uma nova relação com a escrita e seus usos. Fato que vem provocando 

uma verdadeira revolução no interior da cultura científica, por trazer à Moderidade 

registros e formas de expressão, jamais previstos ou concebidos por uma sociedade 

centrada na hegemonia da escrita de base alfabética. Filhos desta cibercultura se 

integram e se apropriam, sem custo ou dificuldade comunicativa, de diversas e novas 

formas de escrita. Registros que, frequentemente, rompem com os limites planificados 

que caracterizam as escritas orientadas alfabeticamente, tal como as figuras de 1 a 3.  

 

Figura 1: a escrita e os contextos virtuais (1) 
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Figura 2: a escrita e os contextos virtuais (2) 

 
 

Figura 3: a escrita e os contextos virtuais (3) 

 
 

 

1.1.1 Vinte anos de projetos e promessas de alfabetizar os meninos e meninas cariocas... 

 

 

O quadro da educação carioca no início do ano de 1990 foi pintado com tons de 

esperança e de fortes denúncias. Esperança pela expansão da rede de ensino da cidade, 

resultante das várias medidas tomadas a partir da década de 1980 para universalizar a 

educação pública, que chegaram acompanhando o processo de democratização da 

sociedade. Contrastando com a grande ampliação da oferta de vagas, principalmente das 

classes de alfabetização que representava a porta de entrada das crianças no sistema de 

ensino à época, os índices estatísticos indicavam que 40% dos alunos da 1ª série eram 

reprovados, segundo o documento que instituiu a nova organização curricular no 

sistema público de ensino da cidade, denominado Bloco Único. Esta constatação 

revelava que a escola pública, apesar do aumento do número de vagas, paradoxalmente, 

continuava não sendo uma escola para todos. Esses índices de retenção nas séries 

iniciais revelavam que não era suficiente que as crianças cariocas entrassem para a 

escola, era, e continua sendo, imprescindível que todas aprendam a ler e a escrever. 

Porém, mais cruel do que a reprovação e a exclusão são as justificativas apresentadas 

para estes índices.  Seja por motivos psicológicos, sociais ou culturais, os alunos eram, e 

de muitas formas, ainda continuam sendo, os únicos responsáveis pelos seus próprios 

fracassos. 
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Neste clima de inquietações e reformas gerado pela possibilidade de revisão do 

currículo, no ano de 1992 esta rede de ensino viveu a primeira experiência de 

organização da escola e do currículo, de forma radicalmente distinta da rigidez das 

séries. Em síntese, a realização desta experiência consistiu em um bloco sem 

interrupções, com objetivos gerais para os cinco primeiros anos de escolaridade. Era 

previsto, somente ao final do 5º ano de escolaridade, um ano de estudo complementar 

para aqueles alunos que não conseguissem o domínio dos objetivos tidos como 

essenciais para a utilização da língua escrita. 

A implantação do Bloco Único no ano de 1992 ocorreu, em caráter 

experimental, nas turmas de 1ª série dos Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEP), nas escolas de horário integral e, em mais quinze escolas participantes do 

Grupo de Acompanhamento e Pesquisa (GAP). Ainda que no documento que tratou da 

implantação do Bloco Único estivesse declarado o objetivo de ampliar e concretizar esta 

proposta em todas as escolas a partir do ano de 1993, isto não aconteceu. As eleições 

municipais interromperam a sua implantação.  

Apesar das rupturas e descontinuidades, toda a discussão derivada das medidas 

adotadas para a implantação da proposta do Bloco Único acabou por fazer emergir e 

retirar da sombra 18.315 (dezoito mil trezentos e quinze) alunos com idade avançada em 

situação de repetência na 1ª série
4
. Esta revelação deu origem a um projeto chamado 

“Alunos com 10 anos de idade ou mais na 1ª série”. Este projeto representou um 

marco importante na história desta Rede de Ensino. Nos vinte anos pesquisados foi a 

primeira ação concreta, em que se buscou enfrentar o desafio da repetência e da 

exclusão, através da compreensão das questões presentes nas situações de 

aprendizagens relacionadas às condições culturais dos alunos. Além de ter sido uma 

ação pensada, elaborada e desenvolvida por professores da rede, com a adoção de 

medidas que expressavam os anseios e necessidades desta rede de ensino. Faço tal 

afirmação com a força de testemunha, pois fui professora regente de uma destas turmas 

e vivi com meus alunos esta experiência. Para a realização desta proposta de trabalho, 

estas turmas tiveram o tempo de permanência na escola ampliado para 6 (seis) horas 

diárias. Todos os professores regentes destas turmas assumiram o compromisso de 

trabalhar em regime de hora extra, condição indispensável, para que pudessem dispor de 

                                                           
4
 Fonte: Bloco Único – 1º segmento do 1º grau/ Escolas Públicas do Município do Rio. 1992 
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2 horas diárias de estudos e planejamento. Uma vez por semana este estudo era 

orientado e/ou dirigido por um profissional do nível central da Secretaria de Educação. 

Em 1997, transcorrido o primeiro ano de implantação do Núcleo Curricular 

Básico- MULTIEDUCAÇÃO
5
 nas escolas, mais precisamente nos armários e gavetas, 

contudo, longe de ser compreendido e incorporado pelos professores, os índices de 

reprovação continuaram a apresentar números preocupantes. Neste ano, a Rede Pública 

municipal teve 82.064 (oitenta e dois mil e sessenta e quatro) alunos matriculados na 1ª 

série (S.M.E. Relatório de Desempenho- situação de 1985 a 2003). Deste total, 26%
6
 

dos alunos ficaram retidos, o que correspondeu numericamente a 21.108 (vinte e um mil 

cento e oito) alunos. Ao analisar a trajetória escolar destes 21.108 alunos, através do 

quadro- desempenho/ano 1997, encontrei a seguinte situação:  

 10,5%, o equivalente numérico a 2.225 (dois mil duzentos e vinte e 

cinco) desses alunos frequentaram turmas de Educação Infantil e Classes de 

Alfabetização; 

 39,7%, o equivalente numérico a 8.389 (oito mil trezentos e oitenta e 

nove) desses alunos frequentaram, apenas, Classes de Alfabetização, não fizeram, 

portanto, a Educação Infantil; 

 14,2%, o equivalente numérico a 3.000 (três mil) desses alunos tinham 

matrícula inicial na primeira série; 

 35,5%, o equivalente numérico a 7.494 (sete mil quatrocentos e noventa 

e quatro) desses alunos estavam em situação de repetência na 1ª série em 1997; 

 Neste contexto, no ano de 1998, surge mais um projeto para alfabetizar aqueles 

que não obtiveram êxito no percurso regular: “Alunos com oito anos ou mais na 1ª 

série”, constituído de turmas organizadas, como o próprio nome indicava, por alunos 

que possuíam oito anos ou mais de idade, matriculados na 1ª série. O Projeto objetivava 

“a reversão dos altos índices de reprovação na 1ª série, diminuindo-se assim, 

gradativamente a distorção idade série e a evasão escolar” (S.M.E. Documento de 

apresentação do Projeto “Alunos com oito anos ou mais na 1ª série”- 1998).  

                                                           
5
 Trata-se da política educacional encaminhada para a Rede de Ensino da cidade, editada e apresentada 

em um volume único. Sua estrutura é constituída a partir de um eixo, em que se busca articular 

Princípios Educativos (Meio ambiente/ Trabalho/ Cultura/ Linguagens) com Núcleos Conceituais 

(Transformação/ Tempo/ Espaço/ Identidade) numa tentativa de encontro entre conteúdos plurais  e 

diferenciados e a heterogeneidade das escolas e da sociedade carioca. Sua redação final ocorreu em 

1996, quando foi editada e distribuída para toda a rede de ensino. 

 
6
 No ano anterior, em 1996 este índice equivaleu a 23%. 
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Nos dois anos em que o Projeto foi realizado 1998/1999, o resultado do 

desempenho dos alunos demonstrou que os problemas relacionados à apropriação da 

língua escrita continuavam a excluir e a afetar o percurso escolar dos alunos. No 

primeiro ano de implantação do projeto, os mesmos 26% dos alunos continuaram 

retidos. Já no segundo ano, a situação piorou e o índice de reprovação subiu para 28% 

(S.M.E. Relatório de Desempenho/situação de 1985 a 2003), o que numericamente 

representou 4.888 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito) alunos que o sistema não 

possibilitou o avanço.  

No bojo do conceito de aceleração da aprendizagem, então presente no meio 

educacional no ano de 2000, foi criado o Programa de Aceleração da Aprendizagem I
7
. 

Pela primeira vez nesta rede de ensino, se adquiria um “pacote pedagógico” do Instituto 

Ayrton Senna. Este programa teve como meta melhorar a eficiência do ensino e da 

aprendizagem, para corrigir o fluxo escolar dos alunos com idade avançada que ainda 

não tivessem adquirido a competência da leitura e da escrita. 

Ainda no ano de 2000, o último ano do quadriênio da gestão que havia se 

iniciado em 1997, foi implantado na rede pública de ensino municipal o 1º Ciclo de 

Formação
8
.  Como o próprio nome indicou, o 1º Ciclo, denominado de “Formação” foi 

concebido e implantado a partir de pressupostos histórico-culturais, que afirmavam 

existir um processo contínuo de desenvolvimento e formação humana, e que este 

processo resultava da interação entre a estrutura orgânica, própria de cada indivíduo, e o 

meio ambiente natural, social e cultural.  

Apesar desta rede de ensino já ter experimentado, por um período curto, outra 

forma de organização do tempo e do currículo nas escolas com o Bloco Único, o 1º 

Ciclo de Formação se apresentou inserido em outro contexto e fundamentado em outros 

pressupostos. Surgiu a partir dos avanços possibilitados pela, então, nova Lei de 

Diretrizes e Bases nº 9394/96, que passou a conceber orientações para essa nova 

organização do tempo nas escolas, ancoradas nos estudos sobre o desenvolvimento 

humano e sua inserção no contexto cultural.  

                                                           
7
 Já existia na Rede Municipal de Ensino desde 1998 o “Programa de Aceleração da Aprendizagem” para 

alunos já alfabetizados, cujo objetivo principal era reorganizar a trajetória escolar dos estudantes. 

 
8
 Apesar de todos os Ciclos romperem com a rigidez do tempo escolar e proporem formas de organização 

deste tempo mais flexível, as redes de ensino fizeram escolhas diferentes para fundamentar e efetivar as 

reformas. Por isso a importância da denominação adotada por cada rede de ensino: Ciclo de 

Alfabetização, Ciclo de Aprendizagem, Ciclo de Formação.  
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Na rede pública municipal, o 1º Ciclo de Formação foi implantado agrupando as 

três séries iniciais (a Classe de Alfabetização, a 1ª e a 2ª série do ensino fundamental), 

as quais deveriam ser associadas às idades das crianças para a definição do tempo em 

que permaneceriam no Ciclo. O tempo de permanência das crianças no 1º Ciclo seria 

estabelecido pela conjugação das idades e a necessidade posta a partir do que 

demonstravam saber. Desta forma, os alunos ingressos na rede com 6 (seis) anos, fariam 

o Ciclo em sua totalidade (três anos), já para as crianças que iniciassem a sua 

escolaridade aos  7 (sete) anos, o Ciclo deveria ser cumprido em 2 (dois) anos. Da 

mesma forma, os alunos que entraram mais tardiamente na escola, aos 8 (oito) anos de 

idade,  deveriam cumprir o Ciclo em apenas 1 (um) ano. Sendo assim, os alunos 

cumpririam o 1º Ciclo de Formação em tempo mais ampliado ou mais abreviado, 

conjugando-se o desenvolvimento e conhecimento.  

Cabe registrar que no final do ano de 2000, ocorreram eleições municipais. O 

então candidato César Maia, já rompido com o seu sucessor Luiz Paulo Conde, a quem 

ajudara a eleger, volta à prefeitura para mais um mandato de 2001/ 2004. E o 

documento definitivo do 1º Ciclo de Formação não chegou a ser escrito.  

No ano de 2001 são instituídas as turmas de PROGRESSÃO, e, para a condução 

pedagógica do trabalho a ser desenvolvido nestas turmas, foram contratados os serviços 

e os produtos do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC). Ao menos em tese, não se tratava de uma modalidade ou um 

programa especial dentro de ensino regular. Contudo, na prática, o que se verificou é 

que representou mais uma ação que objetivou enfrentar o desafio do fracasso escolar 

das séries iniciais e acelerar a aprendizagem, como todas as outras já relacionadas. Estas 

turmas seriam compostas por alunos que, por um conjunto de fatores, tiveram seu 

percurso escolar obstruído ou iniciado tardiamente, ou ainda, alunos que não atingiram 

as aprendizagens de leitura e de escrita, consideradas necessárias para prosseguirem 

seus estudos, a partir do limite de idade permitido para o ingresso no 1º Ciclo de 

Formação.  Em pouco tempo, a história se repetiu, crianças e jovens estrangeiros à 

cultura escolar foram colocados em seus devidos lugares, e por traz do repetente voltou 

a desenhar-se o perfil do aluno que sempre integrou estas turmas, desmerecido em seus 

conhecimentos, de memória atrofiada, atenção dispersa, e por isso mesmo, incapaz de se 

alfabetizar em apenas um ano. Logo, no ano seguinte, cuidou-se de “seriar” as Classes 

de Progressão. Classes de Progressão I, para alunos que se encontravam na fase inicial 

do processo de alfabetização e Classes de Progressão II, para os alunos que estivessem 
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em uma etapa mais avançada do processo, necessitando, ainda, consolidar alguns 

conhecimentos. Os resultados deste trabalho demonstraram, paradoxalmente, que as 

Classes de Progressão II, que reuniam, em tese, os alunos em uma etapa mais avançada 

do processo de alfabetização, apresentaram índices muito pequenos de promoção. Ao 

examinar e confrontar as informações contidas no Quadro Comparativo do Desempenho 

do Município Anos 1995/2003, verifiquei que dos 17.721 (dezessete mil setecentos e 

vinte e um) alunos matriculados nas turmas de Progressão II no ano de 2002, apenas 

1.887 (um mil oitocentos e oitenta e sete) alunos apresentam matrícula inicial neste ano. 

Esta análise demonstrou que, 15. 834 (quinze mil, oitocentos e trinta e quatro) destes 

alunos eram produtos gerados nesta rede de ensino, e apesar das histórias de fracassos e 

repetências, eles e suas famílias continuavam contando com o trabalho da Escola 

Pública, como parte de um projeto de melhoria de vida. Contudo, os índices de retenção 

nessa fase de escolarização continuavam alarmantes, atestando que a resposta a essa 

busca só tinha confirmado o destino socialmente “produzido” para esses alunos, no qual 

ficam reduzidas as suas aspirações e expectativas.  

A partir da implantação das turmas de “Progressão I e II” foi possível verificar 

uma diminuição planejada dos projetos que objetivavam acelerar o acesso à leitura e à 

escrita e à correção do fluxo escolar dos alunos. No ano de 2006, testemunhei o trabalho 

com as últimas turmas de “Progressão”. A política que definia a educação pública na 

cidade à época passou a considerar que o fluxo escolar estava corrigido e, por isso, nos 

anos que se seguiram foram extintos os referidos projetos.  

Esta situação se manteve até 2009, quando ganham força e destaque no cenário 

educacional brasileiro as avaliações em larga escala, e a consequente disputa das redes 

de ensino pelas classificações no ranking nacional em busca de verbas e incentivos 

financeiros. No âmbito da alfabetização destacamos a “Provinha Brasil”, uma avaliação 

diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano de 

escolarização das escolas públicas brasileiras. Concomitantemente, na cidade do Rio de 

Janeiro começou a ser implantada a política educacional da Secretária de Educação 

Cláudia Costin, que passou a imprimir a sua gestão metas quantitativas e ênfase na 

Pedagogia baseada nos resultados, relegando a segundo plano as preocupações 

qualitativas e processuais.  Se em outras áreas essa visão pragmática e economicista 

causam distorções e fragmentações, na Educação ela representou, e continua 

representando, um verdadeiro desastre. 
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Estes fatores compuseram o contexto que ajudou a reacender o interesse pelos 

projetos que voltaram, com força, a “prometer” realizar com os alunos o que não se 

conseguia no percurso regular dos anos dirigidos à alfabetização. Com algumas 

mudanças de nomenclatura, os projetos que voltaram a ser implantados na rede pública 

de ensino a partir do ano de 2009, ensejavam os mesmos propósitos daqueles já tão 

conhecidos desta rede: selecionar e essencializar os conteúdos tidos fundamentais nos 

currículos e garantir a qualidade do ensino, sob o mesmo argumento: corrigir a 

defasagem entre idade e ano de escolaridade dos alunos e assegurar a aprendizagem da 

leitura e da escrita, sempre responsável por obstruir o fluxo e reter os alunos nas séries 

iniciais. Por razões ideológicas, misturadas à interesses políticos e econômicos, 

apoiados por pessoas que se julgam entendidas no assunto, com muita potência os 

”projetos” voltam a ocupar o cenário educacional carioca, prometendo, novamente, a 

solução para um problema histórico que desafia gestores, professores e estudiosos no 

assunto. Na página do Rioeduca.net
9
 consta que: os programas de reforço escolar 

objetivam resolver o analfabetismo funcional, defasagem idade/ano escolar, déficit de 

conhecimentos e garantir a aprendizagem.  

Desde o ano de 2009, início do primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, 

foram introduzidos na rede pública o currículo único, as provas unificadas bimestrais, os 

cadernos de apoio pedagógicos, e reintroduzidos os “projetos” destinados a alfabetizar 

aqueles que não conseguiam se alfabetizar no percurso escolar regular, além de serem 

incorporadas à rede as avaliações externas. Neste cenário e para esta empreitada, ao 

invés de recorrer aos seus quadros técnicos, aos professores, a Secretaria Municipal de 

Educação firmou parcerias com Institutos e Fundações privadas.  

Para tratar, mesmo que sumariamente da questão, necessitei listar as 

organizações e seus respectivos programas. Coube esclarecer que foram inúmeras as 

parcerias firmadas, contudo, para o interesse do trabalho, passei a apresentar, apenas, 

aquelas que se vinculam à alfabetização. Começo por uma bastante conhecida dos 

professores e alunos cariocas: o Instituto Ayrton Senna volta à cena. Responsável pelos 

Projetos REALFABETIZAÇÃO 1, que tem por objetivo “realfabetizar” os alunos do 3º, 

4º e 5º anos do ensino fundamental, com defasagem idade/ano escolar, considerados 

analfabetos. O mesmo Instituto responde também pelo REALFABETIZAÇÃO 2, que 

tem por objetivo atender alunos do 6º ano do ensino fundamental, defasado idade/ano 

                                                           
9
 Rioeduca é um portal da Secretaria Municipal de Educação que visa mostrar e divulgar o que acontece 

nas escolas, nas creches e EDI – http://www.rioeduca.net 
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escolar que ainda precisam consolidar os conhecimentos sobre a leitura e a escrita. Em 

2013, o mesmo Instituto Ayrton Senna implantou, também, o Projeto ACELARAÇÃO 

1, destinado aos alunos oriundos do REALFABETIZAÇÃO 1, e aos alunos defasados 

idade/ano escolar dos 3º e 4º anos do ensino fundamental. Ação que revelou admitir em 

suas bases, que não conseguiram reintegrar ao percurso regular os alunos que 

frequentaram as turmas do REALFABETIZAÇÂO 1 nos anos anteriores. Outro a firmar 

parceria com a SME/RJ desde 2009 foi o Instituto Alfa e Beto (IAB). O diferencial 

desta organização é que o IAB não se propõe a corrigir  fluxo escolar. Tem por 

princípio e interesse a alfabetização aos seis anos de idade e, por isso, pratica e 

desenvolve seu Projeto nas turmas do 1º ano do ensino fundamental. Seu produto inclui 

um conjunto de materiais para o aluno e para o professor e traz uma proposta 

pedagógica de alfabetização baseada no método fônico, que segundo o Instituto, é o 

mais eficaz para promover a alfabetização das crianças nesta faixa etária. No conjunto 

dessas organizações, devo citar, ainda, a Fundação Roberto Marinho, detentora dos 

direitos dos Projetos denominados ACELAÇÃO 2 e ACELERAÇÃO 3, que atendem 

respectivamente aos alunos do 6º, 7º e 9º anos do ensino fundamental. Embora não 

tratem, exclusivamente, da apropriação da língua escrita, merecem registro, uma vez 

que o objetivo continua sendo a aceleração da aprendizagem dos alunos que 

permanecem defasados na idade em relação ao ano de escolaridade que estão cursando e 

a consolidação de conhecimentos necessários ao emprego da língua escrita. 

Pensar no impacto destes projetos a partir dos seus interlocutores: alunos e 

professores representou um convite à reflexão sobre o trabalho proposto. Com a 

promessa de aplicar fórmulas miraculosas, que se integram ao processo regular de 

ensino para levar os alunos a dominarem as habilidades de uso da língua escrita, os 

referidos institutos e organizações continuaram vendendo, além da metodologia, os 

materiais por eles produzidos e, também, a supervisão e o acompanhamento 

pedagógico. Em nome da eficiência do ensino e da qualidade na educação, a contratação 

desses organismos tem representado, na prática, delegar a organizações privadas a 

condução da política pública de ensino, a definição dos currículos e a gestão do 

processo pedagógico, além de desconsiderar o contexto social, cultural e linguístico dos 

sujeitos da aprendizagem carioca,  

É neste contexto que se instala a desautorização do saber e do conhecimento 

docente. Sob o argumento de que a sua formação universitária é deficitária, as 

formações em serviço têm se valido desta lógica e formado os professores para serem 
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aplicadores de pacotes e conteúdos prontos, limitados por determinados métodos e 

procedimentos de avaliação. Por fim, tais mecanismos promovem e inserem no interior 

das escolas o espírito da competitividade e da rivalidade, derivado das políticas de 

prêmios às escolas e professores que apresentam melhores resultados nas avaliações. A 

adoção dessas políticas que promovem a padronização tem tido um poder devastador 

para a educação pública da cidade. Na essência, este processo de padronização tem 

representado a aceitação pela comunidade escolar, de um conjunto de procedimentos 

pedagógicos definidos como corretos, não por terem sido construídos e experimentados 

no interior das práticas desta rede de ensino, mas por imposição e insistência em fazer 

passar por natural o que é estranho à cultura e ao ensino carioca. 

Em uma audiência pública sobre as Diretrizes Orçamentárias 2015, a então 

Secretária de Educação apresentou o quantitativo de alunos atendidos pelos Programas 

que passaram a ser chamados de estratégicos: 

 

Quadro 1: Correção de Fluxo Escolar/Alfabetização em números 2009 a 20013 

PERÍODO PROJETOS ALUNOS ATENDIDOS 

2009 a 2013 Realfabetização 38.000 

2009 a 2013 Aceleração 22.700 

Total  60.700 

Fonte: E/ SUB/ CED/GEF/Coordenadoria Técnica- Equipe de Avaliação 

 

Feitas as considerações que regem as bases teórica da análise dos Projetos, 

considerei importante relacioná-las aos índices de aprovação dos alunos dos últimos 5 

(cinco) anos: 

 

Quadro 2- Quadro comparativo dos índices de aprovação 

Ano/Escolar 2009 2010 2011 2012 2013 

1º Ano 96,6% 96,0% 96,3% 97,2% 97,0 

2º Ano 97,8% 97,5% 95,5% 98,1% 96,9% 

3º Ano 80,7% 77,2% 81,9% 87,5% 81,8% 

Realfabetização 1 86,2% 79,2% 78,1% 82,8% 67,9% 

Fonte: E/ SUB/ CED/GEF/Coordenadoria Técnica- Equipe de Avaliação 

 

De um ponto de vista global, as políticas públicas de combate ao analfabetismo, 

e as tentativas desta rede de ensino de enfrentamento a este problema, são colocadas em 

seus devidos termos quando se observam os resultados obtidos.  Reparem que a década 
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de 1990 começa com índices de reprovação considerados alarmantes de 40% na 1ª série. 

Coube destacar que a 1ª série, à época, era a responsável pelo processo de alfabetização, 

cabendo a ela, exclusivamente, o ônus das reprovações. Atualmente, este ônus recai 

sobre o 3º ano do ensino fundamental, quando está prevista a retenção dos alunos. 

Lembremo-nos, também, que no começo dos anos 1990, ainda não tínhamos na rede de 

ensino público da cidade um atendimento significativo para crianças com idade menores 

de seis anos.  O ensino dos pequenos não era, ainda, considerado Educação Básica, e 

sequer, havíamos experimentados outra forma de organização curricular, que previsse a 

continuidade dos estudos sem retenções e reprovações durante os anos de alfabetização. 

A partir deste ponto, o que verifiquei foi uma sucessão de tentativas para resolver o 

problema, contudo, continuamos produzindo mais analfabetos, e mantendo um índice 

histórico que fica em torno dos 30% (trinta) de alunos que são retidos nos anos iniciais 

por não conseguirmos alfabetizá-los. 

Como é possível observar, ao contrário de solucionar o problema, parece mesmo 

que os referidos “projetos” passam a produzir novas minorias, a partir das minorias já 

tradicionais, que buscam na escola um meio de superar a distinção social que as afeta e 

segue afetando. Curioso, ainda, ressalvar que o próprio sistema educacional que cria e 

isola essas minorias acaba sendo responsável, também, por recolocá-las em seu 

“devido” lugar, confirmando, desta forma, o caráter excludente do aprendizado escolar 

da leitura e da escrita, principalmente, quando se vincula à práticas hegemônicas de 

classificação e dominação. Na prática, mudam os nomes, mas, o perfil dos alunos 

permanece o mesmo. Assim, iniciativas e espaços que, inicialmente, foram planejados 

para incluir os alunos no processo pedagógico com mais possibilidades de ocorrência de 

aprendizagens significativas, acabam se transformando no lugar do fracasso, já tão 

visitado e conhecido destes alunos.  

Nos anos pesquisados, foram muitos os nomes que estas turmas receberam até os 

dias atuais: “Alunos com 10 anos de idade ou mais na 1ª série”, “Alunos com oito anos 

ou mais na 1ª série”, “Aceleração da Aprendizagem“, “Classes de Progressão I e II”, 

“Realfabetização1 e 2 ”. Uma instituição como a escola pública não deve mesmo 

desistir de seus alunos, principalmente, quando após cuidadosa análise, verifica-se que 

não é apenas o perfil das turmas e a representação dos alunos que permanecem a 

mesma. É preocupante constatar que, se trata muitas vezes, do mesmo aluno de fato que, 

insistindo, permanece por tantos anos na instituição demonstrando, desta forma, que 

continua acreditando na escola mais do que os próprios profissionais de educação.  
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Por entender que a educação deve ser pensada buscando as análises dos contextos 

e do tempo em que ela ocorre, inserida em um processo relacionado aos movimentos 

políticos e sociais emergentes naquele determinado recorte temporal e espacial, 

considerei necessário relacioná-la a outra questão pertinente à continuidade, que é a 

própria forma de conceber as políticas públicas em nosso país. Não só a política para 

alfabetização, mas toda a política pública de educação é atravessada e marcada pelas 

eleições municipais, pelos limites orçamentários, por interesses, ideologias e crenças 

dos grupos que assumem a condução dos rumos da educação na cidade. As eleições 

municipais não substituem apenas pessoas e grupos; substituem também ideias e 

interrompem processos não consolidados. Isto não acontece apenas no Rio de Janeiro, 

em todas as cidades brasileiras as eleições afetam profundamente os rumos da educação. 

Justamente pela sua natureza, os processos educativos exigem um tempo mais flexível e 

plástico, menos sujeito a interrupções, talvez por essa razão, a Educação seja a área da 

administração pública que mais sofra com as intempéries eleitorais. Objetivando 

auxiliar o leitor, passei a apresentar um quadro demonstrativo dos governantes da 

cidade do Rio de Janeiro a partir do período de 1993 até os dias atuais, para que se 

possa relacionar os fatos descritos aos rumos impostos pelos partidos e grupos políticos 

da Educação carioca. 

 

Quadro 3: Lista dos prefeitos da cidade do Rio de Janeiro de 1993 a 2014 

Nome Início do 

mandato 

Final do mandato Secretária de 

Educação 

Partido 

César Maia 1º de janeiro de 

1993 

31 de dezembro de 

1996 
Regina de Assis PMDB 

Luiz Paulo 

Conde 

1º de janeiro de 

1997 

31 de dezembro de 

2000 

Carmen Moura PFL 

Cesar Maia 1º de janeiro de 

2001 

31 de dezembro de 

2004 

Sonia Mograbi PTB 

Cesar Maia 1º de janeiro de 

2005 

31 de dezembro de 

2008 

Sonia Mograbi DEM 

Eduardo Paes 1º de janeiro de 

2009 

31 de dezembro de 

2012 

Cláudia Costin PMDB 

Eduardo Paes 1º de janeiro de 

2013 

Em curso Cláudia Costin até 

2014/ Helena 

Bomeny  

PMDB 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
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1.1.2 A diversidade cognitiva e os impactos na representação da escrita  

 

 

“Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade.  

A gente só descobre isso depois de grande.  

A gente descobre que o tamanho das coisas há que  

ser medido pela intimidade que temos com as coisas... 

 Vou meio dementado e enxada às costas cavar  

no meu quintal vestígios dos meninos que fomos [...]. 

Manoel de Barros 

 

 

As diferentes visões, os diferentes modos de agir sobre o mundo e as diferentes 

formas de operar cognitivamente há muito tempo mobilizam meus interesses 

acadêmicos e profissionais. Como profissional de educação, venho concentrando meus 

esforços na área da alfabetização há muitos anos. A partir de uma perspectiva inclusiva, 

observo e busco pesquisar os aspectos singulares dos processos de apropriação da língua 

escrita relacionando-os aos diferentes sujeitos e culturas, bem como aos diferentes 

sentidos de mundo, que definem as formas e modos de cognição dos indivíduos da 

educação carioca.  

Antes de dar continuidade às considerações específicas sobre a atividade mental 

e os diferentes modos de pensamentos e relacionar ao processo de alfabetização, é 

preciso que se tenha esclarecido os fundamentos que envolvem uma teoria de 

compreensão e interpretação das mentes e suas diferentes formas de operar nas diversas 

culturas. As concepções inatistas sobre o conhecimento humano, baseadas em uma 

mente dotada de categorias essenciais que representavam e sintetizavam o sujeito 

cognoscente ideal, da forma como descritas por Kant, sustentaram a ideia de um 

desenvolvimento humano geneticamente determinado e universalmente orientado. 

Nessa compreensão, ergueu e se desenvolveu a visão de educação que propunha o 

modelo interacionista de Jean Piaget, baseada na ideia de que bastaria oferecer aos 

educandos um ambiente favorável para que alcançassem o desenvolvimento pleno. 

Segundo Piaget, o desenvolvimento ocorreria a partir de um potencial mental inato que 

se ampliaria em interação com o ambiente, através de estágios determinados, 

progressivos e consecutivos.  
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A partir do pressuposto da existência de um sujeito do conhecimento único e 

universalmente concebido, previsível e controlável em seu desenvolvimento mental, 

instituir-se-ia a concepção de uma educação, também, universal, fundamentada no juízo 

de imobilidade cultural e prontidão mental. O resultado foi conhecido por todos nós que 

atuamos na educação. Levou algum tempo para que a aplicação das ideias de 

nivelamento, homogeneidade e estágios de prontidão mostrassem seus limites. Essa 

concepção definiu o modelo de escola e de ensino que conhecemos, idealizados 

verticalmente, organizados em níveis e séries, condição que se adequaria muito bem ao 

sujeito universalmente estabelecido e as respectivas etapas de desenvolvimento mental 

definidas de forma inata. 

Já a mente investigada por Vygotsky, no entanto, apresenta uma nova agenda 

para o seu estudo e inaugura uma nova concepção e explicação da cognição humana, 

bem como os produtos dela derivados. Não pressupunha mecanismos inatos e universais 

para estudar e explicar o desenvolvimento humano, ao contrário, seria orientado, 

fundamentalmente, para a interação com outras mentes. Segundo palavras de Senna 

(2007a, p. 228), “Vygotsky aprova o conhecimento como produto das interações sociais 

e dos valores a ela agregados, rompendo com as concepções de razão científica e 

verdades absolutas, passando a reconhecer a natureza simbólico-cultural do homem”. 

Desta forma, a mente para Vygotsky seria um sistema de valores e não de categorias 

fixadas anatomicamente. Um sistema que derivaria de interpretações e de diversidades 

de conceitos e de visões de mundo. A elaboração teórica mais conhecida de Vygotsky 

no âmbito educacional, denominada zona de desenvolvimento proximal, sintetiza o 

modelo de mente e desenvolvimento humano proposto por ele. Consiste no processo 

através do qual os sujeitos compartilham seus respectivos conceitos para ajuizarem e 

contextualizarem seus mundos.  

Nesta perspectiva, foi demonstrado como os humanos constroem e interpretam 

seus mundos de diferentes maneiras e ganham relevância os processos da arquitetura 

cognitiva e os processos de construção do conhecimento, relegando à segunda posição 

os produtos derivados destes processos propriamente ditos. Cada mundo de cultura e 

cada forma de compreendê-lo compõe a coleção de mundos possíveis (Bruner, 1997), 

onde não mais cabe conferir as proposições de falso e verdadeiro, mas, sim, em que 

mundo possível essas proposições seriam concebidas verdadeiras ou falsas. Verdades 

derivadas a partir da linguagem, sustentadas e experimentadas no corpus de uma 
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cultura, concebidas como criações e negociações produzidas pelos diferentes usos da 

mente, e não, a partir de categorias universais. 

 

 

1.1.3 Os custos de acesso à escrita formal 

 

 

A sociedade moderna fundada nos parâmetros da ciência instituiu como sujeito a 

clássica figura estável e universal, concebida segundo os padrões sociais e intelectuais 

influenciados pela cultura instaurada por René Descartes, por isso chamado de 

“cartesiano”. Indivíduo centrado, dotado de cognição, consciência e ação centradas no 

plano da razão e da ciência, cujo modo de pensamento é caracterizado pela ausência de 

dependência contextual de mundo e sustentado fortemente em representações 

simbólicas. O outro sujeito sociológico representa o grupo de indivíduos caracterizado e 

vinculado à complexidade do mundo contemporâneo, é concebido a partir dos papéis 

exercidos socialmente e das relações estabelecidas com outras pessoas. Sua identidade 

se constitui de modo plural a partir dos diferentes contextos, e seu modo de pensamento 

é baseado na interação com o mundo e dependente deste contexto real para vivenciar, 

concretamente, aquilo que representa mentalmente. É fortemente influenciado pela 

singularidade e velocidade das experiências orais, razão pela qual o seu modo de 

pensamento passa a ser categorizado e chamado de “narrativo”. Observem que esta 

condição subjetiva é responsável por retirar desse sujeito o estado centralizado e 

idealizado que definiu e instituiu o grupo de indivíduos cartesianos. Da mesma forma 

que a cultura científica elegeu a escrita para fundar os seus valores e “verdades”, 

estabeleceu o sujeito cartesiano como modelo, já que se enquadra e se submete, sem 

custo ou dificuldade, a essa lógica e ordem social. Segundo Senna (2011, p. 137), a 

coerência entre este sujeito e os princípios que regem a lógica da escrita alfabética se 

justifica exatamente: “porque esta, diferentemente da fala, submete-se ao controle de 

normas e regras de natureza estatutária”.  

Como a questão que nos interessa no campo da alfabetização é examinar em que 

medida a noção dos diferentes modos de pensamento interfere na representação mental 

que os indivíduos fazem da escrita e o impacto que exercem na construção e emprego 

do sistema de escrita, passei a distinguir e operar no desenvolvimento deste estudo 

apenas com os dois modos de pensamento e seus respectivos sujeitos sociais, que 
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passam a ser representados simbolicamente por: modo “narrativo” de pensamento e 

modo “científico” de pensamento (BRUNER, 2002).   

Advém que os grupos de indivíduos que organizam suas experiências de mundo 

e operam cognitivamente de forma dinâmica e possuem modos de pensamento 

orientados e marcados pela lógica da oralidade, não raro, demonstram dificuldade na 

aprendizagem da escrita alfabética, e em usá-la com proficiência em situações de usos 

escolares e sociais. Há quem os considere sujeitos com déficit cognitivo, alguns ainda 

insistem nessa hipótese. O grupo de indivíduos cujas experiências são marcadas pela 

dinâmica das narrativas opera com uma lógica cognitiva que lhes permite ordenar o 

mundo de forma mais silmultânea, veloz e globalizante, com várias possibilidades de 

realidades. Esses indivíduos não são reconhecidos pelos ditames da gramática clássica, 

fundamentada por princípios estáticos, no qual cada letra e palavra têm um lugar 

predeterminado e absoluto, inclusive o texto (SENNA, 2007 b).  

Vem ocorrendo a partir da subjetividade contemporânea que quanto mais plural 

o modo de pensar e agir no mundo, menos os indivíduos se reconhecem e se identificam 

com a escrita alfabética e a sua lógica interna (SENNA, 2011). Observem que os 

sujeitos sociais vinculados e identificados cognitivamente com os modos de pensamento 

narrativo são, via de regra, os meninos e meninas cariocas, oriundos das áreas mais 

pobres da cidade, sobre quem, frequentemente, recai a culpa da não aprendizagem da 

escrita alfabética. O desafio imposto a gestores, escolas e professores é: como negociar 

a relação entre os diferentes sujeitos sociais e as diferentes perspectivas de compreensão 

de mundo, a partir deste modelo “cartesiano” imposto?  

 

[...] nossos “felipes” se projetam em um espaço infinito, regidos por relações 

metafóricas que os fundem entre o terreno e o imaterial, daí resultando a 

necessidade de expandirem suas representações textuais e de romperem com 

os limites de tempo, espaço e formalidade [...] (SENNA, 2005, p.171).  

 

Historicamente os usos e os critérios de adequação dos textos escritos na 

sociedade fundada pela Modernidade estão vinculados a grupos valorizados 

socialmente, funcionando como um distintivo de prestígio: quem domina a linguagem 

escrita passa por sabido, quem não domina por incapaz e desqualificado para qualquer 

atividade cognitiva mais complexa. Não é por acaso que o domínio da língua escrita é a 

prova mais fundamental de escolaridade. A escrita se apresentou, portanto, como um 

distintivo capaz de ascender o sujeito à cidadania e à civilidade. É com este conceito 
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que a escrita e seu ensino penetraram e se assentaram nas escolas, servindo de padrão 

civilizatório e definindo o sujeito socialmente aceito. Ou seja, quando não trago para a 

escola e para os textos escritos os traços do segmento social legitimado e aceito 

socialmente, sou um candidato à exclusão. 

Acrescido a essa ideia, tem o fato de que as mídias contemporâneas, também, 

provocaram a ampliação do conceito de texto escrito. Nelas não se aplicam os 

procedimentos estáticos e lineares que utilizamos no papel. Diferentemente da 

tecnologia da escrita, a tecnologia presente nas mídias partem dos fragmentos para 

encontrarem a unidade e o sentido dos textos, processo experimentado, frequentemente, 

pelos sujeitos identificados com o modo de pensamento narrativo cuja lógica é 

incidental.  

Cada contexto representacional é responsável por subjetivar e conceituar as 

coisas e definir as relações entre elas. Nesta perspectiva, a unidade de sentido que 

conceitua as palavras varia conforme a amplitude das referências culturais dos 

indivíduos, condição que contraria, essencialmente, a lógica estática e linear da escrita 

alfabética. Constatação responsável por reconhecer que a apropriação da língua escrita 

não se reduz, apenas, a aprendizagem de um sistema de escrita, mas, de conduzir os 

indivíduos na incorporação de uma lógica cognitiva totalmente estranha a sua. A escrita 

pouco convencional dos alunos contendo inadequações, frequentemente interpretadas 

como desorganização mental, imprópria quanto ao uso convencional da escrita, podem 

representar uma tentativa legítima de expressar os elementos específicos do seu 

contexto semântico representacional. Pode, ainda, significar uma vigorosa forma de 

transbordar os limites impostos pelo plano estático do papel, e recriar, assim, a sensação 

de movimento e fragmentação, próprios da natureza deste grupo de indivíduos. Mesmo 

não sendo capazes de representar alfabeticamente todos os segmentos das palavras, é 

possível que não apresentem mais problemas com a escrita, e sim, na forma de 

representar graficamente os conceitos das palavras, operação cognoscente responsável 

por gerar certas particularidades, a partir da interação com o mundo real, na qual é 

possível experimentar concretamente a palavra ou o fato a ser representado na escrita. 

Desta forma, temos possibilidades de encontrar o aluno e seus textos assentados na 

cultura, onde as imagens e representações mentais são formadas a partir das 

experiências, dos sentidos, das percepções e dos movimentos, combinando visão, tato e 

movimento para construir as unidades imagéticas que compõem o sistema da língua 
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escrita. Observem alguns registros escritos de alunos matriculados nesta rede de ensino 

em fase de construção e apropriação da língua escrita: 

 

Figura 4 – Produção escrita de aluno matriculado na rede pública de ensino da Cidade do Rio de Janeiro - 

1º Ano /2012. 

 
 

Figura 5 - Produção escrita de aluno matriculado na rede pública de ensino da Cidade do Rio de Janeiro - 

1º Ano /2012. 

 

 

Figura 6 - Produção escrita de aluno matriculado na rede pública de ensino da Cidade do Rio de Janeiro - 

1º Ano /2012. 

                                                                                 
 

 

É compreensível que no início do processo de alfabetização a escrita produzida 

pelos alunos revele instabilidade e inadequação quanto à relação significado significante 

e seja, ainda, muito dependente de seu contexto real e extralinguístico, como revelam as 

figuras 4, 5 e 6, respectivamente. A escrita é o resultado simbólico da língua e a sua 
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materialidade física, ou seja, para escrever é preciso recorrer a uma imagem simbólica e 

relacioná-la a sua materialidade sonora. João Paulo, José e William demonstram em 

suas escritas um esforço em abreviar distâncias para conectarem-se ao mundo da escrita, 

e para tal, fundamentam seus registros escritos na semântica da ideia, usada 

frequentemente na fala. 

Os meninos e meninas em fase de construção da escrita, especialmente aqueles 

sobre quem recai o alto custo da não aprendizagem, se comunicam oralmente sem 

dificuldades na língua materna, habitam nela como sua propriedade. Contudo, a língua 

escrita que lhes é ensinada é uma língua estrangeira, diferente sintática, morfológica, 

fonética e semanticamente daquela pela qual leem e operam com as realidades cariocas. 

Tais problemas são agravados em proporção direta à distância que se coloca entre a 

língua da escola e a língua dos alunos. No contexto desta investigação, esses 

conhecimentos me possibilitaram avaliar que boa parte das distorções e inadequações 

encontradas nas escritas dos alunos não esteja exatamente na sua aprendizagem, 

tampouco na apropriação desse conhecimento específico, mas na impossibilidade destes 

sujeitos encontrarem identificação desta escrita em sua cultura. 

É preciso considerar que o sistema alfabético é baseado na palavra e faz uso de 

formas gráficas que não estão sob o controle dos usuários. Por ser uma invenção da 

humanidade, não há nada de óbvio nesse conhecimento. O sujeito cujo funcionamento 

cognitivo é capaz de pensar e organizar várias realidades simultaneamente, talvez não 

consiga, ou terá dificuldade em representar a escrita alfabética da forma estática e pouco 

flexível como ela se apresenta. Esta compreensão fundamenta a hipótese de que esses 

indivíduos podem romper com as normas da escrita alfabética e as determinações 

sociais quanto ao seu uso convencional, para se firmarem como os novos sujeitos da 

escrita, superando, desta forma, o sentimento de incompatibilidade com a própria língua 

e o estado de exclusão social que a não aprendizagem da escrita promove.  

Escrever é mesmo uma luta. Usar o sistema alfabético exige ceder o registro 

pictográfico para se aventurar no mundo arbitrário das letras, mesmo que sejam ainda, 

usadas sem obediência a critérios gramaticais e regras ortográficas (SENNA, 2011). 

Mesmo para os escritores mais experientes, envolve a construção de identidades, a 

forma como o escritor procurou representar-se no texto, e os conflitos relacionados às 

ideias e as restrições impostas pelas convenções gramaticais. Por isso, no “corpus” deste 

trabalho, o conceito de texto escrito passou a ser concebido como um legítimo produto 

da intenção de alguém atribuir um sentido à ideia que deseja comunicar, um esforço 
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empreendido pelos indivíduos para entrarem no mundo alfabético e serem reconhecidos 

como sujeitos da cultura escrita (SENNA, 2005). O texto se apresenta como o resultado 

da forma com a qual o escritor procurou traduzir as suas ideias, e revela, também, os 

conflitos e dilemas enfrentados nesse processo.  

Não nos enganemos supondo ser pouca coisa, sequer um desprezo à escrita 

alfabética convencional e seu ensino. Quando nos apropriamos de um sistema 

notacional como a escrita alfabética, é necessário compreender e internalizar suas regras 

e aprender suas convenções. Classicamente, para se afirmar que um indivíduo esteja 

alfabetizado e domina o sistema alfabético de escrita, ele deve ser capaz de produzir um 

texto que atenda às convenções e regras estabelecidas pela gramática da língua 

portuguesa escrita, e esta tarefa, em nossa sociedade, é por essência tarefa da escola, ao 

menos desde o final do século XIX, quando a tarefa de alfabetizar deixa as famílias e 

passa a ser escolarizada.  

A partir deste ponto, foi oportuno reler e confrontar a elaboração teórica às 

experiências daqueles que lutam para alfabetizar as crianças, sobretudo, as que não têm 

uma vivência cultural nem cognitiva com a escrita de maneira intensa, em especial os 

cariocas, e os brasileiros em geral, herdeiros de uma cultura cuja experiência com língua 

mais viva se sustenta pela via da oralidade. Contudo, demonstram com resiliência e 

coragem o desejo de se apropriarem da língua escrita, para usá-la com originalidade e 

competência, para falar de si, dos outros, do mundo, dos seus sonhos e gosto. 
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2 FUNDAMENTOS E JUSTIFICATIVAS METODOLÓGICAS PARA A 

COMPREENSÃO DA PESQUISA TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

 

A luta científica é uma luta armada 

entre adversários que possuem armas 

tão potentes quanto o capital científico 

coletivamente acumulado no e pelo campo 

Pierre Bourdieu 

 

 

2.1 Como me tornei professora... da docência à pesquisa 

 

 

Os caminhos que escolhi seguir para a realização desse estudo se misturam a 

minha trajetória profissional e pessoal. Por isso, com a licença do leitor, passo a 

apresentar parte deste meu percurso profissional e da minha história pessoal, trajetórias 

implicadas e indissociáveis, que justificam e explicam as razões do estudo que realizei. 

Sou a segunda filha de uma família humilde. Pai alfaiate e mãe dedicada ao lar, ambos 

com pouca escolaridade, contudo, imprimiram em mim o valor do estudo e do trabalho, 

como condição para ser reconhecida na sociedade como uma “pessoa de bem”. Nesse 

contexto, fomos, eu e meu irmão, estimulados a prosseguir os estudos para encontrar 

uma profissão que nos legitimasse na sociedade e nos dignificasse na família. Nessa 

trajetória, rompemos com o estabelecido e o esperado para as crianças e jovens das 

classes desfavorecidas. O alfaiate Waldir e a sua esposa Odete formaram seus filhos na 

faculdade, como gostam de dizer: meu irmão um engenheiro muito competente e 

respeitado, e eu professora.  

Hoje, quando tenho a possibilidade de olhar para trás e rever a minha formação 

inicial, reconheço que a professora nascera em mim no antigo curso primário, pois, 

desde então, jamais me afastei do universo escolar, em particular do universo escolar da 

rede de ensino público da Cidade do Rio de Janeiro. Equivale dizer que desde os seis 

anos de idade, quando cheguei nessa rede como aluna, até os dias atuais, jamais me 

afastei dela. Ora como aluna, ora como estagiária, sim, tive o privilégio de estagiar 

durante o curso de Formação de Professores nesta rede de ensino. Ora como professora, 
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ora como formadora... Decidi não falar de quantidade de anos, contudo, é preciso 

revelar que eu e essa rede temos a intensa experiência de uma vida, um pacto de lutas, 

dores, conquistas e muitas alegrias. Desde que nela ingressei, ainda como aluna, aprendi 

com as minhas experiências a distinguir a escola que eu não queria. A escola que exclui, 

que apaga as identidades dos sujeitos reais e seus diferentes modos de operar 

cognitivamente. Quanto à escola que desejo, esta venho trabalhando na sua construção 

até hoje. Se trouxe estes sentimentos a minha narrativa, é por acreditar que este relato 

seja capaz de conferir mais legitimidade e veracidade ao que postulo.  

Minha vida profissional teve início efetivamente no começo da década de oitenta 

do século XX. Confesso que me assusta dizer que minha história profissional teve seu 

início no século passado, porém, muito me orgulho desta trajetória. História que pode 

ser contada a partir das lutas enfrentadas para alfabetizar os meninos e meninas 

cariocas. Ao tomar consciência
10

 do meu percurso como professora nesta rede, devo 

dizer que a minha posição política em relação à opção pela alfabetização sempre foi 

referida no concreto. Estive presente atuando e interferindo em todos os movimentos e 

ações empreendidas para alfabetizar as crianças cariocas nos últimos vinte anos. Não 

escolhi as turmas de alfabetização por causa do ensino da leitura e da escrita. O meu 

desafiador encontro com os alunos e alunas que lutavam e resistiam a se apropriar da 

língua escrita é que me fez encontrar a alfabetização e não o contrário. A minha 

experiência nesta rede de ensino vinculada à alfabetização revelou a sua distribuição 

desigual entre os diferentes indivíduos, classes, categorias e grupos sociais. A questão 

política se traduz no fato de que, o modelo de alfabetização adotado por gestores e 

professores pode modificar esta distribuição, atenuar ou acentuar diferenças, afetar ou 

não determinados grupos, mas, em qualquer tempo e espaço, não se pode fazer sua 

história sem fazer, ao mesmo tempo, a história de sua distribuição social desigual. 

Depois de uma rápida experiência por um município da baixada fluminense, 

ingressei na rede pública de ensino da Cidade do Rio de Janeiro como professora do 

então primeiro segmento do 1º grau.  Por quase dez anos desta trajetória estive à frente 

de turmas de alfabetização, inicialmente por condição e depois por opção. Ao longo da 

minha caminhada no magistério público, atuando como regente e, posteriormente, 

atuando na formação dos professores, pude acompanhar e participar da implantação de 

várias políticas públicas de educação, que se configuravam como tentativas de enfrentar 

                                                           
10

 Segundo Bruner (1997, p. 78), consciência da ação é, por assim dizer, uma resposta mais direta e 

menos mediada do mundo, para submetermos uma ação ao controle intelectual, precisamos possuí-la.  
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as questões da alfabetização e da repetência. Neste percurso, fiz questão de manter 

como professora, formadora e pesquisadora, quer pensando a alfabetização ou 

praticando a alfabetização, um profundo respeito ao aluno. Sou intransigente nesta 

questão, toda vez que alguém diz que um aluno não foi capaz de aprender, contraponho 

reafirmando que nós é que não conseguimos ensiná-lo e insistimos em devolver esta 

responsabilidade para eles. Desta forma, os alunos marcados pelo fracasso, ao mesmo 

tempo em que expunham a minha fragilidade e a do sistema de ensino, foram, e 

continuam sendo, a minha grande motivação profissional e acadêmica. Durante os anos 

em que exerci a docência nas turmas de alfabetização sempre acreditei nos alunos, por 

entender que ocupar um espaço em uma instituição pública de ensino, aberta à 

população, não me permitia desistir deles. 

Assim, estas crianças e jovens a quem eu não conseguia ensinar, passaram a me 

exigir estudo e qualificação constante, como fonte de reflexão sobre a minha prática. 

Diante de tais desafios, passei a não desperdiçar nenhuma oportunidade de estudo e de 

qualificação profissional colocada diante de mim. Foram inúmeras as possibilidades de 

reflexão sobre o trabalho que desenvolvia: palestras, encontros, seminários, cursos, 

oficinas, reuniões de estudos. Nesse ponto, é importante ressaltar que a Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Educação, sempre teve 

como política qualificar e capacitar os seus professores. A minha história pessoal é a 

expressão e a confirmação desta afirmação. Como tantos outros jovens professores e 

professoras, ingressei nesta rede de ensino com pouca experiência e com grandes 

lacunas trazidas da minha formação inicial. Foi no interior desta rede de ensino que 

muito aprendi e tenho podido ensinar sobre a arte da docência. Atualmente, participando 

do processo de formação de outros professores, considero um privilégio pertencer a essa 

rede de ensino, na qual, ao longo de trinta anos, venho me constituindo professora, 

formadora e pesquisadora. Apesar de cada uma dessas figuras fornecerem diferentes 

modos de compreender e organizar as experiências vividas nesta rede de ensino, elas 

são absolutamente indissociáveis, pois fazem parte da minha identidade, dialeticamente 

determinada, não sendo possível desmerecer nenhuma delas, à custa de deixar escapar a 

rica diversidade das experiências vividas por cada uma. Por isso, as três figuras 

atravessam este estudo, marcando-o e sendo por ele marcadas. A esta rede devo a minha 

formação docente, as experiências que acumulei como formadora e as possibilidades 

inesgotáveis de pesquisa. Por esse motivo, sinto-me irremediavelmente comprometida 

com ela e responsável por encontrar respostas para algumas de suas demandas. 
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Reconhecer que a minha profissão pressupõe uma formação constante acabou 

me impulsionando a aceitar atuar na formação de outros professores. Assim que me 

senti em condições, acolhi o convite para ser Professora Orientadora de alfabetização 

em um Centro Integrado de Educação Pública (CIEP). A partir de então, venho 

trabalhando na formação dos professores que se dispõem a alfabetizar. A partir do ano 

de 2000, com a implantação do 1º Ciclo de Formação, instalou-se uma crise no interior 

da equipe na qual trabalhava, à época denominada Equipe de Alfabetização. Essa crise 

exigiu colocarmos em discussão os paradigmas que sustentavam o trabalho de formação 

que realizávamos. Evidentemente, uma proposta de educação baseada na formação 

humana como preconizava 1º Ciclo de Formação exigia uma nova concepção de 

formação em serviço, uma concepção que entendesse o professor como um ser humano 

também em desenvolvimento. 

Esta crise me fez buscar novas referências e me levou a repensar os resultados e 

os efeitos da formação que promovia aos professores alfabetizadores. Esta busca me 

reconduziu aos bancos escolares, voltei à Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), onde pude refletir sobre a minha prática pedagógica através do aprofundamento 

de estudos no curso de mestrado. Retornei à Universidade em busca de conhecimentos 

que dessem uma nova direção ao meu trabalho, que abrissem um caminho capaz de 

redescobrir na escola, e nas políticas públicas de formação de professores, a constituição 

de sujeitos capazes de organizarem o trabalho docente buscando, em cada 

aprendizagem, a relação com a vida e com “as culturas” carioca. Como resultado desse 

processo elaborei a dissertação de mestrado intitulada: POLÍTICAS DE INCLUSÃO E 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO. Anos depois, retornei à mesma Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro para realizar o doutorado. Desta vez, pesquisando como os indivíduos 

representam a escrita quando se encontram na fase inicial do seu aprendizado. Se trouxe 

parte do meu percurso, foi para confirmar o desafio que me imponho desde o início da 

minha trajetória profissional, e continua me mobilizando profissional, acadêmica e 

politicamente: alfabetizar os meninos e meninas cariocas.  

Antes das considerações mais específicas sobre os procedimentos metodológicos 

adotados, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia articula uma 

opção política, que envolve uma teoria de compreensão e interpretação da realidade e os 

mecanismos utilizados para a realização e o desenvolvimento da pesquisa. Este tema, 

que por anos vem constituindo a minha identidade profissional, não poderia se esgotar 
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no mestrado, e não se esgotará no doutorado. A minha história está de tal forma 

vinculada aos processos de alfabetização que esse é um projeto de VIDA. Um mergulho 

num mar em que só me atrevo a entrar por um apelo de consciência, um compromisso 

em defesa de algo que venho ajudando a realizar por longos anos. Acredito mesmo que 

não há personagens fora de suas histórias, e igualmente não há histórias sem seus 

personagens, por isso, lá fui eu de novo... colocar as minhas certezas e os meus 

conhecimentos pedagógicos em xeque para encontrar o espaço da escola pública na 

sociedade carioca.  

 

 

2.1.1 Encontrando uma possibilidade de diálogo entre ciência, linguagem e 

alfabetização... 

 

 

Uma das preocupações básicas dos pesquisadores em ciências humanas, 

relacionada com as questões metodológicas de suas pesquisas, é quanto à orientação 

epistemológica capaz de assegurar às suas pesquisas um estatuto de cientificidade. O 

compromisso social e político das pesquisas acadêmicas devem, de fato, se voltar à 

busca de soluções para os problemas colocados pelo cotidiano e precisam se relacionar 

aos diferentes modos de pensamento e de vida, tanto individual quanto coletivamente, 

para assegurar uma permanente troca de visões e mundo. Esta concepção vem 

permitindo àqueles que fazem ciência uma compreensão mais ampla dos mecanismos 

sociais que devem orientar as práticas de pesquisa, contribuindo, sobremaneira, para o 

enfrentamento às contradições e contestações a que são expostos pesquisadores e 

pesquisas no campo das Ciências Humanas. Esta condição representa o preço que 

cientistas devem pagar por cumprir a tarefa que a sociedade lhe confia. Senna assegura 

que o verdadeiro sentido da produção científica está expresso no compromisso social 

dos conhecimentos produzidos: 

 

Não faço ciência para agradar a academia- isso seria até mais fácil, mas não 

leva a lugar algum que importe de fato. Eu estudo é para entender o que 

move o povo brasileiro, o que me move, sempre me moveu e me tornou eu 

mesmo... A linguística não tem futuro se não for uma  

ciência Humana e centrada no interesse do povo (http://www.senna.pro.br/).  
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A produção teórica que resulta desta concepção é sustentada pela crença na 

superação da prevalência de um determinado padrão de humano, que as escolas e a 

ciência sempre admitiram em seus pressupostos: branco, classe média, sem deficiência e 

que se projeta no mudo de forma lógica e formal, como previsto pela cultura científica. 

A cultura científica e a cultura escolar, através de suas bases teóricas, demonstram 

operar, preponderantemente, com elementos e paradigmas que lhe são próprios, não 

deixando espaço para possíveis perspectivas pessoais que permitam admitir o diferente. 

Em função do exposto e do compromisso social do trabalho científico, é fundamental 

que o pesquisador, para além de produzir novos conhecimentos, viva o saber que produz 

e, dinamicamente reflita e o projete sobre o campo no qual os combinará.  

O diálogo e a pluralidade que caracterizam o conceito de mentes em 

funcionamento na obra de Vygotsky motivaram este estudo e fundamentaram esta 

pesquisa. As apropriações e significações são sujeitos da história e mantêm uma 

dependência direta com os contextos em que são produzidas. O estudo cuidadoso dos 

princípios que regem as ideias de Vygotsky me forneceu elementos importantes para 

formulações teóricas capazes de incluir a diversidades humana vinculada à 

complexidade de suas experiências, que circulam entre as pessoas numa determinada 

cultura, num determinado recorte histórico e num mundo em permanente 

transformação: “Não quero descobrir a natureza da mente fazendo uma colcha de 

retalhos de inúmeras citações. O que eu quero é, uma vez tendo aprendido a totalidade 

do método de Marx, saber de que modo a ciência tem que ser elaborada para abordar o 

estudo da mente” (VYGOTSKY, 1998, p.10, grifo meu). 

Desta forma, Vygotsky se dedicou e trabalhou na construção da resposta a que 

se impôs. Criticou, a meu ver, irrefutavelmente, antigas correntes que concebiam as 

funções mentais superiores como consequência de combinação mecânica, baseada nas 

leis de estímulo – resposta, como resultados unicamente de maturação. Assim, trouxe 

para o campo das Ciências Humanas os indivíduos com suas diferentes formas de 

apropriação, seus diferentes estilos cognitivos, apontando para a existência de mentes 

com um núcleo potencial e biologicamente comum, mas que operam de diferentes 

formas. Postulado fundamental para compreender mentes em interação com o mundo, 

dependentes de um contexto real, baseadas inteiramente em representações simbólicas 

mediadas pela linguagem. Segundo Vygotsky, a linguagem é um sistema de símbolos 

que permite a formação das funções mentais superiores e a transmissão de informações 
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ao longo de gerações, através da cultura. A linguagem ainda possibilita a organização 

do nosso mundo e a mediação entre sujeitos. 

Talvez, a questão que mais distingue as ideias de Vygotsky seja sua ênfase nas 

qualidades únicas da espécie humana, nossa cognição, capacidade de transformações e 

nossa realização ativa nos diferentes contextos culturais e históricos. Em resumo, é na 

apresentação de um universo epistemológico no qual a verdade se produz, a partir de 

pressupostos relacionados à experiência cultural de mundo, compartilhada pelos 

diferentes sujeitos, que se encontra a explicação da natureza social e simbólica da 

atividade mental. As visões de mundo e de homem, presentes numa determinada 

perspectiva teórica, marcam a sua organização metodológica e estrutura conceitual. 

Desta forma, assim como a abordagem vygotskyana foi importante para a compreensão 

sobre a cognição humana, também foi fundamental a escolha desse modelo teórico para 

abranger e explicar o desenvolvimento humano, sustentado nos fundamentos de uma 

teoria psicológica que compartilha a visão de sociedade, de homem e de conhecimentos 

que se vinculam ao fazer pedagógico e à apropriação da língua escrita.  

Neste trabalho, focalizei a língua escrita como signo e, desta forma, possuidora 

de significados que servem aos sujeitos como mediadores das funções mentais. Com 

base em Vygotsky, a escrita constitui um simbolismo de primeira e segunda ordem, 

responsáveis pela realização e desenvolvimento das funções mentais superiores: 

 

... isso significa que a linguagem escrita é constituída por um sistema de 

signos que designam os sons e as palavras da linguagem falada, os quais, por 

sua vez, são signos das relações e entidades reais. Gradualmente, esse elo 

intermediário ( a linguagem falada) desaparece e a linguagem escrita 

converte-se num sistema de signos que simboliza diretamente as entidades 

reais e as relações entre elas. Parece claro que o domínio de um tal sistema 

complexo de signo não pode ser alcançado de maneira puramente mecânica e 

externa; ao invés disso, esse domínio, esse domínio é o culminar, na criança, 

de um longo processo de desenvolvimento de funções comportamentais 

complexas (Vygotsky, 1998 a, p. 140).  

 
Desse ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o 

aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 

põe em movimento vários processos que, de outra forma, seriam impossível 

de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas (Id, p.118).   

 

Nesta perspectiva, este estudo representou um esforço para tratar o 

desenvolvimento da língua escrita como um processo de desenvolvimento cognitivo 

marcado e constituído cultural e historicamente. A partir deste momento meu empenho 
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foi dar um sentido teórico a minha pesquisa. Os dados pesquisados, por si só, não são 

geradores de conceitos e explicações. Foi necessário ampliar meu repertório teórico para 

enriquecer as minhas observações e submetê-las à elaboração e mediação de um corpo 

teórico. Nesta busca, encontrei importantes referências para o arcabouço teórico-

metodológico deste estudo nas ideias de Vygotsky, particularmente, no que se refere a 

caracterização de uma teoria social da mente e nos processos mentais implicados na 

produção de juízos e conceitos.  

 

... desde os primeiros dias do desenvolvimento de uma criança, suas 

atividades adquirem um significado próprio num sistema de comportamento 

social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do 

prisma do ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até 

o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o 

produto de processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas 

ligações entre história individual e história social (1998 a, p. 40). 

 

 

2.1.2 Teorias e as possibilidades de interpretar e organizar o conhecimento... 

 

 

Uma teoria é uma forma de explicar o mundo, nela se revelam a organização e 

sistematização dos conhecimentos a partir de uma interpretação da realidade. Por isso, 

nenhuma teoria é neutra e tampouco  isoladamente poderá responder a todas as questões 

que se colocam na realidade. Em que pesem os limites impostos pelas vicissitudes das 

realidades e das práticas, mesmo reconhecendo que há espaços teóricos pouco visitados 

por quem admite incorporar em suas elaborações os paradoxos e diversidades dos 

indivíduos, coube ressalvar que, sem teoria, se correria o risco de pensar cada problema 

apenas em particular, isoladamente, ou com base nas subjetividades, palpites e 

aparências. As teorias se prestam a nos ajudar a enxergar melhor as realidades, para agir 

de forma mais consciente e eficiente sobre elas. Senna enfatiza e delimita o papel que 

elas devem desempenhar: “teorias não cotejam a prática e sim, pensamentos” (2003, 

p.4). O compromisso e a vinculação deste corpo teórico com as ciências humanas se 

afirmam na busca da superação da trajetória de exclusão e banimento da condição de 

diversidade humana nos lugares da investigação científica, buscando contribuir, desta 

forma, para encontrar aquilo que se perde quando se desconsidera os sujeitos reais e 

suas trajetórias históricas. 
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Para consolidar e contribuir com espaço da pesquisa qualitativa na cultura 

acadêmico-científica, Senna admite duas premissas básicas para se conceberem as 

teorias na ordem e nos preceitos adotados pela cultura científica (2007 b, p.2): 

 

(a) adequação externa, segundo a qual os elementos que compõem uma teoria 

devem propor explicações tangíveis para os fatos de mundo por ela descritos; 

(b) adequação interna, segundo a qual a estrutura da teoria (seus argumentos, 

variáveis e outros aspectos que lhe dão corpo) deva manter coerência entre 

suas partes, bem como entre si própria e outras teorias que a antecederam na 

mesma linha doutrinária. 

 

Os conhecimentos aqui reunidos, bem como as bases dos estudos que regeram e 

sustentaram a formulação deste corpo teórico, foram elaboradas pelo conjunto de 

investigações e estudos promovidos por Senna e o grupo de pesquisa por ele 

coordenado: Linguagem, Cognição Humana e Educação Inclusiva. A minha conduta de 

pesquisadora e o corpus de sociedade e indivíduos por mim capturados foram traçados e 

definidos no interior deste grupo de pesquisa. Para esclarecer a ideia sobre teoria que 

ancorou este trabalho, trouxe a definição que sustenta a produção acadêmica orientada 

por Senna: 

 

  A melhor definição de teoria, neste caso, é tomá-la como um sistema aberto, 

organizado a partir de um feixe de relações de causalidade, não, 

necessariamente, oriundas de uma mesma ordem lógica, porém, coerentes 

entre si. Embora aparentemente paradoxal, a noção de um sistema composto 

por unidades de natureza lógicas diversas ganha consistência à medida que as 

partes geradoras de tensão interna permaneçam coerentes com as 

intencionalidades comuns dos sujeitos envolvidos. Obtêm-se, deste modo, 

condições de satisfação suficientes para a construção de uma verdade teórica 

e, ao mesmo tempo, capaz de se fiar em um contexto complexo- prático, 

portanto-  no interior das múltiplas ações praticadas pelos sujeitos (2003, 

p.113).  

 

Nessa formulação, encontrei elementos que passaram a indicar a postura teórica 

e filosófica que assumiria diante das questões exigidas pelos processos de alfabetização. 

Partindo de evidências que contrariam as perspectivas de um modelo de mente aceito 

universal e cientificamente, foi possível elaborar um conceito teórico que se preocupou 

com a diversidade e a complexidade da experiência do homem contemporâneo, num 

mundo em permanente transformação. Posição que enfatiza as ações partilhadas e 

valoriza a interação não só com parceiros diversos, mas, também, com parceiros 

inseridos em culturas diversas.  
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2.1.3 A pesquisa e seu contexto... 

 

 

Desenvolvo minhas atividades profissionais nesta rede de ensino há alguns anos, 

atuando na formação dos professores alfabetizadores. Esta condição me permitiu 

reconhecer que já conheço bem as realidades do fracasso das práticas de alfabetização e 

o limite da formação dos professores alfabetizadores e, para não cair na armadilha de ir 

ao campo para confirmar as minhas hipóteses, tomei a decisão de não o utilizar como 

objeto de investigação. Mesmo já tendo experimentado a condição de escapar desta 

armadilha durante a realização do mestrado, e me sentindo capaz de realizar uma 

pesquisa de campo eticamente orientada e teoricamente fundamentada, decidi não fazê-

lo. Frequentemente, temos conhecido pesquisas realizadas no campo, ou como alguns 

preferem dizer, produzidas no chão das escolas que, ao invés de colocar em xeque os 

dados selecionados e relacioná-los teoricamente para serem confirmados ou refutados, 

chegam às escolas, apenas, para provar aquilo que já sabem. Desta forma, dirigi minha 

produção teórica, motivada e determinada em minha decisão de produzir conhecimentos 

que possibilitem a elaboração de um conjunto teórico capaz de produzir respostas aos 

objetivos a que me propus, e colocá-los disponíveis para serem verificados e 

examinados no interior das escolas por outros pesquisadores.  

Não se criam esquemas teóricos a partir do nada, sendo assim, o conjunto teórico 

apresentado nesta tese foi elaborado a partir das demandas surgidas dos processos de 

apropriação da língua escrita, vivenciadas nos anos iniciais do ensino fundamental da 

rede pública da cidade. Para não correr o risco de se converter em mero tema de palestra 

improdutiva e estéril, foi importante tomar a teoria, rejeitando nela qualquer condição 

de dogma que, classicamente, lhe é atribuída. Tomada de consciência importante para 

admitir que nenhuma realidade concreta de mundo, é abrangida totalmente pelos limites 

impostos por uma teoria. Contudo, isto não significou abrir mão do compromisso que se 

deve ter com o rigor científico e com a seriedade do exercício epistemológico. A 

decisão pela pesquisa teórica exigiu não me afastar do interior do mundo real e impôs-

me colocar em permanente relação com os conhecimentos teóricos e as práticas 

cotidianas de alfabetização, a fim de imprimir legitimidade e autenticidade científica 

àquilo que professei e experimentei por toda a minha vida profissional.   

Evidentemente não foi, e de certa forma, continua não sendo fácil, encontrar 

uma proteção para o meu olhar da cômoda visão de um mundo que passei grande parte 
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da minha vida acostumada a ver. Apesar de difícil, encontrar essa proteção foi 

fundamental, conforme assinala Bourdieu: 

 

Todavia, construir um objeto científico é, antes de mais nada e sobretudo, 

romper com o senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por 

todos, quer se trate dos simples lugares-comuns de exigência vulgar, quer se 

trate das exigências oficiais, frequentemente inscritas nas instituições, logo, 

ao mesmo tempo na objectividade das organizações sociais e nos cérebros 

(1989, p. 34).  

 

Embora operando com um objeto de estudo de natureza imaterial - a 

representação mental da escrita - dado que é constituído no simbolismo, foi possível 

encontrar possibilidades reais de descobertas das singularidades dos processos mentais, 

que permitiram compreender as operações cognitivas e psicológicas que são 

empregadas pelos sujeitos, ao negociarem os diferentes sentidos de seus escritos no 

mundo. Admitir na pesquisa um objeto, cuja natureza do que o institui seja imaterial, 

não representou o seu esvaziamento. Esta condição e observação indiretas exigiram 

cuidado e rigor redobrados, visto que os dados selecionados são conhecidos e poderiam 

passar a adquirir mais importância e relevância dentro do processo de pesquisa do que o 

próprio objeto.  

Esta escolha metodológica representou, na prática, recuperar na minha trajetória 

de trabalho e de estudos, a reconstrução de experiências de pesquisa comprometidas e 

vinculadas à realização da investigação. Já havia verificado durante a pesquisa realizada 

no mestrado que não existe a melhor metodologia, mas sim, a mais adequada para 

atender às necessidades de negociação e diálogo entre o objeto da pesquisa e o 

pesquisador. Contudo, no complexo momento de discernir os limites e as fronteiras dos 

domínios da minha pesquisa, voltei a me encontrar no centro do debate antigo na 

história das Ciências sociais, que coloca de um lado o empirismo criticado por trazer 

pouca contribuição e pouca fundamentação a conhecimentos tidos como irrefutáveis 

para a ciência, e do outro lado da questão o positivismo da observação e da evidência 

que trata com rigor os métodos e modos de se fazer pesquisa. Enfrentar esta dicotomia 

revelou que o importante para o trabalho científico é conjugarem-se todos os elementos 

que compõem o processo de pesquisa. Sendo assim, o objeto de estudo, a metodologia 

adotada e o contexto de mundo precisam se adequar ao pesquisador e à pesquisa, para 

legitimar e consubstanciar o saber teórico e as possíveis relações por ele produzidos.  
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2.1.4 A seleção do corpus teórico... 

 

 

Como estratégia para a elaboração do conjunto teórico que elaborei, defini 

quatro campos teóricos, que além de fundamentarem a pesquisa, demarcaram e 

orientam os procedimentos adotados no decorrer do estudo. O primeiro é relativo à 

própria definição do que vem a ser teorizar ou formular uma teoria e sua importância no 

campo das Humanidades.  O segundo campo teórico é o que caracterizei como A fase 

inicial do aprendizado da língua escrita: a alfabetização. Neste campo, postulo que 

esta etapa seja compreendida como a fase inicial de aprendizagem da língua escrita, 

considerando, primeiramente, que a escrita é um produto da criação e da evolução 

histórico-cultural da humanidade. Por ser um sistema organizado para usá-lo com 

competência o indivíduo precisa de quem o ensine a compreender a sua organização. O 

terceiro campo teórico trata da Representação da escrita: o escrever e o pensar, no qual 

refliti sobre o que resulta da mente humana quando tenciona escrever, considerando, 

sobretudo, as marcas de representações dessas escritas e sua constituição em função dos 

modos como os indivíduos operam cognitivamente, organizam as suas experiências e 

constroem os seus mundos. No quarto campo teórico explorei A escrita alfabética: os 

diversos modos de escrever o mundo. Neste capítulo argumentei ser o sistema alfabético 

o instrumento determinante do pensamento ocidental e o meio de expressão e de 

sustentação, por excelência, do mundo e da sociedade firmada pela Modernidade, que se 

serviu desta escrita como distinção de poder e afirmação dos valores e da cultura do 

chamado “mundo moderno”.  

A partir da reunião desses campos teóricos, ganhou substância e materialidade o 

corpo teórico que elaborei. A partir deste ponto, o esforço concentrou-se na análise de 

materiais produzidos por esta rede de ensino para sustentar e embasar o trabalho dos 

professores na tarefa de alfabetizar. Ocasião que tratei de valer-me, para colocar em 

relação os modos de ensinar subjacentes ao material analisado, cuidando para que as 

possíveis relações e análises desenvolvidas não representassem a corporeificação de 

uma proposta de ensino da língua escrita para os anos iniciais do ensino fundamental, 

tampouco representasse mais uma proposta prescritiva de ensino da língua escrita 

desprovida de fundamentação teórica. Por fim, a realização deste trabalho me permitiu 

organizar um conjunto teórico que, efetivamente, vem sendo preparado como forma de 

resposta a um convite muito especial, que recebi quando ingressei nesta rede de ensino.    
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2.2 Vivendo a aventura do pensamento: um passeio intelectual nos processos de 

alfabetização 

 

 

“A ideia é ir contando e analisando 

esses pequenos grãos de sabedoria 

que me caíram por assim dizer 

no colo e que me ajudam a entender 

o mundo e o meu lugar nele...”   

Luís Augusto Fischer 

 

 

2.2.1 As leituras realizadas no decorrer do processo 

 

 

Nesta seção compartilho com o leitor as minhas impressões sobre as leituras e os 

estudos que desenvolvi no processo de pesquisa, relacionando-os ao objeto do meu 

estudo. Essa viagem epistemológica, somada ao longo de anos de experiência 

acumuladas, ajudou a conhecer mais profundamente os processos de apropriação da 

língua escrita.  

Explorei as obras e autores dirigidos aos paradigmas epistemológicos que 

atribuem um lugar central à noção de construção social do conhecimento. As 

contribuições do modelo histórico-cultural à alfabetização permanecem relevantes e 

necessários, devendo ser admitidos como fontes de reflexão para os estudiosos da área. 

Passada a ânsia do consumo vinculado ao “modismo” que chegara para dominar o 

debate educacional nos idos do ano de 1995, foi possível verificar que os postulados 

teóricos vygotskyano estão para além do confronto com o modelo construtivista. As 

referências do modelo histórico-cultural têm permitido incorporar os conhecimentos 

produzidos sobre os diferentes modos de cognição humana, a partir da experiência 

cultural de mundo compartilhada pelos diferentes sujeitos. Essa discussão é 

particularmente importante para o universo da alfabetização, no momento em que vimos 

acirrar a tensão entre teoria e prática e a crescente retomada de métodos fônicos, que 

explicam o processo de apropriação do sistema de língua de escrita através de unidades 

sonoras que privilegiam a codificação e a relação fonema/grafema. Na perspectiva 
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histórico-cultural não há lugar para dicotomias, que isolam e dividem em dois 

elementos que são opostos, recortando e tratando-os de maneira artificial. Com 

Vygotsky, aprendemos que o mundo social está em movimento causado por elementos 

que se contrapõem e coexistem, dinamicamente, em constante mudança. A partir dessa 

concepção, encontrei elementos que ajudaram a pensar e indicar a postura teórica e 

filosófica que deveria assumir diante das questões exigidas pelos processos de 

alfabetização. Posição que enfatiza as ações partilhadas e valoriza a interação com 

parceiros diversos, inseridos em culturas diversas. Esse modelo teórico explica o 

desenvolvimento humano fundamentado em pressupostos psicológicos que articula a 

visão de sociedade, de homem e de conhecimentos relacionada ao fazer pedagógico.   

Luria, parceiro e seguidor de Vygotsky, centrado em temática pertencente à 

psicologia cognitiva, desenvolveu estudos sobre as relações entre linguagem e 

pensamento. O que muito nos interessou nos estudos de Luria (2012, p. 146-161) foram 

os experimentos que explicam o desenvolvimento da escrita na criança, que segue um 

percurso assim descrito: [...] “o uso direto, natural de tais técnicas, é substituído por um 

modo cultural [...] prossegue ao longo de um caminho que podemos descrever como a 

transformação de um rabisco não diferenciado para um signo diferenciado”. Outros 

depois dele voltaram a trilhar esse caminho para compreender o desenvolvimento da 

escrita, a própria Emília Ferreiro e Ana Teberosk também o fizeram, mas, foi Luria, de 

forma pioneira, quem percorreu esse caminho e acabou por nos conduzir à compreensão 

do que é, talvez, o mais inestimável instrumento da cultura, a escrita.  

Nesta mesma perspectiva teórica, destaco Jerome Bruner
11

, merecedor e digno 

da atenção de todos que desejam saber um pouco mais sobre as mentes humanas e a 

forma como constroem seus mundos simbólicos. Com ele aprendi existirem dois modos 

de funcionamento cognitivo, cada um fornecendo diferentes modos de ordenamento de 

experiências mentais e de construção da realidade. Sua obra e postulados não encontram 

referências na Psicologia, sua área de formação, mas, na literatura, cujas diferentes 

“leituras” demonstram que as mentes operam, não através de axiomas estabelecidos “à 

priori”, mas, operam e se constituem na negociação de sentidos. Para Bruner (2007), a 

Literatura se apresenta como possibilidade de circunstanciar as experiências humanas e 

localizá-las no tempo e no espaço, enquanto a Psicologia, ao contrário, representa a 

                                                           
11

 Jerome Bruner, um dos principais estudiosos e representantes da revolução cognitiva, inaugurou uma 

nova agenda para o estudo da mente. Em um dos seus livros mais importantes: Realidade mental, 

mundos possíveis, coloca em relação a psicologia e a literatura para examinar e esclarecer a natureza da 

atividade mental que ele chama de “modos de pensamento”, “narrativo e científico”.  
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busca pela exatidão das causas. Os estudos de Bruner são fundamentais para a 

compreensão das mentes identificadas com os códigos de uma cultura baseada na 

oralidade, em oposição às mentes identificadas com os códigos da cultura científica. 

Embora Bruner nos faça entrar no universo das possibilidades humana, opera, ainda, 

com um sujeito distante daquele que encontramos nas escolas e na sociedade carioca 

que, embora sendo capaz de aprender, não admite abandonar a sua “morenice” e o “jeito 

carioca de ser”, para tornar-se um sujeito universal e carregado de virtudes e 

comportamentos que o distinguem, mas que estão longe de identificá-lo.  

Empreendendo esforços na busca de fundamentação teórica para a inclusão de 

sujeitos reais, tendo em conta o interesse de enfrentar o conflito entre os sujeitos e seus 

diferentes modos de operar cognitivamente, encontrei em Senna importantes 

referências. Já conhecia bastante o autor, seus postulados, e a produção acadêmica do 

grupo de pesquisa que coordena. Com ele aprendemos (digo dessa forma porque integro 

este grupo) a incluir os indivíduos sem, contudo, apagar as suas identidades. Espero não 

estar reduzindo, demasiadamente, seu pensamento e as produções acadêmicas por ele 

orientadas. O seu empenho teórico caminha no sentido de compreender as bases e 

motivação da educação inclusiva, a partir do movimento vivido pela sociedade fundada 

nas bases do mundo moderno e, de todo esforço dos indivíduos para se ajustarem às 

necessidades dessa cultura. Esses estudos têm servido para ressignificar o sujeito do 

letramento e abranger aqueles que, por motivos diversos, não se permitiram modelar, 

segundo os parâmetros de universalidade subjacentes às produções acadêmicas. Em 

Senna encontrei os fundamentos e conhecimentos importantes para o reconhecimento 

das sociedades segregadas, sem alijá-las do processo de educação formal.  

Foram muitas as leituras e autores que me ajudaram a refletir e compreender 

com profundidade a complexidade dos processos de alfabetização. De Ana Luiza 

Bustamante Smolka
12

, me servi da sua proposta pedagógica de alfabetização como 

processo discursivo, para fazer emergir na minha pesquisa os espaços de negociação dos 

diferentes modos de ver e de dizer o mundo. Através da análise que apresenta da escrita 

inicial das crianças, foi possível discernir um processo dialógico, no qual se inscreve o 

                                                           
12

 Ana Luíza Smolka, desenvolve pesquisas relacionadas à educação e linguagem. A criança na fase 

inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo, propõe o trabalho de alfabetização sob 

forma de interação, como trabalho e atividade simbólica. Assim, ganha relevância a dimensão 

discursiva da alfabetização. 
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lúdico, o poético e o imaginário. Já Antonio Viñao Frago
13

, propõe uma análise dos 

processos de alfabetização em sua relação com a oralidade, e com processos sociais 

mais amplos através da história. Em seu livro: “Alfabetização na sociedade e na 

história: vozes, palavras e textos”, entrei em contato com diferentes abordagens sobre a 

questão da alfabetização e seus alicerces na oralidade e na cultura. Luiz Carlos 

Cagliari
14

 indicou-me a importância dos conhecimentos linguísticos na interpretação 

técnica para a busca de soluções dos problemas relacionados à apropriação do sistema 

da escrita alfabética, além de me apresentar uma sucinta história da alfabetização no 

mundo.  

Nesse estudo, não poderia faltar a primeira teoria consistente que se propôs a 

explicar e descrever o processo cognitivo de construção da escrita,  e por isso, tomou 

vulto como marco de um movimento acadêmico e escolar, responsável pela divulgação 

e expansão do Construtivismo: a Psicogênese da Língua Escrita. Ela penetra nas escolas 

brasileiras sob a crença de vir a se tornar a melhor alternativa para os problemas da 

alfabetização. Representou um marco importante para as pesquisas de abordagem 

construtivista, que passaram a dominar o cenário educacional no final da década de 

1980. As contribuições dessa teoria aos estudos que desenvolvi se vinculam aos 

conhecimentos sobre os processos cognitivos presentes na apropriação da língua escrita, 

descrevendo-os à luz do modo como Piaget descreve o funcionamento da inteligência. 

Verificaram-se nas bases da Psicogênese as contribuições de Chomsky, especialmente, 

quando afirma que a criança constrói a escrita com base em alguns parâmetros inatos. 

Nessa perspectiva, esses fenômenos podem ser justificados a partir da mesma 

predisposição filogenética. Os denominados universais linguísticos, atribuídos aos 

postulados de Chomsky, ficam evidenciados na explicação de construção da escrita 

derivada de mecanismos inatos, não tratando a apropriação escrita como um fenômeno 

distinguido por condicionantes culturais. Dada essa explicação, um conceito tomado à 

                                                           
13

 Antônio Vinõ Frago, em seu livro Alfabetização na sociedade e na história: vozes, palavras e textos, 

debruçou-se sobre a questão da alfabetização relacionada à oralidade, vinculando-a à processos sociais 

mais amplos em seu desenvolvimento histórico. Analisa situações das minorias diante das tecnologias 

contemporâneas e especifica as exigências de uma alfabetização que relaciona oralidade, escrita e 

imagem nas sociedades eletrônicas.  

 
14

 Luiz Carlos Cagliari, através de suas obras aponta para a importância dos conhecimentos linguísticos 

na busca de soluções de problemas técnicos relativos a apropriação da leitura e da escritaNo conjunto de 

sua obra destacam-se: Alfabetização sem o BA-BÉ-BI-BÓ-BU; Alfabetização e linguística e Diante das 

letras: a escrita na alfabetização. 
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priori como verdade e um sujeito que pensa, age e representa o mundo e a escrita à 

margem da cultura, não se apõe a meu estudo, nem aos cidadãos cariocas.  

O que fiz a seguir foi apresentar como explorei e passei a enxergar mais longe 

quando me coloquei nos ombros de “alguns gigantes”: Piaget
15

, Vygotsky e Bakhtin
16

. 

A matriz principal que fundamentou os conhecimentos constituídos na pesquisa em tela 

é a que sustenta a linguagem como interação humana e reconhece que a sua existência 

se efetiva nas relações sociais e na cultura. Cuidando para evitar algumas generalizações 

apressadas, mas, ao mesmo tempo consciente desse inevitável risco, tendo em vista os 

limites e intenções deste estudo, passei a descrever, em linhas gerais, como foi 

concebido o conceito sobre linguagem admitido em meu estudo. Caminhada realizada 

em um terreno minado pelas muitas teorias que dela se ocuparam, mas, tanto melhor, 

pois desse diálogo de tantas vozes discordantes, pode surgir uma possibilidade de 

entendimento desse fenômeno que é, absolutamente, fundamental, tanto na visão social, 

como em nossa experiência pessoal, pois no processo de desenvolvimento cognitivo, a 

linguagem tem papel fundamental na determinação de como os indivíduos aprendem a 

pensar, já que as formas de pensamento são transmitidas aos indivíduos através da 

linguagem. Desta forma, a linguagem passou a ser a principal referência, pois fornece 

evidências para o contexto no qual os enunciados são produzidos, e nos faz dar um 

enorme passo na direção da compreensão das mentes e seus processos operativos.  

A psicologia deve muito a Jean Piaget: ele foi o primeiro a estudar 

sistematicamente o pensamento, a mente e a lógica infantil, revolucionando os estudos 

desenvolvidos até então sobre a linguagem e a mente. Segundo Piaget, a linguagem 

reflete o pensamento, mas não o determina. Em sua obra não há lugar para a vida social, 

para os usos e intenções, tampouco, há lugar para as instabilidades humanas. Orientou 

seus estudos para uma análise dos produtos da mente tomados abstratamente. Por meio 

da sua Epistemologia Genética, deu corpo ao conceito de mente que viria a ser admitido 

e incorporado pela Modernidade.  

                                                           
15

 Piaget, estudioso do desenvolvimento humano, preocupado em descobrir as mudanças ontogenéticas no 

funcionamento cognitivo. Alguns de seus mais importantes conceitos: assimilação, acomodação e 

equilibração, aliados à afirmação da existência de processos mentais internos, confrontaram com a 

posição behaviorista de forte tradição nos Estados Unidos.  

 
16

 Vygotsky e Bakhtin, em termos bastante diversos se interessaram pela subjetividade dos indivíduos no 

âmbito da linguagem, ambos consideram o homem um ser essencialmente social e histórico e em suas 

teorias postulam que o homem, à medida que constrói sua singularidade, mediada pela linguagem, atua 

sobre as condições objetivas da sociedade, transformando-a. Os autores apontam novas bases para a 

relação entre Psicologia e a Educação.  
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Em Vygotsky, a linguagem tem dupla função: a de interação social e de 

pensamento generalizante, responsável pelo salto qualitativo das formas humanas de 

funcionamento das mentes, onde está depositada a possibilidade de indivíduos operarem 

no mundo concreto, mas, também, com as representações que vão fazendo nele. Em 

suas abordagens teóricas revela preocupações e filiação ao materialismo histórico. 

Postulava que a transmissão das experiências cognitivas se efetivava por meio de 

sucessivas partilhas mentais, como meio de assegurar a transmissão de mecanismos 

culturalmente elaborados, frente a uma realidade histórico-cultural específica, 

explicando, desta forma, a geração do fenômeno da consciência. Em seus estudos 

verifica-se o objetivo de modernização da mente do camponês inserido em um projeto 

político. No seu referencial teórico, a linguagem é responsável por alterar as formas de 

pensamento, dando-lhes novos meios para explicar o mundo. Resumidamente, para 

além da função de transmissão de ideias, a linguagem desempenha um papel central em 

sua obra: cria realidades e consciências e constitui conhecimentos.  

A partir das leituras de Bakhtin encontrei elementos para entender o exercício da 

linguagem humana por parte dos indivíduos. Estende o conceito de linguagem até a 

esfera das relações sociais e, com base nessa ampliação, considera não só as relações 

sociais como linguagem, mas, também, que as relações sociais constituem a atividade 

mental. Bakhtin amplia e complementa a explicação de Vigotsky sobre mediação e as 

origens sociais do funcionamento das mentes. Vai afirmar que não existe atividade 

mental sem expressão semiótica, e que os signos só emergem no terreno interindividual. 

Nesse sentido, a palavra não pertence aos indivíduos, mas é elemento de mediação, 

instável e alterada na dinâmica das interações verbais. Dono de uma profunda erudição 

literária, o que lhe rendeu um contato privilegiado com a linguagem humana real, e um 

relevante conhecimento filosófico, que lhe possibilitou fugir das simplificações 

positivistas da ciência que se fazia no Ocidente à época. Esta condição foi o que mais 

nos interessa em sua obra. Ao eleger o terreno movediço das relações sociais como o 

lugar de articulação da vida e da linguagem, escolheu trabalhar com um mundo em 

movimento e em constante transformação, seu objeto está sempre em processo, não se 

submete a uma forma fixa e imutável.  

Colocar-me nos ombros destes gigantes exigiu equilíbrio que busquei e 

encontrei em Geraldi
17

. Apropriar-me de alguns de seus conhecimentos contribuiu para 

                                                           
17

 João Wanderley Geraldi, organizador e autor de um clássico para os professores e para o ensino da 

língua portuguesa: O texto na sala de aula. Representou e, continua representando, uma significativa 
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ampliar e superar as três concepções de linguagem, por ele próprio apontadas (1984, p. 

43): linguagem expressão do pensamento; linguagem comunicação; linguagem 

interação. Concepções revistas pelo próprio autor, que passou a admitir a concepção da 

linguagem como atividade constitutiva: [...] “porque pensamento,comunicação e ação 

estão entrelaçados e no mesmo lugar” (2014, p.213 grifo meu).  

Finalmente, assumindo a natureza social, interativa e constitutiva da linguagem, 

segui investigando os modos como os indivíduos representam a escrita a partir das 

diferentes construções das realidades e dos mundos e, busquei, também, compreender 

como os indivíduos se configuram e se inscrevem na e pela escrita, e de que forma os 

sentidos se produzem, se articulam e circulam na dinâmica social. Essas reflexões 

sustentaram os estudos que desenvolvi para a elaboração do conjunto teórico que 

elaborei.     

  

                                                                                                                                                                          
interlocução com o professor que se empenha em reencontrar a sua vocação pedagógica buscando as 

mudanças necessárias no ensino desta disciplina. Em comemoração aos trinta anos desta publicação, foi 

lançada uma coletânea chamada O texto na sala de aula: um clássico sobre o ensino da língua 

portuguesa a qual convida, novamente, os professores a descobrirem novos sentidos e novas 

possibilidades para compreender a importância do referido clássico. Nesta coletânea comemorativa, o 

próprio Geraldi é convidado e escreve um texto retomando às ideias que orientaram o seu texto no 

passado, imprimindo-lhe um olhar do presente. 
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3 ALFABETIZAÇÃO E CULTURA ESCRITA 

 

 

3.1 A fase inicial do aprendizado da língua escrita: alfabetização a caminho do 

texto 

 

 

A criança estava dentro da sua linguagem, 

de ora em diante, ela tem-na face a ela e 

observa-a, divide-a, classifica-a, arruma-a em categorias. 

Bernard Lahire 

 

 

A alfabetização é um processo que sempre esteve no centro do meu interesse e 

das minhas preocupações profissionais. Neste capítulo, apresentei as bases no domínio 

teórico e prático do que passo a considerar fase inicial de aprendizagem da língua 

escrita, processo também chamado, alfabetização. Ao longo da minha trajetória 

profissional na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, sempre estive alerta às 

tentativas de enfrentamento às questões de alfabetização e repetência nas séries iniciais. 

Essas preocupações, inicialmente estavam orientadas para a descoberta de métodos de 

alfabetização mais adequados ao ensino da língua escrita. À medida que tive contato e 

fui me apropriando dos conhecimentos acerca da gênese da língua escrita, 

principalmente as elaborações sobre a Psicogênese da Língua Escrita, passei a analisar 

as produções escritas dos meus alunos a partir da evolução apresentada nos estudos de 

Ferreiro e Teberosky
18

.  

Quanto mais buscava compreender as escritas baseada no processo evolutivo da 

humanidade proposto por Ferreiro e Teberosky, menos encontrava nas escritas reais dos 

meus alunos as marcas dessa evolução, pelo ao menos da forma linear e previsível, com 

que, no meu entendimento, as autoras apresentavam. O problema se agravava quando os 

discursos pedagógicos me encaminhavam para levar em conta a capacidade da criança e 

a necessidade de aceitar o seu ritmo, O que mais me inquietava era o fato que, na 

prática, esta condição representava aceitar que o indivíduo, ainda, não era capaz de 

                                                           
18

 A Psicogênese da Língua Escrita. 
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aprender, então nada se podia fazer para ele avançar nos conhecimentos da leitura e da 

escrita.  Ocorre que, quem inventou a escrita precisou inventar, e precisa continuar 

reinventando, também, as formas de ensiná-la às gerações futuras. Para que os sistemas 

de escrita cumpram a sua função semiótica, e continuem a ser usados, é preciso que se 

ensine como fazê-lo. Contudo, o que se verifica, frequentemente nas práticas de 

alfabetização é o rompimento do elo responsável por imprimir à escrita o estatuto de 

sistema de expressão e significação.  

A adoção de uma determinada perspectiva teórica corresponde a uma maneira 

específica de olhar, analisar, explicar e, principalmente, mediar os processos que 

ocorrem para a alfabetização dos indivíduos. Por esse motivo, considerei importante 

esclarecer de que forma concebo a alfabetização, para que o leitor possa compreender 

melhor alguns conceitos, e distinguir a abordagem teórica a qual estão vinculados. 

Logo, para conduzir o tema sobre a alfabetização é importante se ter mente que as 

variações relacionadas à extensão e à conceituação da alfabetização não são aleatórias 

ou desprovidas de intenções ou motivações, antes, elas refletem as diferentes 

concepções acerca da natureza e da função de alfabetizar e de ser alfabetizado. A forma 

como a concebo está relacionada à abordagem teórica que fundamenta os estudos na 

perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, que ao abordar a questão da alfabetização, 

assinala:  

Métodos naturais de ensino da leitura e da escrita implicam operações 

apropriadas sobre o meio ambiente das crianças. Elas devem sentir a 

necessidade do ler e do escrever no seu brinquedo. No entanto, o que 

Montessori faz quanto aos aspectos motores dessa habilidade deveria, agora, 

ser feito em relação aos aspectos internos da linguagem escrita e de sua 

assimilação funcional. É claro que é necessário, também, levar a criança a 

uma compreensão interior da escrita, assim como fazer com que a escrita seja 

desenvolvimento organizado mais do que aprendizado. Quanto a isso, 

podemos apenas indicar uma abordagem extremamente geral: assim como o 

trabalho manual e o domínio da caligrafia são para Montessori exercícios 

preparatórios ao desenvolvimento das habilidades da escrita, desenhar e 

brincar deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da linguagem 

escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo 

o complexo processo de transição de um tipo de linguagem para outro. 

Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos, até o 

ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas 

também a fala. Se quiséssemos resumir todas essas demandas práticas e 

expressá-las de uma forma unificada, poderíamos dizer que o que se deve 

fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita, e não apenas a escrita das 

letras  (VYGOTSKY, 1998, p. 156-157). 

 

A partir desta perspectiva, passei a sustentar argumentos nos postulados de 

Senna sobre alfabetização. Segundo o autor “[...] uma teoria sobre alfabetização, neste 

caso, é aquilo que define o modo como se concebe a alfabetização e sua finalidade e, 
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consequentemente, assinala uma maior ou menor aproximação a tipos diversos de 

métodos de alfabetização [...]” (1995, p.223). Neste trabalho, consubstancia as 

concepções e paradigmas sobre alfabetização, num esforço de esclarecer e sistematizar 

o próprio conceito de alfabetização em suas relações com o comportamento dos 

alfabetizadores e alfabetizando. Senna argumenta que as diferentes práticas 

alfabetizadoras refletem um universo com três paradigmas básicos, que passa a nomear 

como: o mecanicista, o linguístico e o semioticista. Ao relacionar as teorias de 

alfabetização às teorias que integram os mesmos paradigmas, as tornam mais 

compreensíveis e, ao mesmo tempo, traz elementos que possibilitam ampliar o universo 

de conhecimentos acerca do processo de alfabetização. Vejamos, então, no que consiste 

cada um destes paradigmas.  

O paradigma mecanicista da alfabetização está associado ao Paradigma do 

Estruturalismo Linguístico, vigorou mais marcadamente entre o final do século XIX até 

meados do século XX. Tem respaldo nas teorias norte-americanas da linguística 

estruturalista e da psicologia comportamentalista. Assume como prática da alfabetização 

o desenvolvimento das habilidades específicas de codificar e decodificar, concentrando 

a prática alfabetizadora, exclusivamente, no desenvolvimento do domínio sobre o 

“código” escrito, que, por sua vez, é concebido como capaz de associar diretamente a 

fala a uma representação gráfica. Este paradigma perde forças quando novos 

conhecimentos e descobertas levaram à constatação de que não existe uma relação de 

equivalência direta entre a língua oral e a língua escrita, por isso, não pode ser 

concebida com mera transcrição da fala. A partir desta compreensão, começa a se 

observar uma mudança significativa na prática alfabetizadora, resultando num novo 

paradigma por ele chamado: linguístico. A ruptura com a crença de que a língua escrita 

pudesse ser relacionada à fala amparou-se na constatação de que as condições de uso, as 

regras e estruturas de ambas são distintas. Tal paradigma trouxe como consequências 

para as práticas de alfabetização a compreensão de que a aprendizagem e o domínio do 

sistema de escrita, por si só, não assegura ao indivíduo condições de empregá-lo 

eficientemente em atos comunicativos. O emprego da língua escrita demanda o domínio 

de um conjunto de “regras pragmáticas” que está muito além da associação do ato de ler 

a simples decodificação, e do ato de escrever a simples codificação. Neste ponto chegou 

ao paradigma semioticista de alfabetização. Muito mais do que uma teoria de 

alfabetização, este se reúne ao conjunto de teorias epistemológicas que buscam explicar 

a mente e o pensamento humano. Admite que, para além de um sistema de expressão, 
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existe um homem dotado da faculdade de linguagem, com elementos cognitivos e 

sociais, responsáveis por garantir aos indivíduos a construção e o emprego da escrita. A 

partir desta teoria, as práticas de alfabetização sofreram grande reformulação, rompem 

não apenas com métodos usados até então, mas com técnicas mecanicistas de 

intervenção. Nesta perspectiva, a alfabetização consistirá em uma aprendizagem que 

depende da capacidade dos indivíduos de produzir linguagem. Alfabetizar exigirá a 

mesma competência empregada para aprender uma língua estrangeira e empregada em 

toda aprendizagem, uma vez que toda aprendizagem é intermediada pela linguagem.  

Neste ponto, importa reconhecer que as variações relacionadas à extensão, à 

propriedade e ao período da alfabetização não são aleatórias ou isentas de valores e 

intenções, mas refletem as várias concepções acerca da natureza do processo chamado 

alfabetização. Tradicionalmente, a alfabetização inicial vem sendo considerada em 

função da relação entre o método e os resultados apresentados pelo aluno. Nessa 

concepção instrumental, o processo que envolve a aprendizagem desse complexo 

sistema é, frequentemente desconsiderado, tanto do ponto de vista de quem ensina, 

como do ponto de vista de quem aprende. Na perspectiva de quem ensina, a escrita é um 

produto da criação e da evolução da humanidade, um sistema organizado e, portanto, 

para usá-lo com competência o indivíduo precisa de quem o ensine a compreender a sua 

organização. Na perspectiva do indivíduo que aprende, os períodos que marcam e 

definem esse desenvolvimento são responsáveis por determinarem as formas de abordar 

o seu ensino. Sabemos hoje que, do ponto de vista biológico, são inúmeras e complexas 

as formas como o cérebro processa e opera com áreas específicas para as diferentes 

dimensões da linguagem. Quando tratamos de fase inicial do aprendizado da escrita, é 

preciso considerar os seguintes aspectos: (i) o período de desenvolvimento do indivíduo 

que aprende e sua experiência cultural; (ii) a escrita como um sistema semiótico criado 

pela humanidade, resultado da sua capacidade de simbolizar e produzir linguagem; (iii) 

a escola e as práticas pedagógicas responsáveis pelas dinâmicas dos processos que 

acontecem na sala de aula; (iiii) o conhecimento e a cultura responsáveis por situar o 

momento histórico em que ocorre a sistematização do ensino da língua escrita.  

O ensino sistemático da língua escrita com o objetivo de desenvolver no aluno 

os conhecimentos necessários a sua aprendizagem acontece nos anos iniciais do ensino 

fundamental, precisamente no primeiro, no segundo e no terceiro anos de escolaridade. 

Contudo, esta situação é potencializada e antecipada a partir do aluno que está imerso 

em uma rede de interações com letras, textos e são usuários experientes da língua. A 
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partir desta compreensão, o uso da língua escrita deixa de ser uma decisão individual, e 

passa a ser o resultado de uma determinação social. O ser humano é capaz de 

desenvolver a potencialidade de comunicação de diferentes formas, pela oralidade ou 

pelos movimentos, porém a escrita, por sua vez, não se constitui geneticamente, como 

acontece com a fala. Por ser um produto cultural complexo depende do ensino 

intencional e organizado, que se insere no tempo letivo e no espaço escolar, muito 

embora não desconsidere o fato de que esse aprendizado não termina ao final do ano 

letivo, sequer tem seu início marcado com a entrada da criança na escola.  Há tantos 

fatores que envolvem a apropriação da língua escrita que a sua consolidação demanda 

investimento ao longo de todos os anos de estudos, e, diria mesmo, ao longo da vida.  

 

 

3.1.1 Alfabetização e a escola  

 

 

A escola como instituição tem por essência a função social e o dever de ensinar a 

língua escrita a todos, uma vez que é direito do indivíduo conhecer e usar essa 

importante ferramenta de inserção no mundo e de prestígio social. Apesar da escola nos 

últimos anos ter negligenciado a função natural de ensinar, em nossa sociedade continua 

sendo a instituição responsável por socializar e sistematizar os conhecimentos 

produzidos. Ninguém vai ao clube, igreja, mercado e delegacia para aprender a ler e 

escrever. A representação pedagógica e social da alfabetização, ainda muito presente no 

universo e no imaginário escolar, nos interroga e nos faz refletir sobre o lugar e o tempo 

do ensino da língua escrita, provavelmente, motivados pela demonstração de 

inoperância da escola em possibilitar essa aprendizagem aos alunos. Situação agravada 

pelo conjunto de habilidades cognitivas exigidas nas avaliações que estão no centro dos 

processos de escolarização. Sublinha-se aqui o fato de que, o sistema educacional por 

estar organizado burocraticamente é sustentado por escolhas e decisões pedagógicas que 

salientam a melhoria das chances de vida através da escola, e legitima a promessa do 

ingresso em uma sociedade tecnológica. A questão fundamental do ensino escolarizado 

da escrita é o que, e como, considerar os conhecimentos sobre leitura e escrita que os 

alunos trazem de suas experiências culturais vividas fora da escola. A dificuldade de a 

cultura escolar acolher os conhecimentos trazidos das experiências extraescolares dos 

alunos está, exatamente, no reconhecimento de que estes conhecimentos sejam 
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verdadeiramente conhecimentos, tão legítimos e considerados quanto os que a escola 

apresenta.  

Questões relacionadas aos processos iniciais de aprendizagem da língua escrita 

em ambientes escolares mobilizam estudos e pesquisas, envolvem professores, 

pesquisadores e gestores há muito tempo. Conduzidos, talvez, pelo incômodo com os 

índices de analfabetismo; com o número cada vez maior de indivíduos alfabetizados 

pela escola, e que são incapazes de compreender e redigir um texto, ou fazem uso 

escasso desse conhecimento; com aqueles que passaram a ser chamados de analfabetos 

funcionais. Fenômeno que categoriza aqueles que não usam a escrita 

convencionalmente; aqueles que embora sabendo ler e escrever são incapazes de 

compreender ou redigir um texto com determinada finalidade; aqueles que não 

apresentam boa classificação na Provinha Brasil; aqueles que não estão preparados para 

as novas demandas do mercado; aqueles que não compartilham do universo e das 

experiências da cultura escrita. Sobrevém que é a comunidade econômica de maior 

prestígio social quem define e qualifica os critérios de adequação dos textos escritos.  

Neste contexto, se justificam o destaque e a relevância dos resultados das avaliações em 

rede, assumindo posição secundária os processos que envolvem a apropriação da língua 

escrita. Cenário favorável e responsável, em grande parte, pelo retorno aos métodos e a 

mecânica das práticas de alfabetização que desconsideram o papel que ela desempenha 

no desenvolvimento cognitivo e cultural dos indivíduos, e passam a admitir ser o ensino 

canônico das letras, relacionado aos seus valores sonoros, suficientes para garantir o uso 

escolar e social da escrita. 

 

Esta alfabetização ou cultura literal, da letra, é a morte do espírito, ou seja, do 

pensamento e da palavra:”Todos os valores se quebram se a letra ou as letras 

mortas substituem a palavra, que só se expressa em vozes vivas”(José 

Bergamin, La decadencia Del analfabetismo) (FRAGO, 1993, p. 27).  

 

Alfabetizar é muito mais do que ensinar a conjugar e relacionar letras e sons, é 

colocar uma língua em funcionamento em todas as suas dimensões: fonológica, 

morfológica, sintática, prosódica e semântica. Isto me permitiu afirmar que estar 

alfabetizado implica saber ler e compreender o que se leu, e saber escrever exige 

organizar as ideias de acordo com as convenções, de modo a adequar os escritos aos 

critérios estabelecidos; saber escrever não é, meramente, por no papel as palavras tal 

como se diz falando.  
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Na busca por recursos teóricos para melhor abordar e compreender os processos 

de apropriação da língua escrita me deparei com os estudos de Silvio Gallo (2013) e o 

conceito por ele desenvolvido sobre “Educação menor”. Seus esclarecimentos me 

inspiraram e me instruíram para a construção do conceito de uma “Alfabetização 

menor”. Para que o leitor possa compreender melhor o que explorei e como desenvolvi 

o raciocínio para as elaborações seguintes, trouxe a síntese de seus postulados. A partir 

do modelo de homem e de sociedade idealizados pela Modernidade
19

, que sustenta a 

educação como parte de um projeto responsável pela emancipação e liberdade 

individual, a educação deveria preparar os cidadãos para o novo espírito civilizado e 

“moderno”, não deixando este projeto entregue a pessoas, cujos interesses não fossem 

os da Nação/Estado. A Educação deveria estar em consonância com a Constituição e as 

Leis do Estado Moderno, dentro do qual somente caberiam indivíduos “esclarecidos”, 

submetidos e legitimados pela Ciência. Seguindo em seus argumentos para caracterizar 

o projeto educativo da modernidade, cita Kant e Rousseau. O primeiro afirma ser o 

processo educativo a possibilidade dos homens saírem da condição de menoridade e 

alcançarem a maioridade, e o segundo que admite ser o processo educativo capaz de 

emancipar os indivíduos e prepará-los para a liberdade. Nesta perspectiva, apenas sob a 

tutela da educação escolarizada existiria possibilidade de nos tornarmos “maiores” ou 

adquirirmos a “maioridade”.  

 

[...] se pensarmos a educação em outro registro? E se não buscarmos a 

maioridade? Seria possível traçar linhas de fuga a esse processo educativo 

moderno, pensado em modo maior? Qual a potência de se pensar o menor na 

educação, ou em outras palavras, de se pensar a educação como arte menor? 

(GALLO, 2013, p. 3) 

 

Busca na Filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari a imagem de “menor”, que 

se apresenta não como um adjetivo, mas como um conceito formulado e, inicialmente, 

aplicado para caracterizar e distinguir a literatura “menor” da literatura “maior”. Essa 

toma a língua como um paradigma canônico, no qual as possibilidades de exploração 

não vão além das regras e normas estabelecidas, enquanto a denominada “menor” “faz 

rachar a língua, introduz diferenças, linhas de fuga, faz “gaguejar” as palavras” 

                                                           
19

 O tema Modernidade é referência em inúmeras fontes, dentre as quais aquelas que afirmam o seu fim e 

o surgimento de uma nova ordem social que passam a denominar Pós- Modernidade, e há, ainda, os que 

a consideram um projeto inacabado. Limito-me a apresentar apenas duas que fundamentam os meus 

estudos: Stuart Hall(2003) que argumenta sobre a série de rupturas no conhecimento moderno, cuja 

maior consequência foi o descentramento do sujeito “cartesiano”. A segunda referência é Giddens 

(2002), importante sociólogo inglês que faz um balanço da Modernidade a que ele denomina de “alta” 

ou “tardia”. 
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(DELEUZE, 1997, apud GALLO, 2013, p.3). Dessa forma, segue afirmando que a 

principal característica do “menor” é não se prestar a ser modelo, e quando acontece 

passa a ser “maior, estabelecido, instituído”.  

Quando cita a educação “maior”, a vincula sempre a um modelo a partir dos 

parâmetros modernos de educação, e à escola a máquina responsável por realizar e 

preparar os cidadãos para a maioridade, da qual deriva toda a produção de políticas 

públicas de educação. Nesse ponto chega ao paradoxo que consolida o conceito 

“menor”:  

 

[...] a escola, como máquina de ensino oficial, coloca a criança no contexto 

de coordenadas semióticas pré-estabelecidas, nas quais ela é treinada e 

submetida... Nesse registro, poderíamos interrogar: que maioridade é essa, se 

trata-se de uma conformação a certos padrões sociais? Onde está a autonomia 

afirmada por Kant? (2013, p.3). 

 

Julgo ter sucintamente explicado o conceito de “menor” desenvolvido por Gallo, 

cabendo, ainda, informar que, em sua elaboração teórica, aplica esse conceito, também, 

à ciência e discorre sobre as variações em torno de uma educação “menor”. Contudo, 

para a exposição de meus argumentos, e para que se possa melhor examinar as suas 

bases e consequências, considerei suficiente o que foi exposto e passei a desenvolver e 

aplicar o conceito “menor” no contexto da alfabetização.  

Com foco nos processos de alfabetização e nas orientações para o ensino da 

língua escrita, retomo o conceito de “menor” para caracterizar e distinguir a 

alfabetização que considero e defendo. Frequentemente, a leitura e a escrita, quando 

concebidas como objetos de instrução sistemática e escolarizada, chegam aos indivíduos 

através de métodos de ensino que pressupõem exercícios modelares e em série, 

considerados capazes de desenvolver habilidades específicas e gerais para o domínio do 

dialeto padrão. De fato, a ideia de democratização do ensino trouxe o acesso à 

alfabetização a todos, de modo grandioso, amplo e “maior”. Porém, subjacente à ideia 

de universalização do acesso, esteve presente a produção de um maior número de 

alfabetizados no menor tempo possível. Trata-se do ensino em massa, “maior” para 

retomar o sentido moderno de educação. As práticas pedagógicas, geralmente, de 

caráter fechado, baseadas exclusivamente nas relações e interpretações de sons e letras, 

partem de um pressuposto canônico que ignora as bases orais do pensamento e da 

linguagem escrita, e admitem a repetição e a memorização como garantia de estabilizar 

a assimilação dos significados. Neste ponto importa esclarecer que a língua escrita, 
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embora não seja um arremedo do oral, tem caráter, regras e estrutura própria, deve 

assentar-se e crescer numa cultura oral que precisa e deve ser valorizada e enriquecida 

pelas escolas. Ou seja, as práticas de alfabetização e as políticas para a área devem 

admitir que a língua oral dos grupos de indivíduos menos legitimados e valorizados é 

linguisticamente tão correta e complexa, em relação com seus contextos de produção. 

Não digo que sejam iguais, mas diferentes em seus processos cognitivos e diferentes 

socialmente, porém linguística e comunicativamente adequadas a suas práticas, usos e 

cultura. Uma coisa é saber usar a língua escrita em situações concretas de interação e 

uso, outra coisa é saber “ler” e “escrever” baseado na tradição da palavra escrita, 

apreendida com um único sentido estabelecido. Mesmo reconhecendo que o processo de 

alfabetização pressupõe a aprendizagem de princípios e normas do sistema alfabético, 

pode-se encontrar variáveis de uma alfabetização “menor” em outras formas de se 

pensar, que sejam capazes de traçar “linhas de fuga” em relação ao modelo clássico de 

alfabetizar.  

Aplicar aos processos de aprendizagem da língua escrita o conceito de “menor”, 

implica considerar a atividade mental do indivíduo em processo de alfabetização, não 

apenas como uma atividade cognitiva estruturada, como entendia Piaget, mas, como um 

processo de elaboração conceitual, que envolve interação, aprendizagem e 

intencionalidade. Sugere reconhecer nesse processo “menor” as singularidades 

individuais do aprender e a impossibilidade, por isso, de reproduzir formas coletivas e 

“maior” de ensinar. Incorporar o conceito de alfabetização “menor”, não representa 

abandonar a preocupação com o ensino da relação fonema/grafema, nem com a 

qualidade da mediação do professor nesse processo, tampouco desprezar as normas que 

orientam o sistema alfabético de escrita, contudo, a diferença é que nessa forma de 

caminhar, a cultura do ensino literal das letras não conduz o processo. A alfabetização 

“menor” pressupõe experimentações que possam ser produzidas no interior das escolas 

e das turmas de alfabetização, como prática de constantes possibilidades de uso da 

língua escrita, com originalidade e competência para falar de si, dos outros, dos seus 

sonhos desejos e gostos, conforme assegura Gontijo (2002, p. 2): “[...] ela realiza um 

dos círculos essenciais da formação da individualidade humana [...]”. 

Não pude encerrar esse capítulo sem tratar do conceito de letramento que tem 

dominado os debates no cenário da alfabetização nos últimos trinta anos. A partir da 

década de 1990, chega ao Brasil o conceito de letramento que visava complementar os 

níveis insuficientes de apropriação da escrita, considerados necessários para que um 
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indivíduo fosse considerado alfabetizado. Desde então, vem aumentando a produção 

acadêmica brasileira sobre o tema que busca explorar os diferentes aspectos envolvidos 

no conceito de letramento, a partir de diversas perspectivas teóricas e metodológicas
20

. 

Este estudo não teve por objetivo totalizar as discussões existentes no campo do 

letramento, tencionei, apenas, situar algumas contribuições teóricas importantes que 

vêm marcando e definindo as práticas de alfabetização. Magda Soares, juntamente com 

Ângela Kleiman pioneiras nos estudos sobre letramento no Brasil, em 1998 publicou o 

livro que serviu como referência para estudos posteriores: “Letramento: um tema em 

três gêneros”. Nele a autora definia o referido conceito como: “[...] resultado da ação de 

ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; [...] o estado ou condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita e de suas práticas sociais [...]” (1998, p. 27 e 30). Em sua evolução histórica, seja 

da perspectiva teórica, ou do ponto de vista da prática, os conceitos de alfabetização e 

letramento foram distinguidos para que se pudesse diferenciar os dois processos.  

 

[...] a alfabetização e o letramento são processos de aquisição de um sistema 

escrito. A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto habilidades 

para a leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem [...] a 

alfabetização pertence, assim, ao âmbito do individual. O letramento, por sua 

vez, focaliza os aspectos sociohistóricos da aquisição da escrita (TFOUNI, 

2010, p. 9). 

[...] podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos [...] (KLEIMAN, 1995, p. 

19).    

 

Decorrem das produções teóricas sobre o conceito de letramento elaborações 

simplificadoras e reducionistas do conceito de alfabetização. Uma alfabetização 

estritamente vinculada às práticas escolares, desvinculada, portanto, de práticas sociais e 

culturais mais amplas. Sobre a distinção dos conceitos de alfabetização e letramento, 

Geraldi (2011, p. 29) alerta: “[...] nessa perspectiva a alfabetização é reinventada como 

uma atividade técnica de reconhecimento das significações e não de construção de 

sentido”. Assumindo essa posição dá-se ênfase aos símbolos e suas decodificações. 

Exatamente nesse ponto é que se verifica a redução do conceito de alfabetização, 

simplificando o processo a mera “aquisição” de um código. apartada das práticas e usos 

                                                           
20

 Dentre alguns teóricos que estão produzindo e mantendo aceso o debate sobre os conceitos de 

alfabetização e letramento e suas implicações na prática, podemos citar: João Wanderley Geraldi; Luiz 

Percival; Edwiges Zaccur; Luiz Antônio Senna; Cecília Goulart; Brian Street; Magda Soares entre 

outros. 
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sociais, baseada na consideração de que a palavra escrita se aprende para depois ser 

colocada em circulação, sem levar em conta os aspectos comunicativos, linguísticos e 

culturais e, a escassa, ou quase nenhuma, relação com a vida.  

A partir desta compreensão, passei a admitir e incluir no interior dos meus 

estudos o conceito de letramento de Senna, que além de ampliar a ideia que se tinha 

sobre os eventos de letramentos, vincula-os aos processos de desenvolvimento 

cognitivos globais e não os restringe, exclusivamente, à alfabetização:  

 

O conceito de letramento foi concebido visando reforçar a necessidade de um 

trabalho de alfabetização apenas como parte e conseqüência de um processo 

de desenvolvimento cognitivo, que visa garantir aos sujeitos as condições 

plenas como cidadãos em um mundo cartesiano dando-lhes uma voz pública 

e condições de planejar suas vidas com autonomía. Trata-se de um processo 

de desenvolvimento que interfere em várias áreas da cognição, desde a 

organização e de procedimentos psicomotores e heurísticos das operações 

lógicas formais a identidade sócio-afetiva, que levarão o sujeito a acreditar na 

sua capacidade de ler o mundo e agir em favor do seu futuro. Por letramento 

entendido, portanto, um determinado projeto de socialização escolar através 

da intervenção de numerosos olhos teóricos e científicos. Também inclui uma 

perspectiva mais ampla do tempo de estudante: não se trata de um momento 

episódico na história da escola, situada na série primária inicial, mas uma 

preocupação constante para o currículo de vida, uma vez que a cada etapa de 

socialização, novo processo de letramento é iniciado (SENNA, 2001, p 7-8, 

tradução minha-). 

 

A aprendizagem da leitura e da escrita começa muito antes da escolarização, as 

crianças vão constituindo desde que nascem conhecimentos sobre o mundo que as 

rodeia, inclusive, o das letras, sem nenhuma autorização ou controle para fazê-lo, 

felizmente. Contudo, tomei neste estudo como referência a alfabetização escolar, 

compreendida como o período da sistematização e consolidação dos conhecimentos que 

envolvem a aprendizagem formal da língua escrita, que tem seu início nos anos iniciais 

do ensino fundamental. Período específico que o singulariza em relação aos demais, já 

que nessa fase se constituem conhecimentos fundamentais para o acesso a outros 

conhecimentos escolares. A apropriação da escrita situa-se na esfera do 

desenvolvimento humano, estreitamente relacionada aos modos de pensamentos. Sendo 

assim, a escrita não representa um objeto cultural construído naturalmente nas relações 

interpessoais, a sua construção exige políticas públicas e práticas pedagógicas 

intencionais e planejadas.  
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3.1.2 Ensinar a escrever no século XXI 

 

 

 Pensar sobre o ensino da língua escrita neste século só encontra sentido se 

estiver vinculado ao uso que os indivíduos fazem dela pessoal e socialmente. Da mesma 

forma, refletir sobre as práticas alfabetizadoras exige uma articulação à percepção 

intuitiva que os indivíduos fazem da escrita em seus contextos locais, que é 

culturalmente definida, e expressa estilos cognitivos singulares responsáveis pela 

geração de gramáticas específicas. O mundo e o indivíduo contemporâneo trazem novos 

desafios para a alfabetização, exigindo a sua vinculação a um projeto social 

comprometido com a ampliação de domínio dos diferentes códigos e registros escritos 

presentes em nossos tempos. 

 É preciso se ter em mente que o conceito de alfabetização na contemporaneidade 

vem exigindo englobar a complexidade dos novos sujeitos sociais, incorporando as 

dimensões políticas, culturais e sociais envolvidas. O modelo de sociedade fundada pela 

modernidade imprimiu à escrita um estatuto de organização política, reafirmando a sua 

natureza institucional. Sendo assim, a escrita constituiu-se em um bem social e coletivo, 

não sendo propriedade exclusiva dos indivíduos, mas um patrimônio da nação. Logo, 

para me tornar um sujeito da escrita, necessariamente, precisava me perceber como um 

sujeito deste mundo, onde a escrita se constituía com este valor. Para enfrentar a 

discussão política que distingue a alfabetização, por um lado fazendo parte de um 

projeto político e social de construção de nação, e por outro lado, uma decisão de 

caráter individual, como garantia de um direito, me assentei nos indivíduos e suas 

culturas, especialmente o contemporâneo e o urbano. O brasileiro, especialmente o 

sujeito da educação carioca, vem demonstrando que quanto mais me conscientizo da 

nação potente e mundialmente reconhecida que o Brasil se tornou, e na qual se 

reconhece plenamente inserido, além de melhorar a autoestima, tem trazido dificuldades 

à apropriação plena dos domínios da escrita ortográfica. Talvez, o fenômeno chamado 

de “lulismo” e as comunicações virtuais venham contribuindo para esta nova condição 

dos brasileiros. Observem que não preciso mais usar a forma ortográfica da língua para 

legitimar a minha participação e inserção nas práticas sociais. Diferentemente do 

homem moderno, este novo sujeito social ressignificou o sistema fechado que conforma 

a escrita alfabética, transformando-o em um sistema aberto em constante movimento. 

Ou seja, as escritas inadequadas sob o ponto de vista convencional, não são aleatórias, 
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tampouco representam um mau emprego do sistema de escrita alfabética. Podem 

representar uma legítima tentativa de inserção em uma situação linear e previamente 

estabelecida a partir de uma perspectiva dinâmica, tentativa responsável por transformar 

o sistema da escrita alfabética em um sistema vivo, e intensamente em devir.  

 Para dirimir qualquer dúvida acerca da minha posição quanto à importância da 

apropriação e uso ortográfico da escrita, reafirmo que é responsabilidade da escola 

ensinar a vertente dita padrão da língua escrita, assim como é direito irrefutável do 

aluno se apropriar desta forma de escrita, que continua sendo uma ferramenta 

importante para inserção em algumas práticas sociais. Por isso, será preciso que os 

alunos cheguem ao término do ensino fundamental escrevendo ortograficamente, caso 

contrário terão sérios problemas para negociarem seus escritos em determinadas 

situações sociais. Contudo, quando tratamos do ensino inicial da escrita e da leitura é 

preciso questionar o sentido de práticas e projetos de ensino que privilegiam o domínio 

pleno da forma alfabética e ortográfica da escrita, e desconsideram a aprendizagem das 

formas esquemáticas que regem e conformam escrita alfabética. As crenças e o 

imaginário docente que se produziram não informam nem encaminham a alfabetização 

para práticas esquemáticas como exige a construção da escrita. Práticas que ofereçam e 

reforcem situações de concentração; de percepção das partes de um todo; de escuta e de 

fala ativa como participantes de um diálogo, observando as falas do seu entorno e 

criando regras para que a comunicação aconteça de forma respeitosa e natural; de 

respeito aos turnos da fala de cada interlocutor; de possibilidades de participação em 

situações que envolvam argumentação na defesa de pontos de vista; de reconto de 

histórias ou fatos ocorridos no cotidiano; de participação em jogos verbais, como trava-

línguas, advinhas e quadrinhas. Reparem que todos esses comportamentos, apesar de 

não se reduzirem à apropriação da língua escrita, são fundamentais ao seu aprendizado, 

e precisam ser ensinados. Defendo, inclusive, a necessidade de informar aos alunos o 

quanto e quando precisarão desta ferramenta para transitarem em algumas esferas e 

situações sociais. 

Com base nas questões que me propus discutir neste capítulo, concluo que a 

concepção de alfabetização em sua compreensão mais tradicional é insuficiente, e 

alguns estudos já a consideram obsoleta. Não se trata de ensinar alguém simplesmente a 

ler e a escrever, mas levar a pensar no discurso próprio e de outros. Trata-se de levar 

indivíduos a agirem e pensarem formalmente, conforme determina os padrões da escrita 

alfabética, posição diametralmente oposta ao seu modo de pensar e organizar as suas 
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experiências, sejam elas cognitivas, culturais e, principalmente, as suas experiências 

com a língua escrita. A estas alturas da exposição, foi preciso assumir que, embora, 

queiramos que nossos alunos aprendam a ler e a escrever, não temos lhes criado as 

condições para que essa aprendizagem de fato aconteça. As práticas de alfabetização, 

em sua grande maioria, continuam a levar em conta apenas a mecânica do ler e escrever, 

subtraindo deste processo um de seus componentes mais essenciais: para alfabetizar 

esses meninos e meninas será preciso conhecer e admitir o modelo representacional que 

dá conformação as suas mentes, responsáveis pelos frequentes rompimentos com os 

limites de tempo, espaço e formalidades. 

 

 

3.2 A representação da escrita: o escrever, o pensar e sua relação com as formas 

escritas  

 

 

“E como podemos entender-nos, senhor, 

se, nas palavras que digo, ponho o sentido e 

o valor das coisas como são dentro de mim, enquanto 

quem as ouve lhes dá, inevitavelmente, o sentido e o valor 

que elas têm para ele, no mundo que traz consigo?” 

Pirandelo: Seis personagens à procura de um autor 

 

 

As inter-relações entre consciência, cognição e língua escrita apresentam-se, 

ainda hoje, como um dos problemas mais complexos e, por isso mesmo, mais 

desafiadores. Arrisquei-me a dizer que as mesmas não foram investigadas, nem 

exploradas o bastante para responder a questões práticas e conflitantes que demandam 

das práticas de alfabetização. Neste capítulo, tratei de explorar e apresentar elaborações 

teóricas sobre a representação mental da escrita produzida por indivíduos que se 

encontram na fase inicial de sua aprendizagem. Cuidei de expor as maneiras pelas quais 

a escrita se apresenta como produto da mente humana para explicar e justificar como os 

indivíduos são marcados por ela, quando passam a experimentá-la e materializá-la no 

corpus de uma cultura com bases narrativas e de características orais. 
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Comecei estas elaborações sobre representações afirmando que as palavras se 

deixam “vestir” pelas experiências individuais, inclusive a palavra escrita. Nesse ponto, 

não foi estranho pensar em uma roupa que, quando usada por outro que a herdou, 

assume nova forma e identidade.  Ocorreu-me aqui, a lembrança do livro “O casaco de 

Marx”. Em um texto poético e comovente, Peter Stallybrass nos faz pensar sobre nossas 

relações com as roupas e as representações em geral. Através das idas e vindas do 

casaco de Marx, nos leva a refletir sobre as representações entre as coisas como objetos 

de uso, aos quais imprimimos nossas marcas, como matérias que carregam nossa 

história e se transformam por inteiro ganhando outras dimensões: 

 

...as roupas são preservadas; elas permanecem. São os corpos que as habitam 

que mudam... quais são as implicações que podemos traçar a partir desses 

testamentos que deixam roupas como legado? Em primeiro lugar as roupas 

têm uma vida própria: elas são presenças materiais e, ao mesmo tempo, 

servem de código para outras presenças materiais e imateriais. Na 

transferência de roupas, as identidades são transferidas de uma mãe para uma 

filha, de um aristocrata para um ator, de um mestre para um aprendiz (2004, 

p. 38-39).  

 

 

A partir das transferências de roupas e identidades, foi possível depreender que, 

assim como acontece com as roupas, os usos sociais das línguas são produzidos e 

localizados no tempo e no espaço da vida dos homens. A mente constrói explicações 

científicas, históricas e infinitas possibilidades de interpretação das experiências 

vividas, inclusive, as experiências com a língua escrita.  

Admitir essas ideias implicou no reconhecimento de que o material escrito que 

se oferece à leitura sempre está inserido num dispositivo, cuja base tem conteúdo 

material, e este concorre para a sua apropriação, vinculado ao contexto no qual está 

inserido o escritor. Neste contexto, retomei a hipótese inicial deste estudo, que sustenta 

a premissa de que o modo como os indivíduos representam as palavras pode explicar as 

frequentes inadequações e aspecto dito “caótico” dos registros escritos. Foi necessário 

permanecer nessa questão para melhor compreender e explicar como os seres humanos 

interpretam os seus mundos e como é possível, a partir dessas realidades mentais, 

encontrar possibilidades de representação de seus mundos expressos nos materiais 

escritos. 

O estudo do material que resulta da atividade da mente humana quando tenciona 

escrever é tão complexo que não se limita aos estudos da linguística. Desta forma, esse 

capítulo se serviu de várias áreas do conhecimento, tais como: a psicologia, a 
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antropologia e a neurociência, que reunidas concorrem para a análise do processo de 

apropriação da língua escrita, abrangendo e reconhecendo as inúmeras possibilidades de 

representações dessas escritas relacionadas aos modos como os indivíduos pensam e 

constroem seus mundos. 

Importantes estudos já foram realizados visando investigar a cognição em 

diferentes culturas. Antes de Vygotsky, o centro do debate consistia em saber se, 

indivíduos que crescem em circunstâncias culturais diversas serão diferentes quanto às 

capacidades intelectuais. No começo do século XX, Èmile Durkheim, considerado um 

dos fundadores da Sociologia moderna, postulava que existem fenômenos sociais que 

devem ser analisados e demonstrados com técnicas especificamente sociais e, que a 

sociedade é algo que está fora e dentro do homem ao mesmo tempo. Sendo assim, 

admitia que os processos básicos mentais originam-se na sociedade. Essa ideia 

fundamentou e fomentou um grande número de estudos e debates. Já nos anos vinte do 

mesmo século, a questão polarizava-se: se a cognição e os conteúdos das mentes dos 

indivíduos são diferentes entre as culturas; ou se essas mesmas operações mentais 

diferem de uma cultura para outra. Neste curso, grande parte da Psicologia da época 

argumentava que o pensamento dos povos originados de culturas consideradas 

primitivas e iletradas, emprega “um conjunto de regras e operações diferente daquele 

empregado pelos povos modernos” (LURIA, 2012, p. 40). Do outro lado do debate, um 

grupo de psicólogos afirmava que “... o intelecto dos povos nas culturas primitivas é 

fundamentalmente idêntico ao dos povos contemporâneos que vivem em sociedades 

tecnológicas...” (LURIA, 2012, p. 40).  

Para Piaget (1986), a linguagem reflete o pensamento, mas, não o determina. A 

lógica interna do pensamento e da cognição, apesar de expressar a linguagem, não 

determina a sua lógica. Ainda deste lado do debate encontrava-se, também, a Gestalt e 

seus seguidores, que admitiam a existência de propriedades comuns às mentes em todas 

as culturas e difundiam a ideia de que as bases da cognição e do intelecto humanos são 

categorias universais. Importante ressaltar que todo esse debate e estudos foram 

fundamentais e resultaram na possibilidade de se investigar, mais profundamente, as 

mudanças e permanências das formas básicas das operações mentais e da cognição 

humana, em seus diversos modos de construir os “diferentes mundos” nas diferentes 

culturas.  

Aristóteles, ao iniciar a era da cognição, traz a ideia de que exercemos ação 

sobre as coisas, logo, as palavras e seus significados são frutos de operações mentais 
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(ARMENDANE, 2010). Existe de um lado a forma e de outro o sentido, e a semântica 

que é a responsável pela relação dessas duas dimensões. Sendo todo conceito resultado 

de operações mentais, foi possível admitir que não há neutralidade nessa operação. 

Aristóteles funda o sujeito cognoscente universal, admitido em todas as ciências, e 

desconsidera, desta forma, a pluralidade e diversidade presentes nos indivíduos, razão 

pela qual as categorias do pensamento não são reconhecidas pela gramática. 

Apresentando outra perspectiva, Vygotsky concluiu em seus estudos que o nome das 

coisas é resultado de uma cadeia de relações sociais, históricas, culturais e cognitivas, 

sendo assim, as palavras possuem conceitos subjacentes que vão dos mais simples aos 

mais complexos:  

 

... todas as palavras – das mais concretas às mais abstratas- são igualmente 

construídas no aspecto semântico... que no curso do desenvolvimento 

histórico da palavra modifica-se tanto o conteúdo concreto da palavra quanto 

o próprio caráter da representação e generalização da realidade na palavra 

(2009, p. 400-401). 

 

O pensamento é, ainda hoje, uma questão complexa e controversa, desde os 

primórdios, quando a psicologia ainda admitia as ideias de Platão e leis específicas para 

explicar a regência do fluxo do pensamento, dissociando-o do conceito de palavras. 

Nesta dissociação, deu-se a Deus o que era de Deus - o pensamento, livrando-o de toda 

perspectiva da área do sensível e do controle humano. A escola de Würzburg
21

 

reafirmou esta posição como assinala Vygotsky (2009, p. 402): “Nunca o pensamento e 

a linguagem haviam estado tão dissociados e separados um do outro... quanto na época 

da escola de Würzburg”. A descoberta da instabilidade e da mudança dos significados 

das palavras representou o fim dessa dissociação no âmbito das teorias do pensamento, 

que passaram a reconhecer a inconstância dos significados das palavras e admitir os 

diferentes modos de pensamento. Tratando diretamente da relação entre pensamento e 

linguagem, Vygotsky dá uma contribuição importante à discussão sobre pensamento: 

 

O pensamento não se exprime na palavra mas nela se realiza. Por isso, seria 

possível de formação (unidade do ser e do não-ser) do pensamento na 

palavra. Todo pensamento procura unificar alguma coisa, estabelecer uma 

relação entre coisas. Todo pensamento tem um movimento, um fluxo, um 

desdobramento, em suma, o pensamento cumpre alguma função, executa 

                                                           
21

 Surgiu no início do século XX, quando Oswald Külpe, filósofo e psicólogo alemão iniciou um grupo de 

pesquisa em Würzburg, cidade localizada ao norte do estado da Baviera, na Alemanha, de onde é 

derivado o nome "Escola de Würzburg". Esta escola, juntamente com a psicologia da Gestalt, 

desenvolveu uma elaborada psicologia do pensamento. 
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algum trabalho, resolve alguma tarefa. Esse fluxo de pensamento se realiza 

como movimento, através de uma série de planos, como uma transição do 

pensamento para a palavra e da palavra para o pensamento ([2001]2009:409 e 

410). 

 

Para Jung (1947, p. 542), estudioso do inconsciente humano que influenciou 

várias áreas do conhecimento psicológico com suas pesquisas, diz que “o pensamento é 

uma função psicológica racional entre conteúdos representativos, através da utilização 

de categorias de verdadeiro ou falso, ou como certo ou errado”. Segundo Piaget (1986), 

a formação do pensamento depende, basicamente, da coordenação de esquemas 

sensoriomotores e não da linguagem, que só aparece depois do pensamento. Esta só 

ocorre depois que a criança já alcançou determinado nível de habilidades mentais, 

subordinando-se, pois, aos processos do pensamento.  

Jerome Bruner, um dos responsáveis pela revolução cognitiva e um dedicado 

pesquisador, esforçado em apresentar uma nova perspectiva para o estudo da mente, 

postula sobre a diversidade dos modos de pensamento e do funcionamento da cognição 

humana. Assinala haver dois modos de pensamento e funcionamento cognitivo, cada 

um fornecendo diferentes modos de ordenamento de experiência e de construção da 

realidade. “Os dois (embora complementares) são irredutíveis um ao outro” (1997, p. 

13). O autor desenvolve e passa a descrever as características esquemáticas dos dois 

modos de pensamento (1997). Um dos modos de pensamento o autor chama de lógico-

científico, e o define como aquele que preenche o ideal do sujeito cartesiano formal, 

universal e unidimensional. Esse grupo de indivíduos opera com um conjunto de 

elementos e de experiências organizadas e geradas pela lógica linear e sequencial da 

cultura científica. Quanto ao outro, por ele definido como modo narrativo de 

pensamento, reúne o grupo de indivíduos cujas lógicas cognitivas são regidas pelas 

intenções, ações e vicissitudes humanas e se esforçam para localizar e organizar as suas 

experiências nas circunstâncias da vida. Reparem que, a partir desta perspectiva, emerge 

o sujeito que está em constante relação, constituído no movimento e suscitado das 

diferentes experiências de vida, resultante do fato de estar vivo no mundo e nele 

conectado, através de trajetórias e interações contínuas, ilimitadas e não dicotômicas.  

Antes de prosseguir na explicação, foi importante contextualizar Bruner e seus 

estudos. O autor esteve inserido no contexto americano em plena guerra fria. Ocorre que 

a experiência da guerra foi tão violenta nos Estados Unidos quanto foi no resto do 

mundo. Em um ambiente onde era vedada qualquer discussão política, paradoxalmente, 
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emergiam movimentos sociais em favor da inclusão das mulheres, dos negros e das 

minorias em geral.  Na gênese desses movimentos nasceu o direito à inclusão e 

participação dessas minorias na sociedade americana. Contudo, ainda não se 

reivindicava o respeito às diferenças, mas, o direito à inclusão “concedido” por aqueles 

que se julgavam “iguais”, mas, pertenciam aos grupos majoritários e hegemônicos. 

Nessa busca pelo estatuto de cidadania, se insurge Bruner. Os seus estudos foram 

imprescindíveis para se afirmar e legitimar inteligência e verdade geradas nas mentes 

das minorias. Contudo, reparem que, embora reconhecendo a importância dos diferentes 

modos de pensamento para aprofundar as descobertas sobre as mentes e suas formas de 

operar cognitivamente, o sujeito subjacente à sua teoria é, substancialmente, diferente 

do sujeito de nossa cultura. Apesar de reconhecer que os sujeitos oriundos das minorias 

sociais possam transitar em mundos diferentes, insistem que somente a ciência poderá 

legitimá-los, o que nos permitiu acreditar que os conteúdos gerados pelas mentes das 

minorias só guardariam legitimidade se conferidos pela ciência. Observem como 

caracteriza o modo de pensamento lógico-científico e seus critérios de prevalência: 

 

A grosso modo, o modo de pensamento lógico-científico, ... trata de causas 

genéricas, de seu estabelecimento e faz uso de procedimentos para assegurar 

a referência comprovável e testar veracidade empírica. Sua linguagem é 

regulada por necessidades de consistência e de não contradição. Seu domínio 

não apenas por elementos observáveis aos quais suas afirmações básicas se 

referem, mas também pelo conjunto de mundos possíveis que podem ser 

gerados logicamente e testados... conduzido por hipóteses fundamentadas 

(1997, p. 14, grifo meu). 

 

Tendo esclarecido sobre os dois modos de pensamentos, detive-me no modo 

narrativo, e passei a justificar esta posição. O modo de pensamento narrativo é o que 

caracteriza e representa o pensamento da grande maioria dos cariocas, herdeiros de um 

patrimônio cultural expresso pela diversidade e nela estabelecido. Tamanha a 

diversidade que em uma única cidade incluem-se muitas outras: a Cidade Nova, a 

Cidade de Deus, a Cidade das Crianças, a Cidade da Música e tantas outras.  

Frente aos diferentes modos de entender a cognição humana e os seus modos de 

representação da realidade, Bruner resume que todo pensamento humano é 

essencialmente de dois modos: de um lado raciocínio lógico e de outro lado o raciocínio 

narrativo. O seu esforço teórico na busca por explicar os dois modos de funcionamento 

cognitivo admitia aquilo que a minha experiência de professora, atuando na área da 

alfabetização, viria a confirmar. Frequentemente, os conceitos de sucesso e fracasso têm 
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sido fatores de exclusão e responsáveis pelo enorme contingente de meninos e meninas 

que, apesar dos investimentos dos gestores das políticas públicas para a área; das teorias 

que buscam explicar como os indivíduos aprendem e como se apropriam da língua 

escrita; e das tecnologias contemporâneas, continuam com elevado custo no 

desempenho escolar, sendo a maior responsável por essa situação de fracasso e 

exclusão, a construção da escrita. Premissa responsável por sustentar que os alunos que 

operam com um modo de pensamento narrativo, ao se apropriarem do sistema de escrita 

alfabética vão utilizar esta tecnologia de forma dinâmica e “irreconhecível” para os 

padrões e critérios estabelecidos pelos modos de pensamento científico por meio do 

qual o texto está acessado.  

A essa abordagem histórico-cultural de construção do conhecimento, na qual os 

indivíduos em interação com outros e em contextos específicos produzem conceitos 

diferentes, Senna acrescenta que, vivendo essas experiências em contextos diversos, 

cada sujeito atribui aos conhecimentos produzidos nessa relação, sentidos e juízos 

específicos, significativos e pragmáticos, cujos valores “[...] vão muito além do mero 

juízo lógico-abstrato de caráter universal. Todo conceito reflete a maneira como o 

sujeito compreende e interage com a realidade ou consigo mesmo [...]” (2007 a. p. 51). 

Ainda tomando por base os estudos sobre a cognição humana que assinalam a existência 

de diferentes modos de operação mental, Senna (2010 a, p. 245) reconhece “[...] a 

existência de um núcleo potencial comum, a que se chama mente, cujas funções- 

possivelmente universais- possam ser operadas de diferentes formas”. 

 

 

3.2.1 Os modos de pensamento e os sistemas metafóricos 

 

 

Ao estudar os diferentes modos e pensamentos, Senna adverte para o fato de 

haver um potencial cognitivo humano que não é universalmente estabelecido. Aponta 

para a existência de diferentes formas dos indivíduos operarem cognitivamente os fatos 

e as experiências de mundo. Desta forma, conduziu seus estudos investigando os 

produtos das mentes dos sujeitos urbanos na contemporaneidade, buscando 

compreender os seus diferentes modelos mentais inseridos na teoria da gramática. Em 

seus postulados, Senna (2006) questiona e desconstrói as teorias descritivas e 

explicativas, que admitem em suas bases epistemológicas o sujeito ideal, cuja mente 
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possui estruturas sequenciais e universais, às quais se vinculam e compatibilizam as 

estruturas gramaticais. Ao distinguir os modos de pensamento, fundamentado e 

inspirado nos estudos desenvolvidos por Bruner, cada qual associado e responsável por 

determinadas leituras de mundo, Senna apresentou-nos um questionamento instigante 

para linguística e, particularmente desafiador para a alfabetização. Nas suas construções 

teóricas aponta para o fato de que cada modo de pensamento determinará um tipo de 

escrita, organizada e gerada a partir de condições específicas de produção e uso, regidas 

por regras frasais e textuais igualmente específicas.  Ou seja, cada modo de pensamento 

opera como um veículo, e traz propriedades particulares que são empregadas e 

determinam a configuração de um texto escrito, mesmo que apresente inadequações e 

prejuízos quanto a sua composição e coerência interna.  Com base nessa premissa, 

Senna sustenta que percepções diferentes sobre o mesmo fenômeno da língua geram 

gramáticas diferentes. 

Observem que essas construções teóricas, ampliadas no grupo de pesquisa 

coordenado por Senna, sugeriram pistas que contribuíram, substancialmente, para a 

formulação de argumentos capazes de sustentar a hipótese de que os meninos e meninas 

a quem não conseguimos alfabetizar, ou mesmo os analfabetos funcionais, possam ser, 

justamente, aqueles que se utilizam do sistema de escrita de forma incompatível àquela 

determinada pelas normas e regras canônicas exigidas pela gramática. Provavelmente, 

porque o modo como operam cognitivamente, não compartilha da mesma lógica de 

representação de mundo, regida por relações de causalidade e linearidade expressas na 

escrita. Indivíduos cuja organização do pensamento, talvez, se satisfaça com as 

interações comunicativas baseadas na oralidade, porque não compatibilizam o modo 

científico de pensamento, regido por relações lógico-causais. Ampliando essa ideia, 

Senna (2006, p. 10) ainda adverte:  

 

[...] não se trata, portanto, de um comportamento que se reflita apenas na 

produção escrita do sujeito, mas em todos os estados de interação com o 

mundo, sua percepção (psicomotora) e sua conceituação (sócio-afetiva), 

todos vinculados às intenções que o sujeito imprime em sua relação com o 

outro e consigo mesmo. 

 

No desenvolvimento dos estudos sobre os processos que envolvem a apropriação 

da língua escrita, relacionados aos modos de pensamentos do sujeito da educação e da 

alfabetização carioca, encontrei aporte para concluir que as condições gerais de 

apropriação da escrita implicam, além de vários outros conhecimentos, abandonar uma 
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compreensão de mundo regida pela lógica incidental e dinâmica da fala, para incorporar 

uma lógica de causalidade sequencial e linear, presentes na escrita. A ausência de 

controle, a velocidade e o devir que marcam os eventos da fala e as lógicas dos 

indivíduos vinculados ao modo de pensamento narrativo não têm sido reconhecidos pela 

academia, pelos gestores e professores investidos da tarefa de alfabetizar. Essa dedução 

implicou pluralizar e reconfigurar a concepção de sujeito epistemológico, tomado a 

partir da relação existente entre o seu potencial cognitivo e as produções escritas 

possíveis. Sujeito determinado histórico-culturalmente, cujos princípios deveriam 

orientar as políticas públicas para a área e gerar práticas de alfabetização coerentes com 

as suas experiências e leituras de mundo, como forma de garantir no âmbito educacional 

o direito à diversidade cultural e ao pertencimento ao seleto mundo da cultura escrita. 

Essa compreensão passou a demandar um modelo epistemológico de cognição 

que considera a pluralidade dos sujeitos que se estrutura e se organiza metaforicamente, 

de forma independente e muito diferente, da materialidade formal e sequencial da 

escrita alfabética.  O desenvolvimento desta mente não mais se daria a partir de sistemas 

inatos, seguindo estágios pré-determinados, mas, a partir das experiências de interação 

social dos diferentes sujeitos dotados dos diversos modelos mentais, constituindo nesse 

processo de aproximação e transformação dos mundos, sistemas mentais metafóricos 

estabelecidos na confluência de modelos mentais.  

 

Sistemas conceituais formam-se e deformam-se a partir das sugestões 

inferenciais que provocam nos sujeitos intencionalmente motivados a tornar 

sistema aquilo que meramente se vê como coisa. Não são ilusões ou 

fenômenos outros de mesma ordem, pois que se instituem a partir de uma 

objetiva interação com as realidades tangíveis. São,  isto sim, materialidades 

subjetivadas, objetivamente determinadas por categorias de mundo subjetivo, 

simbólico e essencialmente individual. São metáforas que se projetam para o 

mundo e a ele dão conformidade num universo em que o simbólico 

prepondera sobre o objetivo (SENNA, 2006, p. 184). 

 

A partir deste ponto, o autor buscou demonstrar como os indivíduos constroem 

seus mundos, dando maior relevância aos processos de construção desses mundos, do 

que aos produtos derivados destas construções, propriamente ditos. Em sua construção 

teórica conclui que a fusão de dois sistemas: o real e o representacional, a reunião de 

mundos de cultura, e cada forma de expressá-los congrega o conjunto de valores e 

verdades que compõem os referidos sistemas metafóricos.  

Embora o conceito de sistemas metafóricos não esteja circunscrito ao âmbito da 

alfabetização, a sua contribuição para melhor compreender os processos que envolvem a 
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apropriação da língua escrita foi extremamente relevante. Com base nessa premissa foi 

possível deduzir que os indivíduos inseridos em culturas que não operam 

cognitivamente com relações lógico-causais, relações responsáveis por gerar e produzir 

a escrita, vão pensar, representar e utilizar a escrita de forma não equivalente àquela 

determinada e esperada pelas normas de convenção do sistema alfabético. Não se trata 

de déficit cognitivo ou de qualquer outra patologia, como alguns insistem em acreditar. 

Ocorre que, por tentarem apreender a escrita da mesma forma como vivenciam o 

mundo, a sua experiência com a escrita tende ao fracasso, na perspectiva da norma 

padrão da língua. A construção da escrita nesses indivíduos se processa e pode ser 

explicada, por meio de sistemas metafóricos, formados e regidos por vários modos de 

pensamento em interação, aplicando-se a ela, as mesmas propriedades incidentais, 

globalizante e predicativa da fala. Ou seja, uma imagem hipertextual quando fixada e 

planificada no papel exige a fusão dos dois sistemas distintamente representados: de um 

lado pela lógica que rege a dimensão da ordem do que é real, por outro lado, pela lógica 

que rege a dimensão do que é imaginário.  

Nesta perspectiva, o campo da alfabetização não pode restringir-se apenas ao 

ensino do sistema da escrita. Em seus domínios teóricos e práticos é importante incluir 

as experiências de percepções e representações de mundo e os diferentes modos de 

pensamento. Reparem que os padrões que regem a construção da escrita, e que evocam 

uma análise cujas propriedades demandam detalhamento, abstração e foco, podem ser 

associadas e relacionadas às experiências dos indivíduos que operam com os esses 

mesmos padrões de formalidade. Nesta lógica, os elementos tendem a estar em situação 

de repouso, cada coisa ocupando um lugar predeterminado, sem grande amplitude focal 

e mobilidade cultural. Este grau de compatibilidade, talvez, explique em certa medida, 

porque o grupo de indivíduos representados por esta lógica apresenta menos 

dificuldades na apropriação da língua escrita. Por outro lado, o grupo de indivíduos que 

tende a experimentar a simultaneidade das coisas e espaços, no qual os fatos e os 

conceitos estão em constante movimento, frequentemente, apresentam mais dificuldades 

de representar os detalhes e ajuizar os conceitos da forma linear, abstrata e 

distintamente, conforme exige a escrita alfabética. Essa compreensão sobre os fatos 

cognitivos e sua relação com os processos de apropriação da língua escrita, forneceu 

elementos para explicar porque os sujeitos da educação carioca, aqueles que possuem 

características cognitivas que o vinculam ao modo de pensamento narrativo são, via de 

regra, aqueles que apresentam maior custo na alfabetização.  
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3.2.2 As relações entre cognição, espaço e textualidade 

 

 

A linguística, por não considerar a pluralidade de sujeitos por trás da gramática, 

não considerou estudar as diferentes categorias do pensamento. Na evolução histórica 

da língua, a própria estrutura do significado também muda, ou seja, não é simplesmente 

o conteúdo de uma palavra que se altera, mas também, o modo pelo qual ela é registrada 

e materializada. Os indivíduos da educação carioca, em sua grade maioria, constituídos 

entre a esfera material/real e a esfera virtual/imaterial, são possuidores de uma lógica 

responsável por levá-los a se projetarem em um espaço infinito e multidimensional. Não 

obstante esta condição, frequentemente, impacta a construção e a apropriação da escrita 

desses sujeitos. Resulta dessa situação a necessidade de se expandir as representações 

da escrita, de forma a ultrapassar as restrições impostas pela linearidade e formalidade 

exigidas pela escrita alfabética e romper com o limite individual, social e 

representacional imposto pela condição planificada do papel. Neste curso, busquei  

analisar o impacto da representação espacial sobre o processo de alfabetização, tendo 

em vista os aspectos cognitivos da representação de mundo e os aspectos culturais 

determinantes do desenvolvimento da escrita. A partir da poesia de Manoel de Barros 

encontrei alguns elementos importantes para a reflexão sobre espaço e textualidade, é 

verdade que arte sempre apontará uma resposta, mesmo quando ela mesma não saiba. 

 

É por demais de grande a natureza de Deus. Eu queria fazer para mim uma 

naturezinha particular. Tão pequena que coubesse na ponta do meu lápis. 

Fosse ela, quem me dera, só do tamanho do meu quintal. No quintal ia nascer 

um pé de tamarino apenas para uso dos passarinhos. E que as manhãs 

elaborassem outras aves para compor o azul do céu. E se não fosse pedir 

demais eu queria que no fundo corresse um rio. Na verdade na verdade a 

coisa mais importante que eu desejava era o rio. No rio eu e a nossa turma, a 

gente iria todo dia jogar cangapé nas águas correntes. Essa, eu penso, é que 

seria a minha naturezinha particular: Até onde o meu pequeno lápis poderia 

alcançar.  

 

A poesia “O Lápis”, que se inclui entre as mais conhecidas de Manoel de 

Barros, nos ajuda a analisar e pensar no impacto da representação espacial sobre os 

processos de aprendizagem da língua escrita, notadamente os aspectos cognitivos da 

representação de mundo e os aspectos culturais nas ciências da linguagem aplicáveis ao 

texto escrito. Nesta poesia podemos articular duas alternativas na relação entre espaço e 

textualidade, tanto se pode tratar da orientação do leitor no espaço textual quanto se 
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pode tratar da possibilidade de o texto, em si mesmo, constituir uma orientação ao 

leitor, a fim de que este se possa situar no universo exterior a ambos, texto e leitor.  

Na poesia, espaço e tempo constituem o cenário em que uma voz se posiciona 

para dizer a seus supostos interlocutores sobre os limites e as possibilidades do seu 

mundo interno e externo. Mesmo sabendo que a poesia nasce de uma voz solitária, são 

inúmeros os recursos que a linguagem escrita possui para que o escritor possa se 

expressar sobre as relações que assume com as pessoas e o ponto de vista com que 

encara o mundo, revelados neste poema pelo espaço textual que, atravessando o espaço 

discursivo atinge o espaço simbólico, responsável pela afetividade que penetra e 

enuncia o tamanho da natureza desejada pelo autor. De onde se conclui que a efetiva 

compreensão do texto, especialmente o literário e o poético, só pode ser alcançada 

quando o interlocutor rompe com a unidade capaz de revelar apenas a superficialidade 

da matéria escrita, e descobre no texto o espaço para a emoção, para o lúdico e para os 

vários sentidos que dele possam emanar.  

O primeiro ponto de referência disposto para guiar e dirigir o olhar e o corpo 

humano no espaço natural foi o sol, determinando as duas referências que vigoram até 

hoje para definir e dividir o planeta Terra nos dois grandes espaços geográficos: Oriente 

e Ocidente (PINO, 1998). Dessas duas referências, responsáveis por distinguirem as 

primeiras percepções do espaço como organismo definido a partir de um ponto de vista, 

é que se explica a relação entre o sujeito e o mundo em que vive e, em grande parte, 

explica, também, o fato de o espaço, apesar de uma abstração, se constituir em uma 

possibilidade de influenciar a realidade. 

Há mais de dois milênios atrás, principalmente para a Filosofia Clássica, a 

questão do espaço tem mobilizado filósofos e cientistas em todas as suas formas 

(ARISTÓTELES, 1931; BRAGUE, 2006). A ideia que se tem sobre o espaço remete-

nos para uma problemática do ponto de vista filosófico: o de saber se o espaço é real e 

de caráter objetivo ou somente existe de fato enquanto construção mental das pessoas. 

Para que se possa evidenciar mais claramente as duas posições contraditórias, deve-se 

destacar que para a primeira, o espaço é objetivo e pode considerar-se como o conjunto 

das regiões e das coisas que existem e que se podem localizar. A esta se opõe o 

relacionismo (DESCARTES, 2006), para qual o espaço só é real mediante as suas 

relações com os objetos que o ocupam.  

O conceito de espaço surge com Platão (BRAGUE, 2006), que o designa como 

Khora, lugar ou receptáculo, esta posição relaciona-se com a ideia de vazio. Para 
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Aristóteles, o espaço é um lugar no qual um corpo está contido, sendo definido como o 

limite de cada corpo. Descartes, em suas formulações, define espaço de forma geral 

como extensão, e sugere que o espaço é idêntico à extensão aos próprios corpos. Do 

ponto de vista de Kant (1985), o espaço não é uma noção extraída da experiência, mas 

sim uma noção prévia, anterior à própria experiência e independente dela. Logo é uma 

intuição pura a priori.   

Por causa de tantas divergências foi, e de certa forma continua sendo, necessário 

questionar não apenas sobre o que é o espaço, mas também se ele existe enquanto 

construção material. Deste modo, o espaço não passa de uma das muitas determinações, 

como que os corpos se estruturam, sendo assim, o espaço seria em si mesmo uma 

abstração, desde o instante em que passamos, com a ajuda da imaginação, a concebê-lo 

em separado dos corpos. 

Estas especulações me levaram a concluir que o mundo que habitamos e 

conhecemos tem dois limites: um é o indivíduo, o outro é a sociedade.  A articulação de 

ambos só é possibilitada pelo curso da história e das narrativas que vão se configurando 

na e pelas subjetividades. Os estudos dos efeitos espaços-temporais parecem 

importantes para a determinação das relações que envolvem a apropriação da escrita nos 

indivíduos em fase de sua aprendizagem.  

A representação do espaço estaria limitada à aquisição da escrita e ao texto 

escrito? Qual relação entre espaço, aprendizagem da escrita e discriminação e exclusão 

social? Desse modo, acolhendo a necessidade de atribuir direção a essas perguntas, 

passei a analisar o impacto espacial sobre os processos de apropriação da escrita, 

considerando os aspectos cognitivos e culturais das representações espaciais. 

O primeiro aspecto que passei a explorar consiste no fato de o sistema 

linguístico se impor como instrumento de denominação, caracterização e definição da 

realidade. Talvez, seja pelo poder que tem de representar a realidade em signos e mediar 

as experiências dos indivíduos com o mundo, que Benveniste (1991, p. 99-100) 

assegure que “a língua pode tomar como objeto qualquer ordem de dados e até a sua 

própria natureza. Há uma metalinguagem, não há uma metassociedade”. 

O espaço, acima de tudo, é uma representação social, logo, sujeitos distintos são 

capazes de representar espaços físicos iguais, de diferentes maneiras. A partir do século 

XIX, começa a existir uma tensão e confronto entre sujeitos civilizados, também 

denominados “cartesianos”, justamente porque esses sujeitos representavam os ideais de 

René Descartes, responsável pelas bases da cultura moderna na qual o que importa e 
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prevalece é a razão: PENSO, LOGO EXISTO. Por outro lado, os sujeitos não 

cartesianos passam a ocupar os espaços urbanos em decorrência da industrialização. É 

justamente este confronto entre esses sujeitos de lógicas de compreensão de mundo tão 

distintas e opostas que trouxe para o cenário urbano as diferentes representações de 

espaço. 

A questão política da Modernidade se concentrou em projetar um homem capaz 

de gerenciar o seu futuro, tendo em vista que a Ciência passara a ocupar o lugar que era 

de Deus. Considerando que o que consolida e revela a Ciência é a escrita alfabética, sua 

tecnologia e artefatos culturais como; o papel, a tinta, o lápis e o livro passaram a ser 

concebidas como dogmas e sinônimos de autonomia, sabedoria e poder. Sendo assim, a 

escrita se firma e consolida a partir da necessidade de se institucionalizar as relações 

sociais. O que antes alcançava e servia a todos, o registro icônico e o grafismo, com o 

desenvolvimento e expansão da humanidade surge a necessidade de unificar e criar um 

código variante do sistema semiótico, firmam-se, desta forma, as bases da língua escrita. 

As línguas escritas se originam de uma racionalidade bidimensional, delimitada 

e finita – o papel, a pena e a lousa. A questão apresentada pela contemporaneidade é que 

o computador revela outro plano, aberto e flexível, tridimensional e ilimitado. As 

condições de produção da escrita na tela são muito diferentes das condições empregadas 

no papel. Neste contexto, a escola se viu induzida a aceitar os indivíduos 

hipermidiáticos, contudo, continuou avaliando-os com os mesmos critérios e parâmetros 

da racionalidade estática e restrita do papel, exatamente como definiu a cultura moderna 

e científica. Esta situação me fez deduzir que o conceito de analfabeto funcional e os 

critérios de aceitação e adequação da escrita não estejam no texto, mas no corpo que é 

projetado no espaço determinado para o texto. Os procedimentos estáticos e lineares 

que, ainda, são utilizados nas práticas de alfabetização não são mais aplicáveis nem 

compatíveis com as tecnologias contemporâneas, tampouco, são reconhecidos pelo 

grupo de indivíduos contemporâneos, cidadãos urbanos cariocas, cujo modelo mental é 

responsável por construir uma realidade baseada na dinamicidade e na simultaneidade 

das circunstâncias humanas, onde tudo está em relação - inclusive o texto.  

Esta condição explica porque as escritas produzidas por esse grupo de 

indivíduos, consideradas inadequadas em relação aos padrões convencionais, são 

absolutamente aplicáveis, quando empregadas em contextos virtuais, como chats, salas 

de bate papo, whatsApp, e tantos outros recursos oferecidos pela cibercultura, nos quais 

a produção da escrita demanda uma velocidade muito maior do que quando projetada no 
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papel. Esse grupo de indivíduos, eventualmente, pode ter certo conhecimento sobre o 

sitema da escrita alfabética, contudo, a utiliza da forma como representa e projeta seu 

corpo no espaço, da mesma forma como experimenta e conhece o mundo. Foi possível 

compreender, desta forma, que as escritas podem ser, também, resultados da forma 

dinâmica e cinemática com que concebem seus corpos e o projetam no espaço limitado 

e fixado do papel. Ou seja, quanto mais plural o modo de pensar e agir no mundo, 

menos os indivíduos se reconhecem e se identificam com a rigidez e a linearidade da 

escrita alfabética, tendo em vista que a representação mental da própria língua escrita,  é 

muito diferente da representação mental da língua oral. Na escrita é preciso abstrair um 

leitor virtual e prever se a linguagem é adequada a sua compreensão, ao contexto e a 

realidade na qual se processa. Consequentemente, o emprego da escrita vai exigir um 

nível de planejamento mais complexo e procedimentos cognitivos diferentes dos que 

são empregados na fala.  

É relevante considerar que outras habilidades e conhecimentos concorrem para a 

aprendizagem da língua escrita, contudo, pensar sobre o espaço e sua representação no 

cenário da alfabetização tornou-se urgente, sobretudo, quando refletimos sobre a 

alfabetização de meninos e meninas da periferia cultural das cidades, aqueles que 

segundo Senna, sempre representaram mentalmente a escrita como um instrumento da 

sociedade que os oprime e os torna invisíveis (2011, p. 203).  

A partir dessas premissas, foi possível reconhecer que a maior dificuldade, 

talvez, não esteja exatamente na aprendizagem, nem, tampouco, na apropriação da 

linguagem escrita, mas na impossibilidade destes sujeitos encontrarem identificação 

desta escrita na forma como ela se apresenta em sua cultura. Em face das reflexões 

desenvolvidas, coube, ainda, argumentar que é urgente que as escolas públicas desta 

cidade conheçam e operem com elementos e paradigmas que são próprios dos meninos 

e meninas cariocas, que buscam e desejam se apropriar da língua escrita, para usá-la 

com competência, à altura das suas necessidades pessoais e das necessidades modernas. 

Seguramente, será legitimando e assegurando o direito à palavra – e isto inclui o direito 

à palavra escrita, que talvez possamos, um dia, ler a história contida na “naturezinha 

particular” das escritas, em especial as infantis, nos espaços infinitos das telas dos 

computadores. 
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3.2.3 As mídias contemporâneas e os sujeitos da educação 

 

 

A partir dos novos sentidos que as mídias imprimem aos sujeitos 

contemporâneos, não é mais possível continuar utilizando as mesmas referências que 

nortearam a construção da escrita e dos textos no passado, considerando que o universo 

lógico e ordenado que regia e determinava os critérios de aceitação dos textos escritos, 

não é mais compatível nem sensível à realidade de produções escritas produzidas em 

suportes midiáticos, responsáveis por gerar condições favoráveis a expressões e 

registros escritos que representam a síntese do pensamento humano, historicamente 

situado e constantemente em movimento. Nas mídias contemporâneas são os 

fragmentos e as subjetividades dos sujeitos envolvidos, os responsáveis por imprimir 

unidade e sentido ao texto, e não a sequencia de lógica ordenada coerentemente. Não 

obstante, é justamente esse grupo de indivíduos que pensa e age no mundo de forma 

dinâmica, que nos mostra não ser mais possível buscar a verdade e o sentido, 

exclusivamente, no texto. O sentido é produzido nas histórias e nas intenções humanas, 

e como existe um número infinito de intenções e de formas pelas quais elas penetram e 

marcam os indivíduos, também são inúmeros os sentidos produzidos no simbólico e nas 

subjetidades das representações das mentes humanas.  

Cada sistema de símbolos tem suas propriedades referenciais, representações 

figurativas que se alteram ou modificam, demarcadas pela distância entre o símbolo e o 

que ele representa. O conjunto de unidades significativas da língua escrita varia 

conforme a amplitude de referências e das pressuposições dos indivíduos. Notem que os 

indivíduos em fase inicial de aprendizagem da escrita tendem a representar um percurso 

que, frequentemente, vai da prosódia do falado, para o que supõem e julgam como 

registro integral da prosódia no escrito. Por uma tendência cultural, aqueles que 

realizam suas operações mentais a partir de uma lógica vinculada à oralidade, 

frequentemente, aglutinam o conceito da palavra e tendem a representá-la globalmente, 

por isso, talvez tenham dificuldades quanto à forma convencional da escrita alfabética, 

que requer utilizar um sistema no qual precisam representar graficamente a pauta sonora 

e possui uma marcha contínua, distinguida em símbolos fragmentados da escrita para, 

então, submetê-lo ao espaço planificado do papel. Ao representar mentalmente as 

palavras, especialmente as compostas de várias sílabas, aumenta a chance de o 

indivíduo deixar de notar alguma parte, isto porque, sua audição, motricidade e mente 
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não estão em permanente correspondência. Além de precisar tomar várias decisões que 

envolvem quais letras usar e como relacioná-las aos sons equivalentes. Neste processo 

inicial de construção da escrita, o indivíduo utiliza referências reduzidas encontradas na 

oralidade e, quase que naturalmente, as transfere para a forma escrita, o que dificulta a 

apreensão de todos os segmentos sonoros aos quais deveria corresponder um registro 

gráfico. O resultado dessas operações deve ser admitido e reconhecido como legítima 

tentativa de expressar, através da escrita, o seu universo representacional, responsável 

por subjetivar as coisas. Esta posição, explica a presença de marcas da dimensão 

fonética na língua escrita, já que, que todo registro escrito produzido resulta de um canal 

físico que compreende: o auditivo, o visual e o tátil. A construção da escrita passa por 

experiências que sustentam o sentir e o pensar, num movimento contínuo que modifica 

a forma do indivíduo interpretar o mundo que o circunda e, ao mesmo tempo, possibilita 

construir e expressar novas representações. Este processo envolve diversas operações 

que o sujeito deve realizar: a percepção da palavra; a identificação de suas 

características e a seleção de algumas delas que mais o afetam e, finalmente, a 

formulação do registro gráfico que permite ao sujeito representar a materialidade da 

palavra.  

A escrita alfabética, para se constituir em um sistema semiótico, exige que as 

consciências envolvidas encontrem nesse aparelho referências para que possam admiti-

lo como tal. Sucede que todas as vezes que a História e a sociedade alteraram a 

racionalidade humana, a produção dos sistemas semióticos, as lógicas de compreensão e 

de percepção do mundo também mudam. É certo que toda mudança no sistema de 

comunicação humana e/ou em suas tecnologias traz consequências nos modos de 

pensamento e nas atividades cognitivas. As tecnologias contemporâneas vêm 

possibilitando grande avanço das ofertas de meios e recursos de comunicação, o que 

exige um redimensionamento constante das categorias de espaço, tempo e cognição, já 

que, esta situação provoca, em curto espaço de tempo, uma inadequação dessas 

categorias, desafiando-nos, constantemente, a construir novas referências, sobretudo, 

para os textos alfabéticos derivados desse contexto tecnológico e que buscam 

reconhecimento para além do lápis e do papel e, ainda, precisam lutar para assegurar o 

legítimo espaço nas telas dos computadores.  

Este cenário concentra a razão pela qual as escritas que serão produzidas pelas 

novas tecnologias são inimagináveis. Isto vem afetando a relação com a escrita e já 

podemos verificar que os indivíduos vão se apropriando da escrita com a mesma 
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dinamicidade da fala, sem nenhum custo de comunicação. Basta observar o que 

escrevem nas realidades e esferas virtuais. Esta realidade desafia todos os que atuam na 

alfabetização a conhecer esses indivíduos nascidos no atual universo tecnológico, os 

chamados nativos virtuais, bem como os fatores que interferem nos usos de sistemas de 

expressão ligados às mídias para compreender as suas escritas. Esses indivíduos são 

frutos de uma cultura na qual o lápis e o papel, segundo Senna (2005, p. 171), “são 

mídias estrangeiras, um tanto anacrônicas, vinda de um mundo que já se iniciara a 

extinguir desde as primeiras provocações da Arte Moderna”.  

Os procedimentos estáticos, lineares e irreversíveis que são utilizados no papel 

não são aplicados às hipermídias. Nas mídias contemporâneas são os fragmentos que 

dão a unidade e sentido ao texto produzido. Logo, se aprisiono o sujeito em um espaço 

“cartesiano” e planificado do papel, ele poderá ter dificuldades para se organizar e 

desenvolver a escrita. Esta reflexão nos conduziu ao centro de uma crise altamente 

promissora de ressignificação da escrita e das práticas de alfabetização. Crise que nos 

apontará a diferença prática e material da construção da leitura e da escrita alfabética 

nos indivíduos que rompem com a lógica estrutural do sistema alfabético.  

 

 

3.3 A escrita alfabética: os diversos modos de escrever o mundo  

 

 

A escrita dá acesso direto ao mundo 

das ideias e permite apreender o pensamento 

e fazê-lo atravessar o espaço e o tempo; é o 

fato social que está na base de nossa civilização. 

Charles Higounet 

 

 

 

  A história da escrita se constitui em um campo imenso e muito variado de 

estudos que se limitam com várias disciplinas, colaborando e se servindo das diversas 

áreas do conhecimento, sobretudo da Linguística, da Psicologia e da História. A escrita 

está de tal forma relacionada à nossa civilização, que ambas definições _ a da escrita e a 

da civilização _ acabam se entrelaçando. Para Higounet (2002, p.10), a escrita “[...] é o 
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fato social que está na própria base de nossa civilização. Por isso a história da escrita se 

identifica com a história dos avanços do espírito humano [...]”. No contexto da cultura 

escrita, passei a distinguir, exclusivamente, os dois grandes sistemas: os não alfabéticos 

e os alfabéticos, pela importância na formação da sociedade moderna. Na elaboração 

deste capítulo, dei relevância ao sistema alfabético, em especial à escrita latina, por ser 

o sistema no qual se baseia a língua portuguesa escrita; por ser o sistema que 

prioritariamente ensinamos quando alfabetizamos; por ter se constituído como o 

instrumento determinante do pensamento ocidental e por ser o meio de expressão e de 

sustentação, por excelência, da sociedade e do mundo firmado pela Modernidade, 

chamado mundo moderno. Ao assinalar as especificidades e as inter-relações do 

complexo sistema de escrita alfabética e os processos que envolvem a alfabetização, 

objetivei identificar situações didáticas favoráveis, nas quais professores e alunos 

possam refletir sobre as propriedades deste sistema, ensinando e aprendendo suas 

convenções, sem, necessariamente, serem submetidas a um processo de apagamento de 

suas identidades. 

  Para melhor compreensão deste sistema e a forma como se constituiu, busquei 

algumas definições sobre a escrita alfabética, sob o pretexto de facilitar e sustentar 

minha argumentação. Começo por Higounet, que assim define: 

 

... a escrita não é apenas um procedimento destinado a fixar a palavra, um 

meio de expressão permanente, mas também dá acesso direto ao mundo das 

ideias, reproduz bem a linguagem articulada, permite ainda apreender o 

pensamento e fazê-lo atravessar o espaço e o tempo (2003, p,10). 

 

  Ao longo da sua história a humanidade produziu várias marcas que inicialmente 

não se organizavam de acordo com regras socialmente estabelecidas e por isso não 

podiam, ainda, serem consideradas sistemas de representação, pois não eram capazes de 

registrar as propriedades e as relações dos objetos que buscavam representar. 

Transcorreram muitos anos até que a humanidade conseguisse organizar seus registros e 

relacioná-los, formando, assim, os sistemas de escrita. No mundo atual coexistem dois 

sistemas de escrita, um que representa predominantemente as ideias, como o chinês, e o 

sistema fonográfico que representa a série de sons que emitimos quando falamos. Entre 

os sistemas fonográficos há os que representam silabicamente a pauta sonora como o 

japonês, e os que representam alfabeticamente essa mesma pauta, como o português.  
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A história da escrita vista de seu conjunto nos seus aspectos mais gerais e 

relevantes para esse estudo pode ser caracterizada por três fases assim distinguidas: a 

fase pictórica, a fase ideográfica e a fase alfabética. 

 

 

3.3.1 A escrita alfabética 

 

 

... Os homens do progresso só aceitam  

essas histórias se elas estiverem num  

documento escrito, em trabalho científico. 

Fala do personagem Zaqueu do filme “Narradores de Javé”. 

 

 

   Quando tratamos de categorizar a escrita alfabética, é necessário destacar que ela 

se insere no conjunto maior das escritas chamadas fonéticas, conforme já referido. 

Iniciei pela escrita silábica, que consiste em representar os sons da fala por meio das 

sílabas, quando a quantidade de letras com que se pode escrever uma palavra tem 

correspondência com a quantidade de partes reconhecidas na emissão oral (pedaços 

sonoros), e essas partes, em geral, são as sílabas. Segundo Higounet (2003), existem 

poucos exemplos desse tipo de escrita que foi usada pelas populações sírias e 

mediterrâneas, e hoje é o sistema de escrita japonês. Passei, contudo, a reservar o lugar 

de maior destaque para a outra escrita fonográfica denominada alfabética, que consiste 

em vincular cada unidade oral a modelos e registros escritos. As mais antigas escritas 

alfabéticas datam do século VIII, e já mostravam alto grau de evolução, é possível, por 

isso, que seu desenvolvimento tenha começado no final do século IX. O alfabeto grego 

é o mais antigo alfabeto conhecido a fazer uso de sinais para a representação das vogais, 

e é considerado o antepassado de todos os alfabetos, inclusive o nosso. Porém, a escrita 

alfabética latina se tornou o instrumento decisivo de sustentação e manutenção do 

homem civilizado do mundo moderno. 

  Esperanças, lutas, conquistas, memórias, identidades, culturas, sofrimentos, 

alegrias e vitórias... a escrita, sobretudo a alfabética, tem influência decisiva sobre o 

hábito do registro na cultura moderna. O sistema alfabético, em especial a escrita latina, 

é o sistema que fundamenta a língua portuguesa escrita e se constituiu no instrumento 
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determinante do pensamento ocidental e o meio de expressão e de sustentação, por 

excelência, do mundo e da sociedade firmada pela Modernidade, que se serviu desta 

escrita como distinção de poder e afirmação dos valores e da cultura do chamado 

“mundo moderno”. Tomada como representação da língua oral, criada e transformada 

em simbólica pela humanidade, a escrita, sobretudo, a alfabética que aqui cuidamos, 

prepondera sobre as mais diferentes formas de registros criados pelo homem. Corrêa 

nos apresenta uma explicação contundente, a meu ver, para essa supremacia da escrita 

alfabética:  

 

[...] em primeiro lugar, porque sua matéria- entendida como traços gráficos 

passível de manipulação técnica é fixável no plano... é registrável 

espacialmente e, ao oferecer-se, de modo invariante, à apreensão visual, 

permite que tudo quanto tenha o rótulo de “escrita” seja percebido como algo 

palpável, concreto. Também porque, no que se refere ao caráter simbólico da 

escrita alfabética, esta, ao apreender e segmentar a dimensão e as unidades 

significantes do enunciado oral permite que o material apreendido no produto 

gráfico adquira grande flexibilidade em relação ao objeto de sua apreensão, 

tornando-o suscetível às experimentações possibilitadas pelo registro dado à 

visão. Uma última razão, também ligada a seu registro espacial, é que ao 

olhar das sucessivas gerações, a visibilidade invariante do produto gráfico 

acrescenta-lhe a propriedade de permanecer no tempo. Sua materialidade 

gráfica, seu caráter simbólico próprio e seu produto invariante no 

tempo, eis as três razões que justificam o império da escrita alfabética [...] 

(CORRÊA, 2004, p. XI-XII, grifo meu).   

 

A escrita alfabética tem a sua origem na pré-escrita quando a intuição primária 

orientava os registros das experiências do homem no mundo. Importante registrar que 

esses grafismos primários apresentavam propriedades universais, instintivas e de caráter 

inclusivo, tendo em vista a sua possibilidade de abrangência. Não era necessário ensiná-

los, representavam a memória gráfica da comunidade e servia a todos porque a todos 

abrangia. A partir da ampliação do mundo, possibilitada pelas navegações marítimas e a 

consequente expansão da humanidade, a liderança, que antes era exercida para a 

sobrevivência pessoal e comunitária, passou a ser exercida para a manutenção do poder. 

A partir desse fenômeno, vemos a consolidação da escrita alfabética, ao mesmo tempo 

em que surgia a necessidade de se institucionalizar as relações sociais. Os registros 

primários que garantiam ampla abrangência identificadora passam a perseguir a 

aventura do alfabeto.  

  A partir deste ponto, passei a tratar, exclusivamente, do alfabeto grego/latino. 

Higounet apresenta a justifica para desta decisão: “[...] os gregos foram os primeiros a 

introduzir a ideia de notação integral e rigorosa das letras[...]” (2003, p. 87). O alfabeto 

latino tem uma importância capital na história da nossa escrita e da civilização 
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ocidental. Neste contexto, escrever alfabeticamente, além de representar graficamente a 

pauta sonora em símbolos da escrita, demanda se apropriar de uma cultura completa e 

complexa chamada cultura escrita, atravessada e consolidada pelas relações de poder. 

Sobre o poder que o sistema alfabético representa, Higounet nos assegura: 

 

O alfabeto latino é, definitivamente um alfabeto grego ocidental... se foi o 

único a sobreviver entre eles, é porque se tornou o alfabeto do povo vencedor 

- que o impôs inicialmente à Península Itálica, depois a todo o ocidente 

antigo, com sua língua e sua escrita (2003, p. 105). 

 

  Com este sistema, cria-se uma variante dos sistemas semióticos: os chamados 

sistemas artificiais. Uma invenção intencional, racional e consciente da humanidade, 

por isso, passou a servir a um seleto grupo, com o objetivo de institucionalizar e fixar as 

relações e as histórias. Nesses sistemas artificiais se insere, com destaque e prevalência, 

a escrita alfabética, que exige que os indivíduos se encontrem na mesma sintonia e 

racionalidade de quem a criou. Sendo assim, o sistema alfabético representa um sistema 

semiótico apenas para quem o reconhece e o busca como tal.  Se a racionalidade do 

indivíduo não encontrar referência no sistema de escrita alfabética, ele não cumprirá a 

sua função semiótica, responsável pela comunicação humana e pela compreensão dos 

fenômenos culturais, políticos e suas relações. Sendo assim, não existe nada de natural e 

universal na escrita alfabética. Observem que a sua invenção e a inserção dos indivíduos 

no mundo desta escrita foi marcada por rupturas e rompimentos com o universo social, 

cultural e familiar, conforme assegura Vernant (1994, p. 36-37).: 

 

 [...] é a escrita que vai fornecer, no plano propriamente intelectual, o meio de 

uma cultura comum e permitir uma completa divulgação de conhecimentos 

previamente reservados ou interditos...  sua ambição não será fazer conhecer 

a outros uma descoberta ou uma opinião pessoais; o que vão querer... é fazer 

dela o bem comum da cidade, uma norma suscetível,  como a lei, de impor-se 

a todos. Uma vez divulgada, sua sabedoria toma uma consistência e uma 

objetividade nova: ela constitui-se em si mesma como verdade [...]  

 

O grande advento que demarca o início da Modernidade foi o discurso do 

“Método”, no qual René Descartes prediz os modelos e as referências para se tornar um 

cidadão civilizado. As escritas alfabéticas produzidas até então não obedeciam a uma 

estrutura estabelecida, correspondiam a uma lógica encontrada na oralidade e eram 

dirigidas para um conjunto de leitores e escribas restritos, que pertenciam à cultura de 

prestígio. De fato, o sistema alfabético tentou arremedar a fala, mas a fala da elite, a 

partir da forma como este distinto grupo concebia a fala, esquemática e racionalmente, 
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muito diferente da forma como a empregamos na corrente da comunicação. Reparem 

que, a escrita alfabética se origina de um segmento cultural que pensa a fala 

fragmentada em segmentos distintos, de fora do seu fluxo natural, consequentemente, 

toda a escrita que se afasta desta lógica esquemática, é considerada uma distorção. 

Como observado, a escrita alfabética surge para separar os homens civilizados dos 

bárbaros, e, deste contexto histórico, o que mais nos interessa é o fato de que é com esta 

mesma lógica, com nítidos propósitos excludentes, que a escrita chega e se insere nas 

práticas escolares. 

  Desde o surgimento das cidades registra-se uma reinvenção das relações entre os 

indivíduos, por ela a vida social e as relações entre os homens ganharam novas formas 

de se estabelecer. No mundo moderno, foi possível verificar uma extraordinária 

prevalência da escrita sobre todos os outros instrumentos de poder, e o seu 

estabelecimento como elemento responsável pelo alargamento do fosso entre a elite 

culta e a massa inculta, os civilizados e os que permaneciam na “barbárie da Idade 

Média”. Neste cenário, se configurou uma diferença cultural fundamental para a 

compreensão do processo que insere e exclui indivíduos na cultura escrita. Dentro das 

cidades uma cultura marcada e definida pela razão moderna, e fora delas, a cultura da 

periferia, representada, obviamente, por todos aqueles que não podiam ser considerados 

civilizados e, por esse motivo, não encontravam espaços nas cidades. Desta forma, a 

formação do indivíduo pertencente à cultura escrita pressupõe, não apenas quem lê e 

escreve, mas, sobretudo, o indivíduo que é capaz de se organizar em mundo letrado. 

Essa premissa merece especial destaque, pois representa o eixo sobre o qual esteve 

ancorada a tese que desenvolvi: os indivíduos nascidos na contemporaneidade 

tecnológica, aqui representados pelos alunos da rede pública da Cidade do Rio de 

Janeiro, têm encontrado nas práticas escolares de alfabetização, experiências de 

aprendizagem que o ajudem a se organizarem em um mundo letrado? Experiências de 

aprendizagem que o ajudem a pensar e se movimentar na lógica da cultura escrita? 

Experiências de aprendizagem que possibilitem os indivíduos alinhados aos modos de 

pensamento claramente vinculados à oralidade e de fluência narrativa, os modos de 

participação nessa cultura escrita determinada pela lógica científica? Experiências de 

aprendizagem que levem esses mesmos indivíduos a desenvolverem estratégias de 

incursão em uma cultura que não é a sua?  Reparem que estas questões, apesar de 

fundamentais, não orientam nem mobilizam as políticas e práticas alfabetizadoras, 
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contudo, estão presentes nas escolas e continuam indagando sobre a aprendizagem da 

escrita.  

 

 

3.3.2 A formação do povo brasileiro e seu confronto com a escrita 

 

 

Ao tratar de diferentes culturas nas quais se assenta a cultura do brasileiro, 

busquei aprofundar conhecimentos sobre a formação o povo brasileiro e as 

singularidades que constituíram a sua identidade cultural. Nesse aprofundamento, o que 

muito me interessou porque me forneceu pistas, foram as formas como negociou a sua 

entrada no mundo excludente da escrita alfabética. O processo civilizatório de 

construção da etnia brasileira ocorreu a partir da negação do índio, do negro e do 

português, dessas rejeições foi forjada a identidade do brasileiro (Ribeiro, 1995). 

Identidade que se reconhece tanto nas diferenças, quanto nas características que nos 

assemelham. A adaptação do homem dos trópicos e sua cultura, reconhecidamente 

marcada pelo universo português, pelo universo indígena e pelo universo negro foram 

responsáveis pela invenção do Brasil. Processo descrito por Darcy Ribeiro como 

diversificado, longo e dramático (1995), mas que resultou no surgimento de uma etnia 

inclusiva, capaz de envolver e acolher as singularidades das “gentes” variadas que aqui 

se encontraram. 

 

No Brasil de índios e negros, a obra colonial de Portugal foi também radical. 

Seu produto verdadeiro não foram os ouros afanosamente buscados e 

achados, nem as mercadorias produzidas e exportadas. Nem mesmo o que 

tantas riquezas permitiram erguer o velho mundo. Seu produto real foi um 

povo-nação, aqui plasmado pela mestiçagem, que se multiplica 

prodigiosamente como uma morena humanidade em flor, à espera do seu 

destino. Claro destino, singelo, de simplesmente ser, entre os povos, e de 

existir para si mesmo (RIBEIRO, 1995, p. 68). 

 

O português que veio para o Brasil com a missão civilizatória foi um sujeito 

ainda medieval, de tradição preponderantemente oral, para quem a escrita era 

irrelevante. Esta condição foi responsável pela sua plena adaptação ao Brasil, e pelo não 

estranhamento e identificação com a cultura indígena. Faltava ainda o orgulho e a 

altivez, que foram trazidos pelo negro. Formou-se, então, a cultura brasileira que 

“sintetiza a felicidade e a casualidade do índio, a oralidade advinda dos portugueses 
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influenciados pelos árabes e a altivez e o orgulho da cultura dos negros” (SENNA, 

2011). 

Da chegada dos portugueses ao Brasil até a implantação de um regime de efetiva 

colonização e ocupação do território brasileiro, muitos anos decorreram. Somente no 

final de século XVII o uso da língua portuguesa se firma no Brasil como idioma local. 

“Até essa data, aqui se falava, apenas, as línguas nativas dos povos indígenas, inclusive 

os colonizadores portugueses que incorporaram as línguas autóctones” (SENNA, 2010, 

p. 4). Os colonos portugueses que aqui chegaram “não procediam das elites 

portuguesas, ao contrário, vinham de regiões e de camadas sociais menos prestigiadas, 

cujas línguas não haviam sido traduzidas na escrita oficial portuguesa” (SENNA, 2010, 

p.4).  

Neste contexto, se conforma o jeito singular de “falar” e “dizer” o português do 

Brasil, origem de uma nação com uma cultura marcada pela oralidade, com identidade 

própria, excêntrica e especial, singular e do jeito “moreno” que o distingue dentre os 

povos.  

O estudo sobre a formação do povo brasileiro foi importante para dimensionar a 

representação da escrita para os brasileiros, e para pensar com que sentido vão à escola 

encontrar os textos escritos. Reparem que, apesar de não termos sido constituídos na 

tradição da escrita, não ficamos a parte da cultura científica. Admiravelmente, este povo 

de cultura preponderantemente oral, capaz de negociar sentidos e operar com diversas 

lógicas, alcançou o 8° lugar na economia mundial. O complexo de “vira-lata” 
22

 cedeu 

lugar a outro sentimento bastante oposto, o orgulho e a soberania. Penso não se tratar de 

um surto de otimismo, o Brasil culturalmente se elevou a povo e nação que se orgulha 

da sua história. Neste cenário, mereceu especial destaque a expansão e ascensão da 

camada mais pobre da população verificada nos últimos anos, elevando esses indivíduos 

à categoria de cidadãos. Porém, ao contrário do que este dado possa sugerir, as escolas e 

as universidades continuam operando com um conceito de sujeito equivocado, mantém 

em seus pressupostos o mesmo sujeito cognoscente universalmente estabelecido, 

desconsiderando, em seus domínios práticos e epistemológicos, o sujeito real brasileiro, 

                                                           
22

 Complexo de vira-lata é uma expressão criada pelo dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, 

a qual originalmente se referia ao trauma sofrido pelos brasileiros em 1950, quando a seleção brasileira 

de futebol foi derrotada pelo Uruguai na final da Copa do mundo em pleno Maracanã. O Brasil só teria 

se recuperado do choque (ao menos no campo futebolístico) em 1958, quando ganhou a Copa do 

Mundo pela primeira vez. Para Rodrigues, o fenômeno não se limitava somente ao campo futebolístico. 

Segundo ele, "por 'complexo de vira-lata' entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, 

voluntariamente, em face do resto do mundo". 
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formado e constituído com traços e marcas da cultura brasileira, com formas singulares 

de pensar e agir. Diante de fatos como estes, é possível predizer que a nossa formação 

como povo é responsável por não nos enquadrarmos no padrão de “normalidade” 

cognoscente vigente, forjado pelos critérios “cartesianos” e teoricamente definido pelo 

behaviorismo. 

A partir da experiência da formação do povo brasileiro, foi possível deduzir que 

quanto mais dinâmico e simultâneo o modo de pensar e agir no mundo, mais afastados 

estarão os indivíduos desta cultura escrita, talvez, por isso, terão mais dificuldades para 

constituir os conhecimentos necessários a sua aprendizagem. A entrada nesta cultura 

escrita pressupõe substituir os registros pictóricos e admitir a arbitrariedade do sistema 

alfabético. Percorrer esse caminho em direção à construção da escrita alfabética é 

empreender um legítimo esforço no sentido de se apropriar de todo um mundo 

alfabético, e ser reconhecido como sujeito dessa complexa cultura, com autoridade para 

dizer a sua palavra, do seu mundo e revelar as diferentes realidades.  

A partir da invenção do alfabeto, dá-se a gênese e a constituição da história da 

nossa escrita. Para o futuro acontece sua evolução gráfica e histórica, das quais 

decorrem transformações próprias em função do uso empregado por cada comunidade 

específica. Este resumido recuo ao passado serviu para projetar o olhar no futuro, e 

trazer a tona aqueles que historicamente representam a escrita como um instrumento de 

poder que os oprime e os exclui. Esse olhar no futuro representou, principalmente, a 

preocupação com o ensino da escrita para que as novas gerações façam uso dela para se 

promover, para dizer de si e de sua verdade pessoal, para a difusão de sua civilização e 

cultura, considerando todos os modos heterogêneos de sua constituição. 
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4 MODOS DE ENSINAR: AS RELAÇÕES DE ENSINO EM QUESTÃO 

 

 

... nas circunstâncias actuais - que parecem ser 

de um deliberado esvaziamento de todo esforço 

educacional autêntico - deve-se ter em mente que 

não estamos diante de uma discussão teórica, mas 

sim de uma questão prática, à qual é preciso  

responder também com soluções práticas. 

 Pode-se tratar a queda de uma telha como um 

problema dinâmico, formulando hipóteses teóricas 

alternativas e debatendo a adequação destas  

últimas. É uma abordagem legítima, mas não é a 

 melhor do ponto de vista de quem está embaixo. 

Rodolfo Ilari 

 

 

 Neste capítulo, importou abrir um espaço para a discussão dos significados 

envolvidos nas práticas de alfabetização a partir da análise dos materiais produzidos 

pela rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro, para alfabetizar os meninos e 

meninas cariocas. Desde o ano de 2009, a partir da posse da Secretária de Educação 

Cláudia Costin, sob o argumento da melhoria da qualidade da educação carioca, esta 

rede passou a produzir, preparar, imprimir e distribuir seu próprio material pedagógico, 

de uso exclusivo dos alunos e professores da rede pública de ensino, os denominados 

“Cadernos Pedagógicos”. Até o ano de 2013 foi produzido um caderno bimestralmente, 

para cada um dos cinco primeiros anos de escolaridade do Ensino Fundamental, e um 

caderno bimestral para cada disciplina que compõe a grade curricular dos últimos quatro 

anos do Ensino Fundamental. Para cada caderno elaborado foi produzido, 

respectivamente, um exemplar de orientação para os professores. 

 Da mesma forma como outros organismos privados propunham, a decisão 

política de produzir material próprio foi tomada, assumindo a escalada crescente de 

unificação dos procedimentos pedagógicos e a desautorização do conhecimento 

docente. Passou a ser construído um modelo de aplicadores de conteúdos, os já referidos 

cadernos pedagógicos, dentro de determinados procedimentos, que são verificados 
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mediante avaliações bimestrais, também unificadas. Tudo isto em nome da eficiência do 

ensino e de melhores resultados no desempenho dos alunos. O corpus observado foi este 

material produzido, desde o ano de 2009 até o ano de 2013. Importante registrar que os 

materiais continuam sendo produzidos no ano de 2014, contudo, a produção é menor 

que a dos anos anteriores, no referido ano o acervo passa por revisão e alguma 

ampliação com vistas à reimpressão e publicação.  

 A análise que desenvolvi foi realizada, exclusivamente, nos cadernos produzidos 

para os 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. Logo, não foram objetos de análise os 

cadernos dos outros anos de escolaridade. Este recorte é justificado pela questão a que 

me propus perseguir: os modos de ensino implicados na alfabetização. Os cadernos 

analisados propõem um desafio político e pedagógico para o processo de alfabetização, 

uma vez que sugerem, mais do que ensinar a ler e a escrever, uma forma de linguagem, 

uma forma de interação, uma atividade, um trabalho simbólico. Dessa forma, a análise 

incluiu aspectos fundamentais do sistema de escrita e as condições de produção destes 

materiais, condições que possibilitaram divisar, a partir das propostas apresentadas, a 

forma como concebem, conduzem e informam o processo de alfabetização na cidade. 

 Visando subsidiar o aprofundamento das questões envolvidas nas relações de 

ensino, passei a explorar nos cadernos pedagógicos, principalmente, as relações entre 

ensinar e significar, examinando nas situações de ensino as possibilidades e as 

contradições presentes nos materiais analisados e suas implicações na aprendizagem. 

Assumindo a ótica do indivíduo que aprende e partindo da perspectiva que admite a 

natureza social e a dimensão semiótica do desenvolvimento e do conhecimento humano, 

segui pesquisando para compreender de que forma as relações sociais se convertem em 

funções mentais e as possíveis implicações desta conversão nas relações de ensino.  

 A significação representa um dos principais aspectos da investigação teórica na 

perspectiva histórico-cultural, por isso considerei importante vinculá-la aos modos de 

ensinar, às relações de ensino e os efeitos dessa relação no desenvolvimento humano 

nas diferentes dimensões: orgânica, biológica, histórica e cultural. Levando em conta 

estas considerações, o capítulo foi organizado em três partes, cada uma representando 

categorias que são próprias da alfabetização. Na primeira apresento e discuto aquilo que 

se toma por conteúdos de alfabetização no ensino inicial língua da escrita. Na segunda 

parte reuni reflexões sobre as concepções e conceitos presentes nos materiais que vêm 

integrando os modos de ensinar e de fazer a alfabetização na rede pública de ensino da 

nossa cidade.  Na terceira parte problematizei sobre os diferentes modos de pensamento 
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e as profundas modificações sociais frente aos modos de alfabetizar carioca, no qual 

salientei as contradições entre o acesso aos conhecimentos necessários ao domínio da 

língua escrita e os reais sujeitos da educação carioca, reveladas nos cadernos 

pedagógicos.  

 Antes dos devidos comentários, foi importante observar alguns aspectos que 

representaram um bom exercício de reflexão e uma possibilidade de experimentar os 

diferentes, mas indissociáveis, papéis que assumo frente à rede de ensino em que 

trabalho e a pesquisa acadêmica que desenvolvo. Já esclareci sobre como experimento 

esses papéis em outro capítulo do trabalho: a professora alfabetizadora; a formadora e a 

pesquisadora, e o quanto cada uma delas concorre para a constituição da minha 

identidade profissional e pessoal. Contudo, a decisão de desenvolver este capítulo, em 

especial, foi fundamental para a minha formação e para inspirar o meu potencial 

criativo. Neste percurso de análise, fui aprendendo com Vygotsky e com Senna a 

experimentar a diferença epistemológica da ciência na dimensão ecológica
23

 das 

práticas de alfabetização. Embora continuando a assumir a posição de gestora de 

política pública de formação dos professores, condição que não pretendi anular nem 

ocultar, foi possível analisar os cadernos a partir da relativa isenção da pesquisadora, ou 

seja, livre da obrigação de tomar decisões, de intervir ou de ajudar a implantar uma 

política de educação para a cidade. Não foram raras às vezes em que, assumindo o papel 

de gestora estive nas escolas com a ilusão de “consertá-la”.  

Transitei entre mundos distintos: o universo acadêmico da pesquisa com o seu 

necessário rigor acadêmico, e suas contradições frente a minha atividade de 

alfabetizadora e formadora; e o universo da Secretaria Municipal de Educação,  com as 

diretrizes da política educacional para a cidade. Esta transposição de mundos e papéis 

representou um marco definitivo na minha experiência pessoal, profissional e 

acadêmica. Cada contradição, cada possibilidade de ensino, cada retrocesso, cada 

paradoxo que descobria nos cadernos era um pouco a mim que encontrava. Este 

conflito, que inicialmente tanto me afligiu, passei a vivê-lo com a serenidade que 

confirma na relação ecológica entre o conhecimento e o mundo real, a dimensão ética e 

                                                           
23

 A palavra "Ökologie" deriva da junção dos termos gregos “oikos”, que significa “casa” e “logos”, que 

significa “estudo”. Foi criada pelo cientista alemão Ernst Haeckel para designar a ciência que estuda as 

relações entre seres vivos e meio ambiente. Um termo científico de uso restrito que caiu na linguagem 

comum nos anos 1960, com os movimentos de caráter ambientalista. Senna transfere esse conceito para 

a ciência, caracterizando a relação que deve ser estabelecida entre os conceitos teóricos e o contexto do 

mundo real, assumindo por princípio a viabilidade das teorias serem compartilhadas com o contexto e 

experimentadas em organismos vivos. 
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humana da ciência, da qual não pretendo me afastar. A produção de conhecimento no 

campo das Ciências Humanas nunca será um caminho linear, claramente definido, será, 

antes, um modo de avançar circular e controverso. O exercício epistemológico nesta 

perspectiva exige admitir as contradições como parte do processo de pesquisa, vivendo 

o seu cotidiano a cada momento, e decidindo por caminhos a partir de um cálculo de 

possibilidades, assumindo, sempre, as limitações dadas pelas circunstâncias presentes e 

as possibilidades vislumbradas futuramente. Aprendi, tendo por base as formulações 

teóricas de Vygotsky, a não temer, mas enfrentar com coragem e energia a condição de 

uma prática de pesquisa em que os objetos são sempre sujeitos encarnados produzindo e 

produzidos pela História. Sendo assim, não tenho a ilusão de ter encontrado todas as 

aparências e aspectos relevantes dos materiais analisados. Toda análise sempre deixará 

de incluir aspectos e contemplará outros tantos. Esta análise é, confessadamente, uma 

versão, marcada irremediavelmente, pelas prerrogativas que a minha posição nesta rede 

oferece e pelo alcance que meus olhos permitem. São as observações que servem de 

recomendação. Recomendação de alguém que começou a descobrir, em um bom dia, as 

contradições das práticas de alfabetização e das políticas públicas de educação para a 

cidade do Rio de Janeiro. 

Enfim, este capítulo pretendeu ser uma contribuição para que os professores 

entendam melhor o processo de alfabetização, desafiando-os a se deslocarem do lugar 

de adultos, escritores e leitores experientes para encontrarem os seus alunos reais, e 

desta forma, descobrirem as complexidades e as contradições vividas por quem 

experimenta e ousa se lançar na aventura deste aprendizado. O objetivo não foi fazer um 

manual prescritivo, mas apresentar ideias, discutir e aprofundar conhecimentos, que já 

vêm sendo amplamente discutidos por mim, junto aos professores alfabetizadores que 

ajudo a formar nesta rede. Saliento que continuo orientando um grupo de 

Coordenadores Pedagógicos em seu processo de formação, ação e espaço que 

representam referência e balizamento das reflexões e debates que proponho. 

Finalizando as explicações que antecedem a análise propriamente dita, precisei 

tornar claro que o desenvolvimento deste capítulo não ensejou uma ideia pragmática 

que buscou testar o conjunto teórico que produzi. Longe desta intenção, a ideia foi 

aproveitar uma boa oportunidade de abordar o conceito teórico que elaborei a partir de 

um organismo vivo e de grande circulação, como são os cadernos pedagógicos 

empregados para alfabetizar as crianças na Cidade do Rio de Janeiro.  
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4.1 O que se toma por conteúdos de alfabetização no ensino inicial língua da escrita 

 

 

Apesar de um campo tão pouco explorado historicamente, as cartilhas e seus 

métodos desempenharam e, em grande medida, continuam desempenhando um papel de 

destaque nas práticas escolares dos anos iniciais do ensino fundamental. Continuam 

instruindo e definindo pedagogicamente o ensino inicial da leitura e da escrita, 

marcando e determinando as práticas e políticas de alfabetização desde o início da sua 

escolarização. Pode-se verificar a adoção desse tipo de “livro didático” até os dias 

atuais. Mesmo quando, por alguma razão, baseada em aquisição de novos 

conhecimentos ou modismos, os professores dizem deixar de usar as cartilhas, seu 

método e concepção permanecem em muitas salas de aula. As cartilhas e os seus 

métodos foram durante décadas a questão central da alfabetização. No Brasil, a partir da 

última década do século XIX, com a organização republicana da instrução pública, teve 

início um movimento de escolarização das práticas de leitura e escrita e a vinculação 

desse processo de ensino com os métodos. Segundo Mortatti (2000), a partir de então a 

cartilha vem se consolidando como um imprescindível instrumento de sustentação dos 

métodos e, consequentemente, de configuração de determinados conteúdos de ensino, 

concepções de alfabetização, de leitura, de escrita e de texto, cuja finalidade e utilidade 

se encerram nos limites da própria escola e cuja permanência se pode observar até os 

dias atuais.  

Ao tematizar as relações de ensino sob a perspectiva dos paradigmas 

metodológicos e os modos de ensinar, busquei considerar não só a qualidade dos 

conhecimentos tidos como da alfabetização, como, também, a metodologia e a forma 

como são apresentados nos cadernos pedagógicos para compreender, em que medida, 

esses modos de ensinar potencializam ou dificultam a aprendizagem dos alunos. Esta 

elaboração exigiu, antes de tudo, conhecer os cadernos pedagógicos, o que propõem, de 

que forma propõem e, principalmente, o que não está aparente, o que deixam de propor. 

Uma primeira análise sobre os métodos e as concepções empregadas nos cadernos 

pedagógicos mostrou que têm muito em comum com as clássicas cartilhas. Os 

conteúdos das lições são igualmente organizados hierarquicamente, sempre a partir do 

que os adultos julgam ser do mais simples e fácil para o mais complexo, com a 

finalidade de garantir certa estabilidade ao ensino. Apresentam as lições com a mesma 

composição, frequentemente, partem de uma palavra acompanhada de um desenho, e 
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em destaque uma sílaba que, quase sempre, é a primeira da palavra, nunca possui 

estrutura diferente da canônica, ou seja, consoante e vogal. Em seguida, quase por 

encantamento, essa sílaba ganha uma família. Mudaram os tempos, os indivíduos e suas 

histórias, mudaram as tecnologias e com elas as formas de cognição humana, porém, o 

método clássico empregado nos materiais utilizados para alfabetizar resiste fortemente e 

continua presente nas salas de aula, mesmo que fisicamente não estejam mais em 

algumas salas, seus princípios estão presentes dando materialidade ao que antes se fazia 

com as cartilhas.   

 

 

4.1.1 O eterno recomeço...  

 

 

No inventário das deficiências e equívocos que podem ser apontados como 

resultados do que já nos habituamos criticar no conjunto dos materiais impressos que 

utilizamos para alfabetizar, está o eterno recomeço. As contradições de algumas 

explicações dadas ao fato de todos os livros utilizados na alfabetização começarem, 

invariavelmente, pela apresentação das letras na ordem alfabética me levaram a 

reconhecer um fracasso neste ensino inicial da leitura e da escrita. Em geral, quando 

tratamos de relações de ensino, uma questão é central: para que ensinamos o que 

ensinamos e, consequentemente, para que os alunos precisam aprender o que aprendem? 

No caso do alfabeto, uma resposta é imediata: os alunos precisam conhecer as letras que 

compõem o alfabeto. Primeiramente, é preciso esclarecer que, de fato, é necessário levar 

os alunos a conhecerem as letras. Contudo, apesar do reconhecimento da importância do 

ensino deste conteúdo, cabe uma breve reflexão sobre as escolhas que fazemos para 

ensinar e os aspectos que são pressupostos às propostas decorrentes dessas escolhas.  

O princípio subjacente à ideia do eterno recomeço é o da progressão controlada 

(CAGLIARI, 1998 p. 96). Consiste em ordenar progressivamente o ensino, acreditando 

ser, desta forma, possível controlá-lo. Os cadernos pedagógicos, da mesma forma que 

todos os métodos contidos nos livros da alfabetização, apresentam minuciosamente as 

atividades ordenadas segundo critérios estabelecidos em supostas dificuldades, 

formulados a partir da perspectiva do adulto que ensina. Desta forma, na tentativa de 

controlar a aprendizagem dos alunos, a saída encontrada pelo ensino é começar tudo 

igualmente de novo. Nos cadernos pedagógicos é possível observar, não apenas o eterno 
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recomeçar, mas também, que o “recomeço” se repete pelos três primeiros anos de 

escolaridade. Nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 o alfabeto é apresentado aos alunos 

do 1º, 2º e 3º anos, da mesma forma (fichas de 1 a 8). Importante lembrar que os alunos 

que em 2013 cursaram o 3º ano do ensino fundamental foram apresentados ao alfabeto 

da mesma forma, nos anos anteriores. No caso específico dos cadernos pedagógicos, 

cabe, ainda, salientar que são produzidos conhecendo-se o fato de que serão 

encaminhados e instruirão os trabalhos para os mesmos alunos, que passarão, 

progressivamente, pelos três anos de escolaridade do Ensino Fundamental e, a cada ano 

receberão os cadernos correspondentes a sua escolaridade. Na medida em que os 

cadernos incorporam algumas marcas das práticas clássicas de alfabetização e da 

indústria editorial, responsável por determinar os conteúdos da alfabetização, relutam 

em atualizar as condições e procedimentos de ensino. Ao aplicar a mesma sequencia 

didática de apresentação do alfabeto nas lições iniciais dos 1º, 2º e 3º anos, desprezam 

os conhecimentos já constituídos. Neste ponto merece se interrogar o que o ensino 

marcado pela aparente ordem e hierarquia faz com a escrita dos alunos e a sua 

aprendizagem no já avançado século XXI? Por trás de toda aquela invariável ordem 

inflexível e hierárquica, escondem-se muitas situações que dificultam a aprendizagem, 

que inibem e confundem a habilidade do indivíduo de lidar com a linguagem natural, 

como fazia plenamente antes de começarem a lhe ensinar a língua escrita.  

Merece também destaque o fato de que usamos diferentes tipos de letras para ler 

e escrever _ A B C / a b c / a b c / A B C / A B C _ contudo, não encontrei nos cadernos 

analisados, nenhuma explicação aos alunos sobre esse fato. Sendo a letra um conceito 

de valor muito abstrato, as diferentes formas gráficas que assumem, dificultam ainda 

mais a compreensão de uma variedade de “alfabetos”. Talvez, sozinhos os alunos não 

consigam fazer essa associação. Até que tenham sido conduzidos na construção do 

conceito de letra, as diferentes formas de grafá-las representarão uma letra diferente, 

com um valor sonoro diferente. Por isso é preciso informá-los sobre esta variedade de 

formas gráficas. Para escritores e leitores experientes, aqueles que já construíram e 

estabilizaram o conceito de letra, as diferentes formas de grafá-las passam 

despercebidas. Contudo, para os que estão em fase de aprendizagem destes 

conhecimentos acabam por confundir e tendo o processo dificultado.  

Para que não permaneçam dúvidas quanto à posição assumida no ensino das 

letras, reafirmo a importância do ensino deste conteúdo como parte integrante do 
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sistema da escrita. Aliás, após algumas observações e longa experiência, foi possível 

afirmar que os cadernos pedagógicos pouco, ou quase nada, informam sobre o sistema 

de escrita e seu funcionamento, Os comentários e críticas que fiz acerca das propostas 

de ensino do conjunto das letras do alfabeto são relacionados à imposição de um modelo 

fixado, sem qualquer possibilidade espacial, temporal e sequencial para 

experimentações e tentativas de descobertas, que explorem e ampliem o potencial 

criativo das crianças. Nas situações comunicativas, inclusive nas escritas, as letras não 

estão dispostas em ordem estática e valores absolutos, os seus valores sonoros e gráficos 

estão sempre em relação. Acreditam que vão aprender a escrever para encontrarem 

respostas às questões cotidianas da vida real, contudo, da forma como é apresentado o 

conteúdo do alfabeto não lança nenhum desafio, nem estimula descobertas e não 

concorre para a aprendizagem de conhecimentos essenciais sobre a língua escrita. 

Penso ser bastante proveitoso para os processos de ensino pensar na forma como 

os indivíduos adquirem o domínio da língua oral, quando, a partir de um modelo têm a 

oportunidade e a liberdade de formular hipóteses, colocá-las em cheque, ousar 

generalizações e buscar caminhos de aprendizagens possibilitados pelo modelo dado, e 

quando erram, e erram muito nessas tentativas, contam com a ajuda e a mediação segura 

de um falante experiente. Sabemos que a língua oral e a escrita são diferentes, com 

normas, regras e estruturas específicas, assim como os processos de apropriação de 

ambas também são distintos. Contudo, acredito que os processos que levam os 

indivíduos a aprenderam a língua oral podem indicar possibilidades reais de ensino da 

língua escrita. Um exemplo clássico desta questão é o erro, tão permitido e até mesmo 

estimulado na fala quanto negado e proibido na escrita. Convém ainda ressaltar que as 

atividades como as propostas para o ensino do alfabeto parecem que se esgotam em si 

mesmas, faz-se a tarefa para que seja verificado o que sabem ou não. Este tipo de 

atividade deixa a sensação de inutilidade, já que não encontra vinculação com a vida 

real. Não é exatamente desta forma, nem nesta rígida sequência alfabética que as letras 

aparecem no sistema de escrita quando o colocamos em uso. Seguindo este princípio, as 

atividades, em sua grande maioria, são fechadas e têm por objetivo verificar e avaliar os 

conhecimentos já constituídos pelos alunos. Encontrei poucas ocorrências de atividades 

mais abertas, com possibilidades reais de situações de aprendizagem, nas quais os 

alunos são levados a pensar sobre a escrita, a colocarem em cheque seus conhecimentos 

e a negociarem seus pontos de vista. A maior quantidade de atividades propostas 
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apresenta uma direção fechada, com objetivos claros e exclusivos de verificação desta 

aprendizagem. 

 

Figura 7 - Ficha 1: O trabalho com o alfabeto 1º Ano/ 2010   

PINTE OS QUADRINHOS COM AS LETRAS QUE FORMAM SEU NOME E ESCREVA-O :

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M 

N    O    P    Q    R   S    T     U    V   W   X    Y    Z 

MEU NOME É _________________________________

MEU NOME TEM _______ LETRAS

A PRIMEIRA LETRA DE MEU NOME É: ___________

A ÚLTIMA LETRA É : ___________

LETRAS REPETIDAS EM MEU NOME : ___________

Nome da escola:___________________________________________       

Nome:___________________________________________________

BE
TASme

FICHA 13  

1º ano – abril/2010

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
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Figura 8 – Ficha 2: O trabalho com o alfabeto 1º Ano/ 2013 
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Figura 9 – Ficha 3: O trabalho com o alfabeto 2º Ano/ 2011 
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Figura 10 – Ficha  4: O trabalho com o alfabeto 2º Ano/ 2012 
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A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

No  ALFABETO,  temos 26 letras. 

Podemos  organizá-lo em dois grupos:

A    E     I     O    U B   C  D   F   G   H     J    K    L    M    N     P    Q    R    S    T    V    W    X   Y    Z    

VOGAIS CONSOANTES

Leia os nomes abaixo: 

ADRIANA        PATRÍCIA         MATEUS

NICOLE          KAIO               GUSTAVO 

ÉRICA             PEDRO            SIMONE

BERNARDO    MARCELE       ALICE

Lendo os nomes, que estão ao lado, faça o que se pede:

• Pinte os nomes que começam com vogais.

• Circule de azul os nomes que começam com consoantes.

• Descubra os nomes que possuem mais vogais.

_______________________________________________

• Qual o nome que termina com a consoante S? ________

p
t.
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e
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o
m

BRINCANDO

COM LETRAS E PALAVRAS...

ATIVIDADE 5

9
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Figura 11– Ficha 5: O trabalho com o alfabeto 2º Ano/ 2013 
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Figura 12 – Ficha 6: O trabalho com o alfabeto 3º Ano/ 2010 
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Figura 13 - Ficha 7: O trabalho com o alfabeto 3º Ano/ 2012 
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Existem muitos tipos de alfabetos.  Alguns não têm letras, têm 

desenhos ou símbolos. Veja exemplos.

ALFABETO PARA SURDOS

n
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ALFABETO PARA CEGOS
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ALFABETO

Lembre-se de que já foi criado, no Almanaque de Férias, um alfabetário com palavras que você

já conhece. Sabemos que, para escrever, utilizamos 26 letras. Com elas, podemos formar os

nomes e todas as palavras que compõem o acervo de nossa língua.

No alfabeto, as letras seguem uma sequência: a ordem alfabética.

A ordem alfabética a nos ajuda a encontrar as palavras que queremos em dicionários, agendas etc.
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Figura 14 - Ficha 8: O trabalho com o alfabeto 3º Ano/ 2013 

 
 

Pombo correio nesse caso eu lhe conto 

Por essas linhas a que ponto quer chegar 

Meu coração o que mais gosta 

Voltar pra mim seria assim a melhor resposta (Alceu Valença) 

 

 Sirvo-me da música de Alceu Valença como inspiração e possibilidade de 

reflexão sobre o conteúdo que a cultura escolar, por anos, aprendeu a chamar de 

elaboração de cartas e bilhetes. Talvez cause estranheza o fato de ter selecionado um 

conteúdo que não é exclusividade da alfabetização, tampouco é comum encontrá-lo nos 

materiais que instruem o ensino inicial da leitura e da escrita. Paradoxalmente, ele 

aparece no caderno do 1º ano, quando na perspectiva dos métodos adotados pelos 
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materiais de alfabetização, se acredita que o aluno, ainda, com poucos conhecimentos 

sobre a língua escrita, deva escrever pouco para errar menos ainda. Contudo, por trás 

desta aparente superação das metodologias mecanicistas das cartilhas, podemos 

encontrar elementos possíveis de relação e vinculação da criança a um mundo de 

conhecimentos escolarizados e superficiais.  

 Faz parte do universo da alfabetização e dos livros de alfabetização que orientam 

o processo inicial de ensino da leitura e da escrita o uso da fantasia e da metáfora, nas 

quais evita-se dizer e tratar os conteúdos de forma direta, supondo, talvez, que as 

crianças terão dificuldades em compreender explicações diretas. Não questiono a 

importância que as histórias e a ficção assumem na vida e no desenvolvimento dos 

indivíduos, sobretudo para as crianças. Contudo, o excesso de fantasia, utilizada apenas 

como um recurso pedagógico, desprovida de sentido e envolvimento na essência da vida 

“de verdade”, pouco contribui para o desenvolvimento da capacidade de simbolizar nas 

crianças e para a apropriação do sistema da língua escrita. Mais uma vez, busquei em 

Vygotsky fundamentos para compreender qual o sentido em propor às crianças: “... se 

você fosse o lobo mau da história e quisesse ficar bonzinho, o que você escreveria na 

sua cartinha para a chapeuzinho vermelho? Crie uma carta bem legal...” (ficha nº 9). A 

partir de seus estudos, Vygotsky postula que [ ...] durante o processo de solução de um 

problema, as crianças se confundem, porque começam a fundir a lógica do que elas 

estão fazendo com a lógica necessária para resolver o problema com a cooperação de 

outra pessoa [...] (1998 (a), p. 40). Para além do esforço imaginativo que os alunos 

deverão empreender para realizarem uma proposta absurdamente metafórica, na qual 

deverão incorporar o personagem do lobo mau, e ainda, terão que experimentar a 

transformação do vilão em bonzinho, deparei-me com uma atividade de ensino que 

pressupõe o uso da língua escrita sem qualquer propósito de uso comunicativo real, 

alheia ao seu funcionamento e descontextualizada histórica e temporalmente.  

 Destaco o esforço nas referidas atividades do reconhecimento na construção da 

autoria dos alunos, contudo, essa construção não se dá de forma inata, tampouco, 

separada de processos sociais, dentro dos quais ela assume um valor que é socialmente 

legitimado. Nesta perspectiva, julguei de alta complexidade sugerir que escrevam sobre 

o que não experimentaram e, ainda, utilizem o sistema de escrita alfabética, no qual 

precisam se utilizar de conhecimentos específicos sobre produção textual e sobre o 

funcionamento da língua escrita que não chegam sem mediação. Quando as crianças 

começam a escrever textos revelam o que pensam, o que desejam dizer, externando 
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partes de seu “discurso interior”. No caso das atividades em tela, a escrita passa assumir 

características diferentes das que encontramos nas escritas de listas e palavras soltas. Ao 

revelarem as marcas do seu “discurso interior”, revelam, também, marcas do discurso 

social internalizado na tentativa de legitimar seus textos. Advém que o escritor, ainda, 

inexperiente terá dois desafios a enfrentar: um diz respeito ao conteúdo sobre o que 

dizer. O outro se relaciona, especificamente, a forma como escrever aquilo que pensa e 

intenciona. Esta escolha é um trabalho linguístico, uma tomada de decisão que envolve 

aspectos exigidos pela situação, pelo gênero e pelas intenções do escritor. É evidente 

que os alunos podem usar os seus conhecimentos e criatividade para procurar soluções e 

resolver os problemas propostos pela atividade. Podem, ainda, refletir e buscar 

alternativas para responder as questões. Contudo, é preciso que se deem condições de 

ensino que possibilitem a realização da tarefa. Uma apropriação equivocada de alguns 

postulados da Psicogênese da Língua Escrita levaram os professores a acreditarem que 

basta os alunos conhecerem o sistema de escrita alfabético e relacionar sons e letras 

adequadamente, para produzirem textos convencionais. Os conhecimentos acessados 

para a utilização do sistema de escrita não são suficientes para a produção de textos, 

estes exigem outros conhecimentos que precisam ser ensinados. Desta forma, no 

processo de ensino é preciso critério para decidir quais atividades favorecerão o 

desenvolvimento no momento oportuno e adequado ao nível, às possibilidades e às reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos.  

 Vygotsky (1998. a) nos lembra de que a escrita deve representar uma 

necessidade relevante, incorporada à vida e significativa para as crianças, somente 

assim, teremos como certo que seu aprendizado conceberá uma nova e complexa forma 

de linguagem. De fato, analisando o tipo de sequência proposta nas fichas nº 41, 42, 43 

e 44, foi possível verificar que se prestam muito mais a apresentar ao aluno um mundo 

de conhecimentos escolarizados e superficiais, que não ensejam nenhum desafio nem 

estimulam descobertas capazes de levá-los a se apropriarem de conhecimentos 

importantes sobre a língua escrita, quando experimentados em situações de produção e 

circulação dos textos escritos. Organizar situações de ensino com possibilidades 

concretas de aprendizagem implica em propor situações de escrita que tenham 

relevância para a vida da criança, que sejam de fato necessárias e lhes permitam refletir, 

compreender e agir sobre a sua realidade. Sabemos que as propostas de escrita, quando 

submetidas a situações escolares de ensino, ganham revestimentos de artificialidade, 

uma vez que estão deslocadas de suas reais situações. Contudo, um projeto de trabalho 
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definido por um planejamento de atividades, comprometido e vinculado a conteúdos 

capazes de ajudarem aos alunos a compreenderem o que se passa em seu mundo, com 

possibilidades reais de transformação dessa realidade, é possível. Se os conteúdos 

escolhidos forem extraídos da real necessidade do indivíduo conhecer-se, conhecer o 

seu mundo e o real sentido da escrita, será possível minimizar, ou, até mesmo, fugir da 

artificialidade do uso escolar da escrita.  

 A língua escrita tem demonstrado sua dinamicidade e heterogeneidade de 

diversas formas, de acordo com a situação comunicativa em que se encontra. A internet 

e as redes sociais são realidade entre os alunos, e vêm ajudando-os a se sentirem mais à 

vontade para escrever, aumentando, significativamente, o fluxo de comunicação verbal, 

atendendo às exigências de velocidade e interação da sociedade e dos indivíduos 

nascidos e constituídos na cibercultura. Entendida a escrita como prática social, não há 

como desconsiderar o uso e o impacto das situações comunicativas nas redes sociais, 

nem mesmo o produto escrito nelas produzido. Este produto é uma modalidade da 

língua e, como tal, deve refletir a vivência e as inúmeras possibilidades de escrita em 

seu uso e função social. Bianchetti (1998), que pesquisou durante anos os reflexos das 

tecnologias contemporâneas, sobretudo na área das telecomunicações, assegura que 

negar essas tecnologias seria o equivalente a negar a história, e adverte aos 

pesquisadores sobre a constatação de que a resistência existe, seja pela dificuldade das 

pessoas trabalharem a adesão da passagem de uma tecnologia (analógica) à outra 

(digital), ou pela forma como estão sendo compulsoriamente levadas a encarar estas 

mudanças num curto espaço de tempo. Esta resistência tem sido responsável por não 

possibilitar às práticas de ensino condições plenas de promoção da aprendizagem, e do 

desenvolvimento de novos sujeitos da escrita. Resistência explícita quando não 

encontramos referências ou motivações para escritas produzidas nos espaços virtuais na 

sequência de atividades analisadas. Até parece que escrever cartas permanece sendo a 

mais comum das comunicações à distância entre os alunos desta rede de ensino, que 

continuam escrevendo epístolas cotidianamente, tal qual o Apóstolo Paulo quando 

precisava se comunicar com os povos distantes. 

 Observem na sequência das tarefas propostas para o primeiro ano nas fichas: 9, 

10, 11, 12 e a ficha nº 13 proposta para o 3º ano, respectivamente.  

 

 

 



122 

 

Figura 15 - Ficha 9: Elaboração de cartas e bilhetes 1º Ano/ 2010 

O LOBO ESTAVA CANSADO DE SER MAU.
ESCREVEU, ENTÃO, UMA CARTA PARA

CHAPEUZINHO VERMELHO, PEDINDO PARA QUE

A MENINA O AJUDASSE A SER BONZINHO, TER

BONS MODOS, SER GENTIL E ATÉ MELHORAR SUA
ORTOGRAFIA.

SE VOCÊ FOSSE O LOBO MAU DA HISTÓRIA

E QUISESSE FICAR BONZINHO, O QUE VOCÊ
ESCREVERIA NA SUA CARTINHA PARA A

CHAPEUZINHO VERMELHO ? CRIE UMA CARTA

BEM LEGAL NA PRÓXIMA FOLHA.

F
o

n
te

: 
A

 v
e

rd
a

d
e

ir
a

 h
is

tó
ri
a

 d
a

 C
h

a
p

e
u

z
in

h
o

 V
e

rm
e

lh
o

. 
A

g
n

e
se

 B
a

ru
z
z
i 
e

 S
a

n
d

ro
 N

a
ta

lin
i.
 B

ri
n

q
u

e
-B

o
o

k

A VERDADEIRA HISTÓRIA 

DE CHAPEUZINHO VERMELHO

Coordenadoria de Educação

FICHA  41

1º ANO/ Outubro 2010

Nome:______________________________________________

Nome da escola:_____________________________________
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Figura 16 - Ficha 10: Elaboração de cartas e bilhetes 1º Ano/ 2010 
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ATIVIDADE COLETIVA ESCREVA  A CARTA DO LOBO MAU PARA A 

CHAPEUZINHO VERMELHO.

CIDADE E DATA

NOME DA PESSOA PARA QUEM VOCÊ

ENVIARÁ A CARTA. 

ASSUNTO DA CARTA

DESPEDIDA

SEU NOME

Coordenadoria de Educação

FICHA  42

1º ANO/ Outubro 2010

Nome:______________________________________________

Nome da escola:_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Figura 17 - Ficha 11: Elaboração de cartas e bilhetes 1º Ano/ 2010 

PARA ENVIAR A CARTA  PARA CHAPEUZINHO, VOCÊ VAI PRECISAR  DE ENVELOPE. 

VAMOS PREENCHÊ-LO ?

ATIVIDADE COLETIVA

ESCREVA AQUI O NOME  E O  ENDEREÇO 

DA   PESSOA  PARA    QUEM   VOCÊ   

ENVIARÁ A CARTA.

ESCREVA  O  SEU  NOME  E O SEU ENDEREÇO.   

( PESSOA QUE ESCREVEU  A CARTA). 

CRIE O SEU 

SELO  E 

COLE-O 

AQUI.

Coordenadoria de Educação

FICHA  43

1º ANO/ Outubro 2010

Nome:______________________________________________

Nome da escola:_____________________________________
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Figura 18 – Ficha 12: Elaboração de cartas e bilhetes 1º Ano/ 2010 

VOCÊ PODE COMPRAR OU CRIAR O SEU PRÓPRIO ENVELOPE. VEJA COMO É FÁCIL ! 

Fonte: CHEMELLO, Thereza. Brincando com Dobraduras. SP: Gaia, 2008

Coordenadoria de Educação

FICHA  44

1º ANO/ Outubro 2010

Nome:______________________________________________

Nome da escola:_____________________________________
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Figura 19 – Ficha 13: Elaboração de cartas e bilhetes 3º Ano/ 2010 

 
 

Um texto escrito é um objeto de leitura dos mais complexos.  

A despeito de ser ele mesmo um objeto concreto  

cuja forma é constituída por matéria física,  

não é lido através de operações concretas,  

pois o conteúdo objetivo de sua leitura,  

não está em sua forma concreta, mas sim,  

nas representações expressas pelas palavras (Senna, 1999, p. 12). 
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4.1.2 A alfabetização através dos textos...  

 

 

Entre a tradição e a inovação, e entre o que mudou e o que permanece no ensino 

inicial da leitura e da escrita, é preciso especial atenção aos anos de 1980 e todas as 

discussões e, consequentes rupturas de paradigmas mecanicistas das práticas de 

alfabetização, decorridos dos conhecimentos constituídos a partir da teoria da 

Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro. Ampliando os debates sobre os 

fatores das inquietações e mudanças ocorridas nas políticas e práticas de alfabetização 

desde então, não pude deixar de incluir as mudanças significativas no conceito de 

subjetividade social e o impacto que representaram nos sujeitos da educação, sobretudo, 

na rede pública de ensino da Cidade do Rio de Janeiro. O sujeito centrado na razão 

científica, como fenômeno universal que sustentou e conformou as práticas 

mecanicistas, assistia, então, acelerar o seu fim. Deste processo de descentralização das 

identidades resultaram indivíduos de identidades abertas, inacabadas e fragmentadas, 

que levaram, entre outras coisas, a uma nova relação com a língua escrita e com seu 

emprego social, bem como a relação desta com seu futuro. Outro aspecto que deve ser 

inserido ao debate, quando nos propomos a analisar os modos de ensino relacionando-os 

aos sujeitos da alfabetização carioca, é o uso e o emprego das tecnologias hipertextuais 

contemporâneas, que vêm, aceleradamente, substituindo a tecnologia da escrita em 

papel por outras formas de escrita, as quais reúnem possibilidades mais dinâmicas e 

atemporais, onde a informação e os múltiplos conhecimentos são processados 

hipertextualmente. 

A tomada de consciência da complexidade do processo de alfabetização e dos 

conhecimentos vinculados à construção da escrita, em face da inserção de sujeitos 

plurais nos debates e nas práticas de alfabetização, resultou em uma nova fase de 

compreensão e entendimento sobre as bases epistemológicas e metodológicas do 

universo da alfabetização. Neste contexto, as décadas de 80 e 90 do século XX foram 

frutíferas em discussões e debates que evidenciavam os limites das estratégias 

mecanicistas nas práticas de alfabetização e, consequentemente, encaminharam novas 

propostas de trabalho para o ensino da leitura e da escrita, nos quais as cartilhas e seus 

métodos deveriam ser abolidos das salas de aula. O conhecimento de que a apropriação 

da língua escrita passa, necessariamente, por outras vias que não apenas de habilidades 

motoras e de memorização, mas, por questões conceituais e sociais, trouxe uma 
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amplitude ao processo de alfabetização. A partir desta abrangência, foi possível 

considerar e encaminhar propostas pedagógicas que superassem o trabalho de 

alfabetização que partia de unidades menores da língua escrita como: fonemas, sílabas, 

letras e palavras, isoladamente, para incorporar pressupostos metodológicos e práticas 

que partissem do texto.  

Transcorridos mais de trinta anos, quando analiso as propostas de atividades 

inseridas nos cadernos pedagógicos, verifico que todo esforço empreendido pelos 

estudiosos, professores e gestores de políticas públicas para a área, não trouxe para o 

ensino inicial da leitura e da escrita os resultados esperados. Em parte devido às 

distorções produzidas em relação às pesquisas desenvolvidas, em parte porque a 

formação em serviço dirigida aos professores desta rede de ensino não conseguiu 

aprofundar o tema, mantendo as reflexões sobre o trabalho de alfabetizar com textos na 

superficialidade. Ou seja, informamos aos professores sobre a importância do trabalho 

com textos, explicamos porque deveriam admiti-lo em suas práticas, estimulamos que 

abandonassem suas cartilhas e manuais de alfabetização. Contudo, jamais apontamos 

concretamente os limites teóricos e práticos dos livros de alfabetização, em quais 

aspectos dificultavam a aprendizagem dos alunos, tampouco, ensinamos como 

alfabetizar com os textos. A construção de um trabalho alternativo, sem cartilhas e 

partindo de unidades maiores da língua, como são os textos, exigia, principalmente, que 

se apontasse o que os livros de alfabetização deixaram de fazer e como é possível, 

concretamente, alfabetizar com os textos. Neste ponto, reparem que voltei a usar a 

primeira pessoa do plural com a intenção de me incluir nesta crítica. Participei de todas 

as políticas e ações de formação dos professores alfabetizadores desta rede de ensino 

nos últimos vinte anos e, de forma honesta, devo admitir a minha responsabilidade neste 

processo. O processo de análise dos cadernos pedagógicos e a elaboração deste capítulo 

representaram a possibilidade de rever o meu próprio percurso profissional, não apenas 

para reviver as experiências e trazer de volta à memória as situações vividas. As 

situações são únicas, e não há como trazer de volta as circunstâncias que possibilitaram 

tais acontecimentos. No entanto, ao serem contadas, compartilhadas e escritas, 

ultrapassam o tempo vivido e provocam reflexões para além dos momentos, e ajudam a 

revelar as contradições, as incoerências, os retrocessos, os avanços e as possibilidades 

do processo. Segundo Walter Benjamin (1994), crítico da cultura e da modernidade, as 

experiências se acumulam na memória e, neste percurso, deixam marcas permanentes 

no inconsciente. Essas reflexões permitiram encontrar nas situações do passado vivo e 
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incompleto dos momentos de formação junto aos professores alfabetizadores as utopias 

do presente, fundamental para a construção do conjunto teórico que elaborei. Importante 

destacar que a geração de professores ingressos nessa rede de ensino nos últimos vinte 

anos, especialmente os alfabetizadores, foi a mais chamada à formação em serviço. 

Como se esperassem o anúncio do “Ângelus”, ou [...] parecendo acreditar no que 

afirma o dramaturgo alemão, Heiner Müller os anjos aparecem quando não há lugar 

para nossas esperanças [...] (Garcia, 1998, p. 13). 

Neste contexto, os professores trouxeram os textos para as suas salas de aula e o 

incorporaram em suas práticas da alfabetização. Contudo, como não sabiam, e 

continuam não sabendo, o que fazer com eles, passaram a dar importância exagerada a 

interpretação superficial dos mesmos. Os textos passaram a servir de pretextos para se 

colocar em prática as atividades de alfabetização, que antes eram realizadas com o 

suporte das cartilhas, só que agora, de maneira muito mais confusa, mas mantendo o 

mesmo princípio. Dessa forma, alfabetizar com textos passou a ser preencher os vazios, 

a partir de perguntas feitas com o propósito restrito de selecionar e buscar informações 

que estão explícitas no texto, sempre a partir da perspectiva do adulto, conforme 

demonstrado nas fichas de nº14 a 24. Comumente, a obviedade das propostas não deixa 

espaço para a dialógica relação entre texto e leitor, sobretudo, nos textos literários que 

são os mais utilizados pelos livros de alfabetização e pelos cadernos pedagógicos 

também. Esse o gênero literário é o que mais se oferece a leituras e interpretações, 

porém, paradoxalmente, é aquele cujas atividades propostas nos cadernos mais reduzem 

as possibilidades de interação e multiplicidade de sentidos. Textos que deveriam ajudar 

a entender os mundos simbólicos de escritores e leitores, seus contextos históricos, suas 

formas linguística, seus gêneros e seus múltiplos níveis de significados são reduzidos a 

uma racionalidade linear e superficial, simplificados de tal forma que não há, sequer, 

possibilidades de dúvidas. Neste cenário de interações limitadas, encontramos propostas 

de atividades que trazem longos e inócuos exercícios de perguntas feitas para serem 

respondidas com trechos ou palavras que estão no próprio texto (fichas de nº14 a 24).  

Outra questão que mereceu reflexão foi a seleção dos textos presentes nos 

cadernos pedagógicos. Os textos utilizados pelas cartilhas e livros de alfabetização 

representavam a garantia de seriação, controle e gradação das supostas dificuldades de 

leitura. Tudo cuidadosamente sequenciado, do mais simples para o mais complexo, 

textos pequenos e curtos, de circulação exclusivamente escolar, composto só de 

palavras já conhecidas e estudadas, ou de palavras cujas sílabas e suas respectivas 
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“famílias” estivessem dominadas. Supunham assegurar, desta forma, que os alunos 

pudessem viver as suas experiências com a língua escrita e as suas experiências de vida, 

como uma sequência didática, pedagogicamente organizada. Guardavam em seus 

fundamentos, a crença de que pela observância desses critérios que regiam a seleção dos 

textos, estariam garantindo o controle e o sucesso da atividade de leitura, e formando 

leitores motivados para essa ação. Já nos cadernos pedagógicos os alunos são 

apresentados a diferentes tipos de textos. Encontrei músicas, poesias, fábulas enfim, 

uma seleção de textos mais abrangente e diversificada (fichas de nº 14 a 24). Porém, 

quando submetidos à didática e a metodologia subjacente aos cadernos pedagógicos, 

verifiquei que servem ao mesmo autoritarismo que permeia as relações de ensino. São 

tratados da mesma forma pragmática que desconsidera o interesse, o desenvolvimento e 

as experiências de vida dos alunos. Admitir diversos gêneros de textos nas práticas de 

alfabetização, ao contrário do que se acreditou, não tem representado a realização de um 

trabalho que garanta aos alunos os conhecimentos necessários sobre como o sistema da 

escrita funciona.  

Para ler é necessário ter um acervo de recursos que permita compreender o texto. 

Se nossos alunos chegam à escola sem trazerem consigo esse acervo, e sem terem 

aprendido a interagir com os textos, essa é uma tarefa que precisa ser incorporada às 

práticas de ensino, com a finalidade de possibilitar aos alunos comportamentos culturais 

de manuseio dos suportes da escrita e seus usos sociais. É preciso se ter em mente que o 

uso frequente e sistemático de material escrito pressupõe aprendizagens e 

comportamentos necessários à leitura, tais como: virar páginas na sequência, apontar 

figuras, acompanhar narrativas visualmente para irem se apropriando dos elementos 

gráficos presentes nos textos. Em suma, os usos básicos de suportes e aparatos dos 

materiais escritos pressupõem uma aprendizagem que demanda ensino. Neste ponto, 

ressaltei a confusão entre desenvolvimento e aprendizagem, e a pouca importância dada 

ao conhecimento formal que se pretende ensinar nas atividades propostas pelos 

cadernos pedagógicos analisados. Concebendo conhecimento formal por aquele 

organizado em um sistema, não se pode esperar que ignorando sua estrutura e 

funcionamento o indivíduo possa compreender e usá-lo com competência. Ou seja, deve 

ser acrescido ao trabalho de alfabetização orientado a partir de textos, reconhecer que se 

valer do sistema da escrita é também uma prática de cultura. Sendo assim, o ensino 

formal não se refere somente ao domínio de conhecimentos linguísticos específicos, 

mas, à apropriação das formas culturais de constituição desses conhecimentos. Por isso, 
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as propostas de atividades de alfabetização a partir de textos precisam cuidar, dentre 

outros conhecimentos, de aspectos culturais importantes no ato de ler. Atividades que se 

apoiem nos comportamentos básicos de contato e acesso aos diferentes tipos de textos. 

Além dessa questão, precisam se empenhar no ensino de aspectos e regras fundamentais 

sobre o sistema de escrita alfabética.  

As atividades precisam ensinar o que são: letras, sílabas, palavras; devem 

mostrar como se decifra uma escrita; precisam levar os alunos a identificarem outros 

sinais e marcas da escrita como: acentos, til, hífen e outras, presentes em nosso sistema 

de escrita servem para alterar os sons das letras, ou marcar alguma outra característica. 

Nos cadernos pedagógicos analisados não se verifica a intenção de ensinar todas essas 

marcas e sinais, contudo, nos anos imediatamente posteriores aos primeiros de 

escolaridade, exigem, rigidamente, que os alunos usem com propriedade todos eles. 

Embora participem ativamente de seus processos de aprendizagem, necessitam da 

mediação segura de situações de ensino subordinadas a um trabalho intencional, 

organizado e claro, que além de ampliar as possibilidades de interação e promover a 

aprendizagem da leitura e da escrita dos vários tipos de textos que circulam socialmente, 

considerem a estrutura da língua. Caso contrário, não permitirão aos alunos chegarem às 

conclusões e relações necessárias para entender o funcionamento do sistema de escrita 

e, tampouco, utilizá-lo em situações comunicativas reais com propriedade.  

Antes de finalizar os comentários sobre os conteúdos e a forma de abordá-los 

nos cadernos pedagógicos, coube, ainda, reconhecer que além dos problemas de ordem 

técnica, existe um problema de natureza política e ideológica, uma vez que, quem 

escolhe e seleciona os conteúdos precisa definir, também, a favor de quem estará a 

forma que escolhe para ensinar. É possível conciliar no estudo com a criança a análise 

de sua realidade e uma metodologia de alfabetização que potencialize a língua como 

propriedade do aluno, cujos conteúdos tenham sentido para eles. No universo da 

alfabetização conteúdo e forma são absolutamente indissociáveis, pois fazem parte de 

um todo dialeticamente determinado. Nessa perspectiva, para não trair a sua essência, o 

conteúdo deve determinar e indicar a forma, que não pode limitar as inúmeras 

possibilidades de fazer circular, de compreender e de se apropriar dos conhecimentos 

que estão no mundo. 
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Figura 20 - Ficha 14: Canção das brincadeiras 
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Canção das brincadeiras II

Quem quer brincar de roda,

Jogar peteca ou dançar quadrilha,

Brincar de pique, pega-pega, esconde-esconde, (bis)

Amarelinha é uma maravilha.

Agora me diga quem foi que bolou (bis)

O diabolô, bilboquê e ioiô.

Tem cobra-cega e gata pintada, (bis)

Forninho de bolo, futebol e queimada.

Quem quer brincar de esconder, (bis)

de rebolar com o bambolê.

Eu vou tirar na sorte o capitão, (bis)

Depois vou pular corda e jogar pião.

Bolinha de gude é tão bom de jogar, (bis)

Tá quente tá frio, ninguém vai achar.

Guarda meu anelinho bem guardadinho, (bis)

Chicotinho queimado não vai bater em mim.

Adaptado: Rubinho do Vale.CD Enrola-bola,1998.
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Figura 21 – Ficha  15: Conversando com o texto 
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Figura 22 – Ficha 16: Vamos ler os versos da música? 
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Figura 23 – Ficha 17: O nome da gente 
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Figura 24 - Ficha 18: Complete de acordo com o poema 
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Figura 25 – Ficha 19: Leia a estrofe do poema 
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Figura 26 – Ficha 20: Leitura coletiva 
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Figura 27 – Ficha 21: Conversando sobre o texto 
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Figura 28 – Ficha 22: Os três porquinhos – cap. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia e desenhe os capítulos da história “Os Três Porquinhos”.

3º ANO/  2010

FICHA 2

Coordenadoria de Educação

Era uma vez três porquinhos que saíram pelo mundo para construir suas casas e fazer a vida.

Heitor, o primeiro porquinho, não gostava nem um pouco de trabalhar. Ele rapidamente construiu sua casa de

palha, porque era a maneira mais fácil. Terminou logo o trabalho para tocar a sua flauta. Depois ele foi

dançando pela estrada para ver como seus irmãos estavam indo.

Nome da Escola:______________________________________________        

Nome:______________________________________________________

Lendo o capítulo da história “Os Três Porquinhos”, pense e

responda.

1. Qual o nome do porquinho que não gostava nem um pouco

de trabalhar?

___________________________________________________

2. Por que Heitor construiu sua casa de palha?

___________________________________________________

___________________________________________________

3. Qual instrumento musical Heitor gostava de tocar?

___________________________________________________

1º Capítulo 

Desenhe
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Figura 29 – Ficha 23: Os três porquinhos – cap. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ANO/  2010

FICHA 4

Coordenadoria de Educação

Nome da Escola:______________________________________________        

Nome:______________________________________________________

Prático, o terceiro porquinho, era o mais sério. Ele estava construindo sua casa com

tijolos. Ele não se importava de trabalhar. Queria que sua casa ficasse forte, porque sabia que na

floresta vivia um grande lobo mau que gostava de pegar porquinhos e comê-los. Então ele

trabalhou e trabalhou colocando cada tijolo cuidadosamente no seu devido lugar.

1. Qual o nome do terceiro porquinho?

_______________________________________________________

2. Por que ele construiu sua casa com tijolos?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Que animal morava na floresta e vivia assustando os 

porquinhos?

_______________________________________________________

3º Capítulo 

Desenhe
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Figura 30 – Ficha 24: Os três porquinhos – cap. 4 

 
 

 

4.2 As concepções e conceitos presentes nos materiais que vêm integrando os 

nossos modos de ensinar e fazer a alfabetização na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 Antes de qualquer consideração específica sobre as concepções presentes nas 

atividades examinadas, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer proposta de 

3º ANO/  2010

FICHA 5

Coordenadoria de Educação

Nome da Escola:______________________________________________        

Nome:______________________________________________________

Os dois primeiros porquinhos riram quando viram Prático trabalhando tanto, mas ele ignorou

seus irmãos e continuou construindo sua casa.

– Vocês podem rir, dançar e cantar – disse ele para seus irmãos.

– Mas eu vou ficar a salvo e vocês vão se arrepender quando o lobo bater na porta de vocês!

E foi o que o lobo fez. Ele derrubou a casa de palha com um sopro! Heitor correu até a casa de gravetos

de Cícero, mas o lobo estava esperando por ele. O lobo sabia que os porquinhos não o deixariam entrar,

por isso ele se disfarçou de ovelha. Felizmente, os porquinhos conseguiram perceber que a ovelha era o

lobo disfarçado.

– Você não nos engana com essa pele de ovelha! – disseram os dois porquinhos.

1. O que o porquinho Prático disse aos seus irmãos?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. O que o lobo fez com a casa de palha do porquinho Heitor?

_____________________________________________________________

3. Na frase “Ele derrubou a casa de palha com um sopro!”

Quem soprou até derrubar a casa de palha?

_____________________________________________________________

4. O que os porquinhos disseram ao lobo quando perceberam

o seu disfarce de ovelha?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4º Capítulo 

Desenhe
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ensino articula uma decisão que envolve valores, compreensão e interpretação da 

realidade, compreensão de como os indivíduos aprendem os conteúdos que serão 

ensinados. Sendo assim, a forma de abordagem das atividades e as estratégias utilizadas 

corresponderá, sempre, ao caminho por que optamos. A visão deixada, em grande parte 

por uma apropriação equivocada do Construtivismo, de que a criança se apropria da 

escrita de forma quase espontânea e independente de intervenção, levou os professores a 

abandonarem seus alunos a sua própria sorte. O que constatei é que os cadernos 

pedagógicos e a concepção de alfabetização subjacente a eles vão muito além dessa 

apropriação, eles intervêm nos processos de aprendizagem que estão em 

desenvolvimento nos alunos. Logo, sua ação impacta e traz consequências que não são 

possíveis de verificação, nem são visíveis imediatamente, pois extrapolam a mera 

relação comunicativa. As situações analisadas nas fichas seguintes demonstram como, a 

pretexto de expor um saber, submetemos os alunos a um discurso, que por não encontrar 

referência nos conhecimentos que eles já têm constituídos, raramente, concorrem para o 

processo de aprendizagem. As propostas de atividades decorrentes desta contradição 

não apenas discriminam e excluem, mas também emudecem e calam os alunos e 

professores, que permanecem sem responder porquê um enorme contingente de alunos 

não consegue aprender a ler e a escrever.  Recorro, mais uma vez, a contribuição de 

Vygotsky para fundamentar a dimensão que as metodologias e os discursos devem 

assumir nas práticas de alfabetização:  

 

[...] especificamente pelo fato de que a pedagogia prática, apesar da 

existência de muitos métodos de ensinar a ler e a escrever, tem ainda de 

desenvolver um procedimento científico efetivo para o ensino de linguagem 

escrita às crianças. Diferentemente do ensino da linguagem falada, no qual a 

criança pode se desenvolver por si mesma, o ensino da linguagem escrita 

depende de um treinamento artificial. Tal treinamento requer atenção e 

esforços enormes, por parte do professor e do aluno. (1998a, p.139) 

 

 Analisando as propostas dos cadernos pedagógicos pude concluir, com mais 

clareza, que a tarefa de ensinar da forma como está organizada e expressa nos referidos 

materiais, baseia-se na concepção de ensino que, frequentemente, distorce e confunde o 

processo de aprendizagem. Em várias atividades a tarefa de ensinar adquire 

características lineares e unilaterais, tendendo a tratar o conhecimento como um estatuto 

exclusivamente escolar, e a aprendizagem condicionada à transmissão do conhecimento. 

Essa forma clássica de conceber o ensino desvinculado da aprendizagem, com 

atividades elaboradas segundo princípios sintéticos dos métodos de alfabetização, 
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continua gerando um conjunto de atividades que desconsidera o caráter social, histórico, 

político e dinâmico da língua. A metodologia e concepção de ensino subjacente às 

atividades analisadas vinculam-se à ideia de transmissão de conceitos e regras, 

priorizando a classificação e o reconhecimento de unidades menores da língua: as letras, 

as sílabas e as palavras, apesar de apresentadas em textos. Este enfoque teórico 

metodológico não concebe o aluno como um usuário da língua, capaz de observar os 

fenômenos linguísticos, compará-los e refletir sobre eles para chegar às regras e normas 

do sistema e aplicá-las em contextos variados.  

 As análises realizadas a partir da exploração das abordagens conceituais e 

metodológicas das fichas de nº 25 a 30 exigiram um aprofundamento sobre a função das 

letras na constituição das palavras. Desbordes (1995) assinala a função das letras no 

sistema alfabético:  

 

Podem-se utilizar as unidades da escrita para manifestar a diferença entre 

duas palavras; pode-se também utilizá-las para manifestar semelhanças, 

parentescos reais ou supostos. A unidade, então, não é mais concebida como 

um puro elemento distintivo, mas como um elemento portador de uma 

parcela de sentido que convém conservar em combinações diversas (1995, p. 

189). 

 

 Como se pode observar, a letra é uma unidade importante da palavra e da língua 

escrita, e em sua constituição tem uma função a cumprir. Seria justamente essa função 

que as atividades dos cadernos pedagógicos deveriam possibilitar aos alunos 

descobrirem e conhecerem, através de uma relação mediada pela língua escrita. O 

aprendizado da letra, como uma unidade da língua escrita, é de base conceitual, por isso, 

este conhecimento deve ser possibilitado para que se compreenda a sua função no 

sistema de escrita alfabética. A letra dentro da palavra escrita tanto pode ser uma 

unidade quanto um elemento. Assume o “status” de unidade quando vinculada a um 

texto, a um discurso. Ou, é apenas um elemento se isolada de contexto e de sentido. 

Tratar as letras concedendo a elas o estatuto de unidade implica imprimir, ao seu ensino, 

toda a complexidade da aprendizagem da língua escrita. Notem o que observa Vygotsky 

sobre o fonema como unidade constituinte da palavra oral, e veja como é possível se 

aplicar à palavra escrita: 

 

 Assim a unidade da fala vem a ser no som uma nova concepção não de um 

som isolado, mas de um fonema, isto é, uma unidade fonológica 

indecomponível, que conserva todas as propriedades básicas de todo o 

aspecto sonoro da fala com a função de significação. Tão logo o som deixa de 
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ter dignificação e se destaca do aspecto sonoro da fala, perde imediatamente 

tidas as propriedades inerentes à fala humana. Por isso, tanto em termos 

linguísticos quanto psicológicos só pode ser fértil o estudo do aspecto fônico 

da fala que aplique o método de sua decomposição em unidades 

preservadoras das propriedades inerentes à fala, enquanto propriedades dos 

aspectos fônicos e semântico (VYGOTSKY, 2001. p. 15). 

 

Pelas razões que encontrei em Vygotsky, a função da letra no sistema de escrita 

não se restringe à função de representar os fonemas presentes na fala, mas, como 

unidade é responsável pela construção de sentidos. Este conhecimento explica o fato de 

que no processo inicial de alfabetização, frequentemente, os alunos fazem escolhas que 

não coincidem com as regras convencionais do sistema de escrita alfabético. Ainda 

fundamentada em Vygotsky e Desbordes, passei a conceber a letra como portadora de 

parte do sentido do todo, com funções dentro da palavra que vão muito além da 

estritamente técnica e restrita à relação fonema/grafema presentes nas atividades 

analisadas nos cadernos pedagógicos, influenciadas, talvez, pelos princípios que regem 

a consciência fonológica nos domínios da alfabetização (fichas nº 25 a 30). As 

atividades propostas nas referidas fichas, em sua grande maioria, continuam a levar em 

conta apenas a mecânica do ler e escrever, assumindo a posição de enfatizar os símbolos 

e suas decodificações. Posicionamento que tem reduzido o conceito de alfabetização, 

simplificando-o a mera “aquisição” de um código apartado das práticas e usos sociais, 

baseado, talvez, na consideração de que a palavra escrita se aprende para depois ser 

colocada em uso, conforme já abordado no capítulo sobre alfabetização.  

Neste ponto, preciso reafirmar a importância do trabalho com as unidades 

menores da língua como os fonemas, letras, sílabas e palavras durante o processo de 

alfabetização. Todos esses são conhecimento necessário para a apropriação do sistema 

de escrita, entretanto, quando a proposta é ensinar as letras, sílabas, fonemas e suas 

inúmeras possibilidades sonoras, é preciso também ensinar a função que desempenham 

no sistema de escrita. Ao contrário, é como se convidássemos alguém a jogar e não 

apresentássemos as regras deste jogo.   
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Figura 31 – Ficha 25: Brincando com letras e palavras 
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Figura 32 – Ficha 26: Leia o quadro com os nomes 
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Figura 33 - Ficha 27: Vela as figuras 
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Figura 34 – Ficha 28: Trabalhando com letras e palavras 
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Figura 35 – Ficha 29: Forme novas palavras 
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Figura 36 - Ficha 30: Vamos fazer mágica com as palavras 

 

 
 

 

4.2.1 Receio bem que jamais venhamos a desembaraçar-nos de Deus, pois cremos ainda 

na gramática.” Nietzsche 

 

 

 Desde os anos de 1980, quando comecei a minha docência e militância na 

alfabetização, já percebia que, apesar de vários professores dizerem que faziam um 

trabalho diferente, o que verificava era uma forte tendência a proporem atividades 

únicas para todos os alunos, pouco desafiadoras e absolutamente ineficientes para quem 

está aprendendo a ler e a escrever. Com base nas lições e aprendizados acumulados por 

anos de experiência, enfrentei o desafio de dar voz à discussão, muitas vezes simulada, 
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gerenciando as práticas escolares e a produção dos materiais impressos para alfabetizar, 

de que é possível ensinar tudo a todos, ao mesmo tempo. Abrir esta caixa-preta 

representou encontrar os vinte por cento dos alunos que, histórica e anualmente, são 

abandonados no limbo da aprendizagem, entregues às próprias iniciativas e conclusões, 

provavelmente, determinando, nesta multidão as rotas de seus fracassos. Esta 

compreensão implicou reconhecer que os alunos quando não aprendem, somos nós 

professores que não conseguimos ensinar, os alunos precisam ser isentados desta 

responsabilidade vez por todas. No que se refere ao processo de alfabetização, a 

concepção psicogenética de aquisição da língua escrita e as contribuições da 

psicolinguística, transformaram o cenário, os debates e, sobretudo, o sujeito aprendiz da 

escrita. Não mais um sujeito que aprende pela repetição, reprodução e cópias de letras, 

sílabas e palavras. Contudo, este sujeito que surgiu buscando compreender e atuar sobre 

o sistema de escrita, ainda luta para encontrar espaço nas escolas públicas e na educação 

carioca. Esse novo sujeito não conseguiu alterar a orientação do processo de ensino, 

com vistas a assegurar a sua aprendizagem. Ao lado de tantas contribuições trazidas 

pela teoria da Psicogênese da Língua Escrita e pelo conceito de letramento, ainda é 

ouvido o coro de vários professores afirmando que “se eu aprendi a ler e escrever com 

as cartilhas, elas não podem ser tão ruins.” Se quisermos compreender os processos e 

enfrentar a complexidade que envolve a aprendizagem da leitura e da escrita, não 

podemos desconsiderar os equívocos, nem romper com o passado deste ensino. 

Contudo, é posição ainda mais ingênua, acreditar saudosistamente, na busca do seu 

resgate como se não tivesse ocorrido nenhuma outra informação nem avanço nesse 

campo do conhecimento, tampouco, mudanças históricas e sociais.  

 De modo geral, os professores têm muita dificuldade em olhar para o ensino que 

oferecem aos seus alunos e enxergar nele os limites e as reais possibilidades de 

aprendizagem. Aliada a esta situação, os professores não se sentem responsáveis pela 

sua formação e se comprometem, cada vez menos, com o estudo e a investigação 

necessários ao exercício da docência, e essencial para se conhecer os alunos e interferir 

nos processos de desenvolvimento e aprendizagem de forma adequada. Nesta discussão 

foi preciso, também, incluir a formação em serviço dos professores que, 

equivocadamente, se coloca de forma isolada, em condições de prover e resolver todas 

as questões educacionais e produzir resultados definitivos e satisfatórios.  

 Por um motivo ou por outro, ou por todos os apresentados, na total incapacidade 

de gerenciar seus planos e projetos junto aos seus alunos, ainda encontramos 
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professores que usam seus conhecimentos para repetir todos os anos as mesmas práticas 

educativas, porque acham que aprenderam assim, e assim devem ensinar. Sendo injusto 

e equivocado pensar o professor como o único culpado pelo fracasso da alfabetização de 

seus alunos, da mesma forma, é um erro pensar no professor como vítima ingênua e 

expiatória do sistema. A construção de uma ação pedagógica que busca o exercício 

pleno da liberdade, da confiança e da autonomia, implica responsabilidade e austeridade 

na realização de uma prática mais competente por parte dos gestores de políticas 

públicas e dos professores.  

 Voltando aos cadernos pedagógicos e à análise das atividades propostas nas 

fichas nº 31 a 36, encontrei exercícios de gramática iguais aos propostos nos mais 

remotos livros de alfabetização. A partir deste encontro passei a buscar um sentido para 

a presença e realização dos mesmos, baseada na premissa de que pensar o ensino da 

língua escrita neste século só fará sentido se vinculado ao uso que os indivíduos fazem 

deste conhecimento pessoal e individualmente, conforme já discutido no capítulo que 

cuidei sobre a fase inicial do aprendizado da língua escrita. Os casos analisados tratam 

de exercícios de gênero, de número e de categorias de sentido das palavras. Como 

qualquer falante nativo da língua portuguesa, os alunos conhecem perfeitamente essas 

normas e já as incorporaram. Contudo, ao serem submetidos a esse tipo de exercício, 

sem uma explicação séria para estarem ali, estranham a língua que lhes é apresentada. 

Tais exercícios, além de não ensinarem coisa alguma, induzem ao erro. Parece mais 

natural para os alunos que “sacolão” (ficha 34) seja o lugar onde se compra legumes e 

verduras em suas comunidades, e “carrão” (ficha 34) seja um carro “irado”, do que 

propriamente o aumentativo de SACOLA e CARRO. Esta artificialidade no ensino 

inicial da leitura e da escrita, em nada contribui para a aprendizagem de conhecimentos 

necessários ao domínio das habilidades de uso da língua escrita. Parece mesmo que 

alguns exercícios além de inventarem uma língua artificial que só circula na escola, 

inventaram, também, um aluno para colocá-la em uso.   

 Na prática, esse tipo de atividade revela um planejamento desprovido de metas, 

metodologias e significados. Importante seria que ao final da realização de cada 

atividade, os alunos fossem levados a refletir sobre a ação que realizaram, e os 

professores se obrigassem a refletir sobre a eficácia e pertinência da ação que 

propuseram aos alunos. Perguntar-se sempre para que os alunos devem realizar tais 

atividades? O que os alunos estão aprendendo com a realização da atividade? Esta 

postura avaliativa é condição necessária para que se mantenha nítido o horizonte das 
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ações pedagógicas e das atividades delas decorrentes em torno da alfabetização. Ao 

finalizar esses comentários, lembrei-me de Carlos Drummond de Andrade quando 

expõe o seu sentimento ao se deparar com crianças submetidas a situações escolares que 

em nada concorrem para a sua aprendizagem e seu desenvolvimento: Se é triste ver 

meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, 

com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. 

 

Figura 37 – Ficha 31: O pião entrou na roda 
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Figura 38 – Ficha  32: Você é o detetive  
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Figura 39 – Ficha 33: Aumentativos e diminutivos 
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2 – Procure, no texto, as características do Menino Maluquinho e escreva nos espaços abaixo:

3 - Das palavras que você escreveu, qual delas termina diferente?

Esta palavra está no aumentativo. Todas as outras estão no diminutivo.

Usamos o AUMENTATIVO quando 

queremos aumentaro tamanho 
(grande) e o DIMINUTIVO, quando 

queremos diminuir (pequeno).

Ziraldo.com

ESCOLA: __________________________________________________________TURMA:________

NOME: ___________________________________________________________________________

3º Ano 
                             2º BIMESTRE/ 2012 
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Figura 40 – Ficha 34: Veja a lista de alguns objetos 
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6 - Veja a lista com alguns objetos do menino e depois complete o quadro, corretamente, de acordo 

com a orientação.

PALAVRA AUMENTATIVO DIMINUTIVO

bola bolão bolinha

casa

sacola

carro

chinelo

ESCOLA: __________________________________________________________TURMA:________

NOME: ___________________________________________________________________________

3º Ano 
                             2º BIMESTRE/ 2012 
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Figura 41 - Ficha 35: Passeando nas férias 
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Figura 42 - Ficha 36: Os significados contrários 

 
 

 

4.2.2 “O léxico é a janela da língua para o mundo e reflete a história cultural e social do 

povo que dela se serve como instrumento de comunicação e expressão”. 

Dicionário escolar da língua portuguesa – Academia Brasileira de Letras  

 

 

 Incorporou-se ao léxico da língua portuguesa, não só o uso popular dinâmico e 

vivo presente em todas as línguas, mas, sobretudo, participando do mundo das artes, das 

ciências e da sociedade. Além desse fluxo, marcado pela dinâmica das línguas 

colocadas em funcionamento pelos sujeitos em situações comunicativas, novas palavras 

são criadas e incorporadas constantemente, pelos processos produtivos da língua. Por 

essa razão, considero importante iniciar os comentários desta seção tratando da 
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dimensão do léxico na língua portuguesa, não só para que se tenha em mente a riqueza 

de sua constituição e as diversas influências e contribuições: germânica, ibérica, céltica, 

grega, espanhola, arábica, francesa, italiana, alemã, inglesa, indígena, africana e 

fundamentalmente latina (DICIONÁRIO ESCOLAR DA LÍNGUA PORTUGUESA, 

2008, p. 12-13). Mas, acima de tudo, para que possamos refletir sobre o ensino e o 

emprego destes conhecimentos nas atividades analisadas nos cadernos pedagógicos. 

Não se trata aqui de contestar o uso dos dicionários dentro ou fora das escolas. Porém, 

quando o seu uso é indicado apenas como um pretexto pedagógico, acaba levando a um 

ensino exclusivamente escolar, sem relação com as reais necessidades e à vida dos 

alunos, como demonstrado nas fichas de nº 37 a 40. Convém destacar que as situações e 

atividades como propostas nos cadernos pedagógicos aguçam as contradições quanto ao 

acesso ao conhecimento e as formas de domínio de instrumentos tecnológicos e 

culturais. Não há como deixar de incluir nessa discussão as diferentes condições de 

apropriação e participação dos indivíduos nas práticas culturais. Para fundamentar a 

força desse princípio, volto a evocar Vygotsky (1998 a) quando nos afirma que a 

natureza do desenvolvimento e do conhecimento humano é social.  

 Ao analisar as atividades que indicam o uso do dicionário é preciso ter em mente 

alguns fatores que concorrem diretamente para a apropriação desse conhecimento 

específico. Na alfabetização, é fundamental que se busque conhecer o que pensam os 

alunos, inclusive, sobre as atividades que realizam. Há um papel específico a ser 

desempenhado nas práticas de alfabetização, o papel de mediador cultural. 

Frequentemente, os alunos das classes mais pobres não têm a sua experiência de cultura, 

seu modo de pensar o mundo e, tampouco, a sua organização e lógica cognitiva acolhida 

pela escola. Sendo produto da cultura humana, o dicionário é incorporado por cada 

indivíduo particularmente a partir da sua experiência social. Ocorre que os alunos das 

escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro, na sua grande maioria, não vivenciam o 

uso de dicionários nas práticas que constituem o cotidiano de seu grupo familiar e até 

mesmo social. Quando isso acontece, esses e outros comportamentos culturais precisam 

ser objeto de ensino das ações escolares. O tratamento dado a um produto cultural como 

os dicionários indica que o seu uso deverá ser ensinado, segundo a idade e o 

desenvolvimento dos indivíduos. Se as formas de pensamento, as experiências culturais 

e o desenvolvimento entre os indivíduos de 6, 7, 9 e 11 anos de idade são diferentes, os 

procedimentos de ensino terão que ser diferentes também, mesmo que o objeto de 

conhecimento seja o mesmo.  
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 Para articular todos os conhecimentos que concorrem para a compreensão e 

utilização eficiente dos dicionários, é fundamental que as atividades possibilitem a 

experiência e familiarização deste artefato cultural. Ou seja, as atividades devem ser 

orientadas por proposições e situações reais de uso, e devem considerar os diferentes 

níveis de aprendizagem dos alunos, de forma que respondam às necessidades de 

desenvolvimento de cada um deles. A partir das especificidades de algumas habilidades, 

como o uso dos dicionários, dada a natureza arbitrária de suas regras e definições, 

exigem, ainda, a utilização de procedimentos e propostas que agreguem princípios 

explicativos de suas regras para serem incorporadas e realizem, conforme nos lembra 

Vygotsky (1998 a), a conversão das relações sociais em funções mentais para gerar, 

desta forma, oportunidades para o desenvolvimento intelectual. 

 

Figura 43 – Ficha 37: Bicho de sete cabeças 
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Cada expressão quer dizer alguma coisa. Bicho de sete cabeças quer dizer uma coisa muito

complicada; deixar a peteca cair quer dizer desistir, desanimar.

4 - Troque ideias com os seus colegas sobre o que estas expressões querem dizer. Relacione as 

colunas.

A - Dar um sorriso amarelo.                          (     ) Não aborrecer.

B - Dar no pé.                                               (     ) Dar uma nova chance.

C - Vá lamber sabão!                                    (     ) Ficar com vergonha.

D - Entrar pelo cano.                                    (     ) Ir embora depressa.

E - Dar uma colher de chá.                           (     ) Dar-se mal.

Ficar com a minhoca na cabeça é ficar desconfiado, é suspeitar que alguma coisa vai

acontecer. Pode ser também ficar imaginando coisas, fazendo fantasias de qualquer tipo. Juliana

sorriu para Rodrigo. Agora ele anda cheio de minhoca na cabeça.

Cereja, W. R. Português: linguagens. São Paulo: Atual, 2006.

5 - Leia este texto de Ricardo Azevedo:

6- No texto acima, marque as palavras que você não conhece.

insidernews.com.br

ESCOLA: __________________________________________________________TURMA:________

NOME: ___________________________________________________________________________

2º Ano 
                             4º BIMESTRE/ 2012 
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Figura 44 - Ficha 38: Troca troca de ideias 
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7 - Procure, no dicionário, o significado das palavras e escreva cada uma delas e o seu significado,

dentro de cada dicionário.

8 - Em dupla, escolha uma das expressões.

A
d

a
p

ta
ç
ã
o
 d

e
 p

a
p
o
d
e
d
in

h
e
iro

.b
lo

g
s
p
o
t.c

o
m

ESCOLA: __________________________________________________________TURMA:________

NOME: ___________________________________________________________________________

_________________ 

_________________
_________________
_________________

_________________ 

_________________
_________________
_________________

_________________ 

_________________
_________________
_________________

“dorde cotovelo”

“Maria vai com as outras”

“ficarcom a pulga atrás da orelha”

“bicho de sete cabeças”

“pintaro sete”

9 - Troque ideias e procure saber o que significa a

expressão escolhida. A seguir, crie um pequeno texto,

semelhante ao anterior de Ricardo Azevedo. Depois,

apresente para sua turma. Peça ajuda ao seu/sua

Professor/a.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2º Ano 
                             4º BIMESTRE/ 2012 
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Figura 45 - Ficha 39: Atividade coletiva 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Mesmo quando entendemos o texto, sempre há algumas palavras que não conhecemos.

Reúna-se com seus/suascolegase juntos preencham o quadro:

2 - Uma das travessuras do Saci Pererê é jogaros dedais das costureirasem buracos.

E você, conhece alguma costureira? _____________

Qual o nome dela(s)? ____________________________

O que faz uma costureira?__________________________________________________________

O que ela faria, se o Saci jogasse seus dedais no buraco? ________________________________ 25

PALAVRAS 

DESCONHECIDAS

O QUE VOCÊ ACHA QUE

ELAS QUEREM DIZER 

PROCURE O SENTIDO NO 

DICIONÁRIO 

ESCOLA: ____________________________________________________________TURMA:______________

NOME: _________________________________________________________________________________

3º Ano 
                             2º BIMESTRE/ 2013 
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Figura 46 – Ficha 40: O amigo dicionário 

 
 

 
 

 

4.3 Os diferentes modos de pensamento e as profundas modificações sociais frente 

aos modos de alfabetizar carioca. 

 

 

 No capítulo por mim denominado “A representação da escrita: o pensar e sua 

relação com as formas escritas” tratei das diferentes representações da escrita frente 

aos universos de cultura e os diferentes modos de pensamento e cognição dos 

indivíduos. Tomando por base o contexto da educação carioca, a ideia desta seção foi 

colocar em relação as propostas de atividades dos cadernos pedagógicos, frente aos 
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________________________

________________________

________________________

_______________________

________________________

________________________

________________________
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________________________

________________________

________________________

3 – Envolva a palavra do texto que tenha a letra Z.

4 - Você conhece todas as palavras do texto? Escreva nos dicionários as palavras que você

não conhece e junto com seu/sua colega do lado descubra o seu significado. Procure no seu

amigo dicionário!

Adaptação de papodedinheiro.blogspot.com

ESCOLA: __________________________________________________________TURMA:________

NOME: ___________________________________________________________________________

3º Ano 
                             2º BIMESTRE/ 2013 
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diferentes modos de pensar e organizar as experiências com a escrita dos meninos e 

meninas desta rede de ensino.  

 Trago como questão central, a partir das atividades que se seguem, o fato de que 

os alunos, na grande maioria, não trazem para a escola os traços culturais do segmento 

social de maior prestígio social. Na realidade, os alunos da rede pública de ensino da 

cidade do Rio de Janeiro representam uma perspectiva que é a própria negação deste 

segmento, claramente representados pela simultaneidade e dinamicidade, condições 

muito distintas daquelas que concebem os grupos de maior legitimidade no universo 

social. Na contemporaneidade das sociedades de indivíduos atravessados pelas mídias, 

pelas tecnologias e por profundas mudanças de valores, coube perguntar como as 

relações de ensino e os cadernos pedagógicos consideram as diferentes culturas e os 

diferentes modos de compreender e agir no mundo? É possível mesmo empregar as 

didáticas, as metodologias e as políticas públicas sem considerar o sujeito envolvido 

neste processo? Na prática e na realidade dos cadernos pedagógicos, não foi possível 

verificar um processo de negociação, tampouco, um convite a celebrarem e respeitarem 

o diferente e o diverso. Constatei uma prevalência da representação do sujeito ideal e 

universal, principalmente, quando tratam da entrada dos alunos no mundo da escrita. 

Partem de uma ideia pré-concebida de indivíduos, segundo parâmetros hegemônicos de 

“normalidade”. Nesta seção busquei refletir, sumariamente, com que sentido os alunos 

desta rede de ensino se apropriam do material escrito que é produzido para eles.  

 

... Se entendestes neste ou naquele modo o que vos disse,  

não o entendeste, que falta o modo por que se entenda. 

Do eterno erro na eterna viagem, o mais que [exprime] na alma que ousa, 

é sempre nome, sempre linguagem, o véu e capa de uma outra cousa... 

Fernando Pessoa (O mistério do mundo)  

 

 Começo as observações destacando o texto de Fernando Pessoa, que 

poeticamente nos aponta a tensa relação entre ensinar e significar. Esta poesia é, ao 

mesmo tempo, um tratado de semiótica e uma reflexão sobre os modos de ensinar. 

Quando observamos as atividades que tratam dos modelos das famílias e suas 

representações sociais nas fichas nº 41, 42, 43, 44 e 45, encontramos farto material para 

explorar e investigar as relações entre ensinar e significar. A etimologia nos ajuda nesta 

reflexão. Ensinar- indicar rumo; orientar; doutrinar; educar. Significar- ter ou 

representar o significado; fazer notar; mostrar; indicar; revelar; constituir (Dicionário 

Escolar da língua portuguesa: Academia Brasileira de letras). Pode-se perceber que 
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ensinar e significar estão em permanente relação, visto que, sob a perspectiva histórico-

cultural, ensinar e significar implicam formas de interação e operação mental através do 

trabalho com signos, a partir das quais se constrói a base das relações entre os homens, a 

linguagem e o conhecimento de mundo. O conceito de mediação de Vygotsky 

reconhece que é pelo outro e pelo signo que o conhecimento se constitui. Porém, 

quando olhamos mais cuidadosamente para os cadernos pedagógicos e as atividades por 

eles propostas, parece que, muitas vezes, escapam as origens históricas e culturais de tal 

conhecimento. O reconhecimento dos contextos sociais de constituição da sociedade 

carioca, e as particularidades de cada ser, não vêm possibilitando tratar os processos de 

ensino na dimensão daquilo que é singular e específico, nas culturas, nas sociedades e 

nos indivíduos. Aprender uma língua é, também, compreender modos de conhecer a 

realidade e a vida de determinada cultura. Contudo, conforme apresentadas as 

atividades nos cadernos pedagógicos, tendem a considerar as questões específicas como 

se fossem homólogas a todos, ou tratadas como se dependentes de contextos sociais 

determinados pelas condições específicas de grupos sociais hegemônicos, embora, 

socialmente minoritários.    

 Abordagens como estas têm sido responsáveis pela exclusão de grande parte dos 

alunos das práticas culturais da escrita. Como já referido no capítulo que tratei da escrita 

alfabética e os diversos modos de escrever o mundo, é a escrita que vai prover e 

apresentar o meio de uma cultura e permitir uma completa divulgação do seu conjunto 

de conhecimentos, razão pela qual as práticas escolares não podem deixar de considerar 

as diferentes instâncias sociais. Observem como Lahire indica as questões culturais 

como determinantes nas relações de aprendizagem e ensino
24

: 

 

A coerência das disposições sociais que cada ser pode ter interiorizado 

depende portanto da coerência dos princípios de socialização aos quais foi 

submetido. A partir do momento em que um ser social foi colocado, 

simultânea ou sucessivamente, no seio de uma pluralidade de mundos sociais 

não homogêneos, às vezes contraditórios, (...) podemos então nos defrontar 

com uma relação com o mundo incoerente, não unificada, que origina 

variações de práticas segundo a situação social na qual ele é levado a 

“funcionar”. Existe, sempre, em cada ser social, em qualquer grau, 

competências, maneiras de ser, saber e habilidades, ou esboços de 

disposições, delineadas porém não atualizadas em algum momento da ação, 

ou, de maneira mais ampla, em algum momento da vida, que podem ser 

postas em ação em outros momentos, em outras circunstâncias (1995, p. 35- 

36).  

                                                           
24

 Frequentemente tratada como “relação ensino-aprendizagem”, aqui invertida a posição, por entender 

que só ocorrerá o ensino se, e somente se, houver aprendizagem. Logo, a aprendizagem deve conduzir a 

relação. 
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 Destaquei as fichas nº 41, 42 e 43 que tratam das constituições das famílias a 

partir de um modelo, dentro do qual não há espaço para que os alunos conheçam outras 

diferentes formações familiares, tampouco, possibilidades de que apresentem as suas 

reais famílias e, as formas singulares que as constituem. Observem que, a partir do 

padrão de família do MARCELO (fichas 41 e 42) é admitida “alguma” variação no 

modelo familiar, em casos de falecimento e/ou separação do casal. Contudo, a formação 

familiar se mantém constituída de um pai, sempre apresentado primeiro (ficha 43), uma 

mãe, alguns irmãos e avós. A seguir, os alunos são levados a escrever sobre as suas 

famílias, porém, partindo do modelo já estabelecido (ficha 43): ... a minha família tem 

meu _____  que se chama _____;   tem minha ______ que se chama _______; tenho 

____ irmãos. Nessa mesma linha, segue impondo um padrão de família que se reúne e, 

quando isto acontece, realiza coisas fantásticas: Quando a família se reúne a gente faz 

_____ (ficha 43), partindo do pressuposto de que as famílias se reúnem, harmoniosa e 

sistematicamente, tal qual a família que só existe e existiu nos comerciais de margarina 

e no antigo seriado de televisão “OS WALTONS”
25

, mas, não representam a formação 

das famílias cariocas que compreendem os alunos matriculados nesta rede de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Família Walttons, antiga e premiada série de TV dos Estados Unidos, criada pelo novelista Earl 

Hammer, cujo tema central era apresentar ao mundo um padrão de família americana perfeita que vivia 

no meio rural do Estado da Virgínia na época da Grande Depressão e da segunda Grande Guerra, para 

justificar a primazia dos valores americanos. Foi exibida até meados dos anos de 1980.    
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Figura 47 – Ficha 41: A família do Marcelo 
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O texto que você vai ler é um trecho extraído do livro “A família do Marcelo”, da escritora

Ruth Rocha. Se você gostar da história, vá à Sala de Leitura e leia, também, outros

livros publicados por ela. Estão aqui algumas sugestões:
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Agora, que já conhecemos a  

história do seu nome e   sobrenome, 

vamos ler a história de um menino 

chamado Marcelo.
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Figura 48 – Ficha 42: Cada família é de um jeito 
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Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa,

às vezes, um dos pais morre, às vezes, o avô ou a avó moram juntos

com os filhos; tem gente que tem muitos filhos, como a família do

Catapimba; os pais dele têm três filhos. Tem gente que tem um filho só

ou tem dois.

Olha só: O Catapimba tem dois irmãos, um menino e uma

menina. Então, eles são três irmãos.

A família do Marcelo

A minha família é assim: tem meu pai que se chama João.

Tem minha mãe que se chama Laura. E tem minha irmã pequena, que

se chama Aninha.

Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e um avô que é

pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe e uma avó

que é mãe do meu pai.[...]
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Figura 49 – Ficha 43; A minha família é assim 
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Risque as ideias principais do texto, considerando o que está escrito nos retângulos.

A família de Marcelo

A família de Terezinha

A família de Caloca

A família de Catapimba

Comentário de Marcelo sobre como  são as famílias 

Comentário de Marcelo sobre como é  a família dele

Hábitos da família de Marcelo

Complete o texto abaixo com as suas informações.

Meu nome é _____________________________________

A minha família é assim: tem meu __________________, que se chama

___________________.

Tem minha _________________, que se chama ___________________. E tem

____________________________________ que se chama ___________________________.

Eu tenho ________ irmãos.

Eu ainda tenho um avô que se chama ________________________________ e uma avó que

se chama ___________________________________.

Quando a família se reúne, a gente faz ___________________________________________.

 

 
Uma escola inclusiva [...] recusa a hegemonia epistemológica, o 

etnocentrismo cultural e “o pensamento único” (Manoel Sarmento).  

 

 Não menos importantes, as imagens concorrem para um trabalho sobre o 

conceito da palavra em alfabetização. Representa a ação de evocar as consciências dos 

alunos sobre aquilo que estão realizando. Já aprendemos com Vygotsky que o cérebro 

do ser humano se organiza em torno de significados: o uso dos signos conduz os seres 

humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do 

desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na 
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cultura (1998 a, p. 54). Nesta perspectiva, possibilitar um campo de significação, ou 

seja, uma rede de informações e experiências relacionadas entre si permite aos 

indivíduos a formação de outros significados. Decorre, à luz deste ensinamento que, 

quando objetivamos o ensino formal, é preciso, ao incorporar algo novo nas 

metodologias de ensino, cuidar para que esteja relacionado ao conhecimento prévio dos 

alunos, esta medida facilitará a construção de novos significados.  

 Incide que, da mesma forma que ocorre com o modelo de família, apesar da 

grande diversidade e das inúmeras possibilidades tecnológicas, a seleção das imagens 

presentes nos cadernos pedagógicos descuida dos aspectos e critérios de adequação 

histórica, cultural e de interesse e motivação para a leitura e a escrita. Por que estas 

imagens e não outras? É claro que os motivos podem ser vários, porém, o que devemos 

considerar vem de uma hipótese que tem grandes possibilidades de ser confirmada. Os 

critérios de escolha das imagens partem do conhecimento e das experiências da equipe 

de professores responsável pela elaboração dos cadernos, que amparada no argumento 

da autoridade, despreza os conhecimentos e experiências culturais dos alunos, que as 

fazem serem diferentes de quaisquer outras, para impor a sua leitura de mundo e a sua 

experiência pessoal. Neste ponto, é importante salientar que a responsabilidade de 

ensinar é dos professores, logo, cabe, exclusivamente, a nós (novamente me vejo na 

obrigação de usar a 1ª pessoa do plural), encontrar o universo de cultura e 

representacional dos alunos, se é que desejamos que aprendam, e não o contrário. 

 O desenvolvimento dos estudos da sociologia e da antropologia da infância tem 

muito para informar à educação. O trabalho de construção científica da infância tornou-

se fundamental para que as crianças deixassem de ser consideradas como indivíduos 

“em vias de ser”, e ganhassem o estatuto de “ser social”, concebidos plenamente, 

trazendo conhecimentos especialmente importantes para a incorporação das infâncias 

nas práticas sociais e educacionais. As crianças que estudam nas escolas da cidade do 

Rio de Janeiro reeditam a imagem da infância, e a compreensão dos seus valores e 

modos de vida deveria nos auxiliar e indicar a construção de um trabalho mais 

significativo.  

  Volto ao objeto desta seção, referindo-me à singularidade das relações de ensino 

e questiono qual a importância das imagens no contexto do material analisado. Que 

leituras e interpretações podem ser feitas das tensões decorrentes da escolha das 

imagens que são apresentadas nas atividades? Para refletir, separei algumas delas que, 

para além das questões teórico-metodológicas, inspiraram estas observações e 
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exemplificaram as críticas que teci (fichas nº 44 e 45). O sapato que compõe a questão 

de prova
26

 elaborada pela mesma equipe que produz os cadernos pedagógicos, não 

calçam, indiscutivelmente, os meninos desta cidade, nem, tampouco, pertencem ao 

universo de cultura destes meninos que vivem em pleno século XXI, num centro urbano 

como a cidade do Rio de Janeiro (ficha 44). Nesta mesma discussão, pode-se incluir a 

televisão com antenas internas e a lâmpada incandescente exibidas na ficha nº 45. A 

escolha dessas imagens só se explica se fundamentada no desconhecimento do universo 

cultural e das reais condições de vida cotidianas dos alunos que se pretende ensinar. As 

favelas e comunidades populares, onde vive a maior parte dos alunos desta rede de 

ensino, hoje, são formadas por todos os setores de uma sociedade que não detêm o 

capital cultural e linguístico tido como legítimo. Porém, não estão privados do acesso à 

bens de consumo que a ascensão das classes C e D conquistaram nos últimos anos. Essa 

talvez seja a razão para se acreditar que este segmento da população não consome, nem 

tem acesso a produtos como televisões equipadas com canais a cabo. Aliás, é importante 

que se diga que, mesmo que de forma clandestina e atravessada, elas são uma realidade 

concreta de consumo nestas comunidades, assim como celulares de última geração com 

acesso à rede internacional de computadores e muitas outras tecnologias 

contemporâneas.  

  Uma visão empobrecida e única das histórias dos alunos, marcada pela crença de 

que todos os alunos desta rede de ensino que moram nas favelas e comunidades pobres 

de nossa cidade levam uma vida miserável, é responsável por manter a lógica da cultura 

escolar a partir de regras e valores hegemônicos. Perspectiva que ressalta os paradoxos 

presentes nas relações de ensino que se processam no interior das práticas de 

alfabetização, e que supõe levar o aluno a desejar conhecer como se escreve lâmpada, 

por exemplo, a partir da imagem de uma que, sequer, continua sendo fabricada e cuja 

utilização não é mais recomendada (ficha nº 45). Como já assinalado, o que leva os 

indivíduos a incorporarem a cultura letrada é agregar valor à escrita, vez que incorporar 

este sistema de representação estranho a sua lógica incidental, exigirá apropriarem-se, 

também, de todo um sistema de valores que conformam e dão sustentação à escrita 

alfabética. Assim se explica, mesmo que simbolicamente, porque os alunos em plena 

construção de suas identidades, quando mais necessitam de afirmação, se vejam 

excluídos das práticas escolares, já que seus mundos não encontram referências, nem 

                                                           
26

  A elaboração das provas bimestrais da rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro é vinculada 

à produção dos cadernos pedagógicos. 
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mesmo nos cadernos pedagógicos que, teoricamente, são produzidos exclusivamente, 

para eles.  

 

Figura 50 - Ficha 44: O sapato 
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Figura 51 - Ficha 45: As imagens 

 
 

 
Repara: ermas de melodia e conceito elas se refugiam na noite, as palavras. 

Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam 

em desprezo. Carlos Drumond - Procura da poesia 
 

 

 Encontrei na poesia respostas que possibilitaram conhecimento, memória, 

resistência, mundos e histórias. Na concretude das palavras enunciadas encontramos a 

sua provisória estabilização, vinculada às estruturas linguísticas, aos processos 

cognitivos e às experiências de conhecimentos de mundo. Os modos como Vygotsky e 

Bakhtin explicam o funcionamento dos signos, e de todo material semiótico nas 

operações cognitivas dos indivíduos, nos apontam que a dimensão psicológica e plural 

não pode ser separada da significação, nem desprezada na complexa relação 
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aprendizagem e ensino. Logo, o psicológico, a significação e o ensino, são 

indissociáveis: 

 

[...] a atividade de utilização de signos nas crianças não é inventada e 

tampouco ensinada pelos adultos; ao invés disso, ela surge de algo que 

originalmente não é uma operação com signos, tornando-se uma operação 

desse tipo somente após uma série de transformações qualitativas [...] as 

transformações estão ligadas como estágios de um mesmo processo e são, 

quanto à sua natureza, históricas (VYGOTSKY A, 1998, p. 60)   

 

Nenhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, 

permanece isolado: torna-se parte da unidade da consciência verbalmente 

constituída [...] A palavra está presente em todos os atos de interpretação 

(BAKHTIN, 2009, p. 38). 

 

 Discutir e problematizar a utilização de signos vinculados à linguagem é ir ao 

encontro de uma multiplicidade de questões que desafiam o próprio pensamento, 

sobretudo, quando os relacionamos a algumas atividades propostas nos cadernos 

pedagógicos. O desafio a ser enfrentado é compreendê-los como um artefato de cultura, 

cuja produção ocorre num processo, inescapável, de produção de vários sentidos e 

efeitos. O mundo contemporâneo vem evidenciando a fragilidade desses efeitos, e 

revelando a necessidade de abertura para admitir esses efeitos tanto para afetar o outro, 

quanto para se deixar afetar pelo modo de pensar do outro, principalmente, na delicada 

relação entre aprender e ensinar.  

 No âmbito dessa discussão, recomendo que observemos alguns enunciados que 

orientam a realização das atividades dos cadernos pedagógicos, como parte das 

especificidades dessa forma de relação humana que consideramos ensinar, sempre a nos 

instigar, provocar e exigir atenção. Em meio as várias visitas às turmas de alfabetização, 

ação que realizo como parte das minhas funções profissionais, pude vivenciar a 

experiência de uma turma empenhada em realizar uma atividade do caderno 

pedagógico, conduzida pela professora. Após ter permanecido algum tempo 

acompanhando a realização da atividade que deveria ser feita em dupla, reparei que uma 

delas, embora tenha recortado as cartelas, não colou nenhuma no local indicado, 

conforme solicitava o enunciado do exercício (fichas 46 e 47). Assumindo o papel de 

professora, e investida do provocativo lugar da experiência de pesquisadora, ambas 

sempre me acompanham, segui perguntando a referida dupla o motivo de não terem 

concluído a tarefa conforme a atividade solicitava. Acrescentei, ainda, que a professora 

iria verificar que atividade não fora realizada. Surpreendentemente para a relação de 

ensino, mas, perfeitamente compreensível dentro da dinâmica da significação, os 
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meninos que formavam a dupla me informaram que já haviam terminado a tarefa. 

Contudo, na cartela (ficha 47) não havia outras letras iguais a B, nem outros números 

iguais a 5 e, tampouco, outros símbolos como a SETA para serem colados (ficha 46). 

Mais uma vez, os alunos me ajudaram a explicitar os aspectos constitutivos que incluem 

as condições materiais e as dimensões psicológicas e linguísticas, que ajudam a 

compreender a complexidade e a instabilidade dessas relações. O enunciado pedia que 

recortassem e colassem “apenas”, as letras B, “apenas” os números 5 e “apenas” os 

símbolos SETA. Ocorre que, na cartela, não havia outros itens iguais aos indicados. É 

evidente que fugiu à compreensão dos meninos e, até mesmo da professora que 

orientava a realização tarefa e da pesquisadora em ação, o fato de que os elementos: B; 

5 e SETA, funcionavam exclusivamente, como modelo. Efetivamente, a tarefa consistia 

em reunir e colar no local indicado, todas as letras representadas pela letra B, todos os 

números representados pelo algarismo 5, e todos os símbolos representados pela SETA. 

Vale indagar sobre as implicações e os sentidos daquilo que afirmamos, assumimos ou 

solicitamos. A chave para compreensão da provisória estabilidade do sentido, quem nos 

fornece é Vygotsky: 

 

 [...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os                        eventos 

psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência. É um todo 

complexo, fluido e dinâmico, que tem várias zonas de estabilidade desigual 

[...] O significado dicionarizado de uma palavra nada mais é do que uma 

pedra no edifício do sentido, não passa de uma potencialidade que se realiza 

de formas diversas na fala (1998 b, p. 181).   
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Ficha 52 - Ficha 46: Cartela 1 
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Figura 53 - Ficha 47: Cartela 2 

 

 

 

 Antes de avançar em minhas observações e passar a última seção deste capítulo, 

busquei tornar mais clara a compreensão do leitor, sistematizando a análise que realizei 

através de um quadro no qual organizei e relacionei, respectivamente, as fichas, os fatos 

em destaque de cada ficha e os referenciais teóricos que embasaram a análise. Estou 

consciente de estar classificando e escolhendo determinadas fichas em detrimento de 

outras. Outra pesquisadora talvez não tomasse essas fichas e atividades como tais, ou as 

traria de forma totalmente diversa daquela aqui proposta. Contudo, repito que toda 

escolha pressupõe e envolve uma decisão política, uma determinada forma de 

compreensão do mundo e uma teoria que explica os fenômenos. As escolhas que fiz e as 
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observações delas decorrentes são frutos do alcance do meu olhar e das minhas leituras. 

Para cada leitor existe uma circunstância singular de contexto que irá determinar cada 

uma de suas leituras (CHARTIER, 1996), todas marcadas e condicionadas pelas 

experiências do leitor. Neste sentido, muitas outras seleções e leituras poderão ser feitas 

sobre os cadernos pedagógicos, e a cada uma delas poderá acumular também a que 

realizei, contudo, esta tem a minha rubrica. 

 

Quadro 4 - Quadro Síntese dos comentários sobre os Cadernos Pedagógicos 

 

NÚMEROS DAS 

FICHAS 

 

FATOS DESTACADOS 

 

REFERENCIAIS 

TEÓRICOS 

 

1-2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 

O eterno recomeço e o 

ensino do alfabeto.  

Luiz Carlos Cagliari; 

Vygotsky 

 

9- 10- 11- 12- 13 

A elaboração de cartas e 

bilhetes 

Vygotsky; 

Bianchetti; 

Senna 

14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 

21- 22- 23- 24 

A alfabetização a partir dos 

textos 

Regina Leite Garcia; 

Luiz Carlos Cagliari; 

Vygotsky 

25- 26- 27- 28- 29- 30 O trabalho com as letras  Vygotsky;  

Desbordes 

 

31- 32- 33- 34- 35- 36 

A importância da 

gramática nas atividades de 

alfabetização 

 

Vygotsky 

 

 

37- 38- 39- 40, 

O léxico e o trabalho com 

os dicionários 

Dicionário da Academia 

Brasileira de letras; 

Vygotsky; 

 

 

41- 42- 43 

Os cadernos pedagógicos e 

os diferentes modos de 

pensamento frente aos 

modelos de representação 

das famílias cariocas  

Dicionário da Academia 

Brasileira de letras; 

Lahire; 

Vygotsky; 

Senna 

 

44- 45 

As imagens utilizadas nos 

cadernos pedagógicos e o 

conceito de palavra. 

 

Vygotsky; 

Manoel Sarmento 

 

46- 47 

Os enunciados presentes 

nos cadernos pedagógicos 

e a delicada relação entre 

ensinar e aprender 

 

Vygotsky; 

Bakhtin 
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4.4 As Orientações curriculares de Língua Portuguesa dos 1º, 2º e 3º anos 

 

 

 A discussão sobre os modos de ensinar e o trabalho docente se concretiza 

historicamente pela pergunta: como alfabetizar? Pergunta que nos acompanha e nos 

desfia desde o final século XIX, quando a tarefa de alfabetizar passou a ser incorporada 

às escolas motivada pelos ideais republicanos de Educação. Atravessou o século XX, e 

continua acesa, alimentada pelas polêmicas e debates gerados acerca da alfabetização e 

do letramento. Neste contexto, várias posições conferem o cenário teórico e prático do 

ensino inicial da leitura e da escrita, confrontando métodos, ideias, consciências e 

perspectivas teóricas, sempre condicionadas por vieses políticos. Muitas dessas 

discussões e debates têm provocado avanços, gerado contradições e retrocessos, como 

visto nos últimos anos o retorno aos métodos que operam com uma visão restrita do 

processo de alfabetização, os quais privilegiam a relação fonema-grafema. Tomar os 

processos de ensino no contexto da alfabetização como objeto de reflexão e pesquisa, e 

vincular este objeto à produção de materiais didáticos como os cadernos pedagógicos, 

representou aprofundar, ainda mais, os conhecimentos na área, para ampliar o debate e 

exceder às condições adversas de acesso e uso da escrita pelos alunos dos anos iniciais 

desta rede de ensino. As observações e análises formuladas neste capítulo devem 

possibilitar aos professores constituir conhecimentos que se coadunem com as 

necessidades e as realidades carioca, não só para compreendê-las, mas também para 

mover-se e agir sobre elas. Conhecimentos capazes de trazer uma nova dimensão aos 

processos do ensino da leitura e da escrita, que valorizem a formação e o 

desenvolvimento humano e a autonomia intelectual dos professores, como propriedade 

necessária ao redimensionamento da sua prática, e ao respeito a seu exercício 

profissional. Professores capazes de romper com a crença pedagógica sobre a 

linearidade deste processo para descobrir as vicissitudes e contradições de um processo 

irregular e descontínuo, em condições de promover o desenvolvimento de novos 

sujeitos da escrita e a superação do estado de exclusão social e escolar entre aqueles, 

que historicamente suportaram e continuam suportando esta condição, através das 

práticas clássicas e excludentes de alfabetização.   

 Bem sabemos que a produção desses materiais didáticos de alfabetização é 

orientada por programas oficiais, e no caso dos cadernos pedagógicos, estes se vinculam 
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diretamente às Orientações Curriculares e aos Descritores
27

 que orientam o ensino e o 

trabalho nas escolas públicas da cidade. Pude constatar que os cadernos pedagógicos 

não estão meramente complementando as aulas e cumprindo programas de trabalho e 

currículos. Eles formulam um projeto de estudo, apresentam e colocam em discussão 

determinados assuntos para os alunos. Logo, quando o caderno pedagógico propõe uma 

atividade, não se trata apenas de uma proposta neutra e isenta de valores, trata-se de 

decisão política, de escolha pedagógica, teórica, metodológica e até mesmo pessoal. A 

título de exemplificar e enriquecer a discussão trouxe um recorte do documento 

Orientações Curriculares de Língua Portuguesa, para esclarecer ao leitor de que forma 

o referido documento se organiza e relaciona conteúdos, descritores, 

habilidades cognitivas e nível de escolaridade. O corpus recortado foi especificamente o 

que trata das habilidades envolvidas no ensino do nosso alfabeto. Esta escolha se deu, 

justamente, por ser conteúdo já abordado e discutido neste capítulo. Sendo assim, 

julguei importante acompanhar o tratamento que este mesmo conteúdo recebeu nas 

Orientações Curriculares de Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 As Orientações Curriculares representam a matriz de referência para a elaboração dos currículos e 

formulação dos projetos educacionais das escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Foi organizada 

e direcionada às habilidades que o aluno deverá demonstrar de acordo com seu nível de escolaridade. 

Estrutura-se em descritores, cuja função é avaliar unidades mínimas de cada uma dessas habilidades. Os 

descritores  detalham as habilidades cognitivas, em graus de complexidade, sempre associada a um 

conteúdo. Sintetizam as habilidades e competências que precisam ser aferidas em cada ano de 

escolaridade e devem ser expressos detalhadamente, para que se possa conhecer os aspectos que 

deverão ser observados e desenvolvidos. Disponível no portal do rioeduca.net 
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Figura 54 - Orientações Curriculares de L.P. 1º Ano 

 

 

Figura 55 – Orientações  Curriculares de L.P. 2º Ano 
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Figura 56 – Orientações Curriculares de L.P.  3º Ano 

 

 

 Na seção que tratei do Eterno recomeço, cuidei de relacionar os meus 

comentários e observações ao ensino do conjunto das letras do alfabeto, por esse 

motivo, acredito ter antecipado, em grande parte, a discussão e as observações sobre a 

organização do documento em tela. Ao identificar e refletir um pouco mais sobre a 

forma de abordagem desse conteúdo específico nas Orientações Curriculares, e como é 

encaminhado pela equipe responsável pela elaboração dos cadernos pedagógicos, pude 

constatar que o alfabeto aparece, repetidamente, como conteúdo a ser trabalhado nos 1º, 

2º e 3ª anos do Ensino Fundamental. O que apresenta uma pequena variação entre os 

anos de escolaridade são as habilidades a serem desenvolvidas para a aprendizagem 

deste conteúdo. Insisto que sejam pequenas, posto que, nos três anos analisados algumas 

delas aparecem sem gradação alguma quanto ao aprofundamento, conforme registrado 

no documento (figuras 8, 9 e 10) na coluna sobre o valor de reconhecer a ordem 

alfabética. Este fato justifica, a priori, a sistemática ocorrência das atividades nos 

cadernos pedagógicos tratando do alfabeto e seu conjunto de letras, da mesma forma e 

intensidade nos três anos de escolaridade. Outra habilidade que se repete nos dois 
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primeiros anos é a identificação das letras maiúsculas e minúsculas. Reparem que 

somente no 2º ano é recomendado que esta identificação ocorra a partir dos textos. Fato 

que me permitiu deduzir que, para os organizadores dos cadernos pedagógicos, o 

trabalho com textos só deva ser introduzido após o domínio das normas básicas que 

regem o sistema de escrita, não sendo recomendado para o 1ª ano, quando as crianças, 

ainda, não têm condições de lê-los. Outra habilidade que se repete nos dois primeiros 

anos é: distinguir diferentes tipos de letras. Contudo, nos cadernos analisados não 

encontrei ocorrência de atividades relacionadas a essa habilidade. Verifiquei uma 

atividade que cuidou dos diferentes alfabetos (para surdos e para cegos: ficha nº 7), mas 

nenhuma atividade que ensinasse aos alunos os diferentes tipos de letras, com o objetivo 

informá-los sobre as variedades das formas gráficas, fator responsável por confundir os 

alunos e dificultar os processos de alfabetização, conforme já observado na seção 

denominada O eterno recomeço.           

 Deixei por último, não por ser menos importante, ao contrário, mas por merecer, 

ainda, destaque a habilidade: identificar as letras do alfabeto. Embora esta habilidade só 

apareça indicada para o 1º ano no documento Orientações curriculares, paradoxalmente, 

encontrei ocorrências de atividades relacionadas a esta habilidade nos cadernos 

pedagógicos dos três anos iniciais. O conjunto das letras do alfabeto é apresentado, 

igualmente, aos alunos do 1º, 2º e 3º anos.  

 A análise do documento Orientações Curriculares, quando relacionada aos 

cadernos pedagógicos, revelou descuido ou desconhecimento do fato de que os alunos 

que em 2013 cursaram o 3º ano do ensino fundamental, foram apresentados ao alfabeto 

da mesma forma nos anos anteriores. O ensino para cada ano de escolaridade, quando 

não se repete ou reproduz o já feito, exige inaugurar novos momentos de aprendizagens, 

pela própria incompletude, pelo que aparece como mais relevante e, principalmente, 

pelo que se exige de cada etapa da escolaridade, indicada pelo que em cada ano se 

ensinou ou se deixou de aprender.  

 

 

4.4.1 O domínio curricular e o ensino inicial da leitura e da escrita 

 

 

 Em sentido específico, o currículo é um domínio privilegiado para o 

desenvolvimento de uma pedagogia coerente com uma alfabetização capaz de qualificar 
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o sujeito na leitura, na escrita e no mundo.  Refletir sobre a construção de currículos em 

sentido amplo no contexto da alfabetização, implica compreender e considerar os 

interesses dos alunos e preocupar-se, não só com os conhecimentos que seleciona e 

sugere, mas, também, com a metodologia que os apresenta. O problema fundamental de 

natureza essencialmente ideológica é o fato de que, quem escolhe e seleciona os 

conteúdos precisa definir, também, a favor de que e de quem está a forma que se 

escolheu para ensinar e apresentar esses conteúdos. Reconhecidamente, toda escolha 

metodológica articula uma posição política e revela teorias de compreensão e leitura das 

realidades. Logo, traduz as escolhas, os valores e as histórias dos professores. Contudo, 

acredito ser possível caminhar para superar uma concepção dicotômica de alfabetização 

que insiste em separar conteúdo e forma. Nesta perspectiva, a forma diz respeito aos 

métodos e técnicas, e o conteúdo está relacionado aos conhecimentos e conteúdos 

selecionados para serem ensinados. No campo da alfabetização, a preocupação tem se 

concentrado na forma e na escolha do melhor método, já que o conteúdo parece já estar 

estabelecido. Se a intenção é possibilitar à criança descobrir o sentido da língua escrita, 

os currículos e as práticas precisam investir numa relação orgânica entre a criança e a 

língua escrita. Ou seja, se os conteúdos selecionados para alfabetizar são extraídos da 

real necessidade dos alunos, a forma de ensiná-los precisa acompanhar e garantir 

vivências compatíveis com seus contextos de usos e funções sociais.  

 Com base no que apresentei até aqui, importa destacar que os conteúdos não 

representam entraves e embaraços ao ensino, não são o “vilão” da história. A questão é 

que os alunos têm sido conduzidos a vivenciar os conteúdos através de experiências 

curriculares desprovidas de perspectivas históricas, sem compromisso com a 

aprendizagem e a inserção sociocultural. Perde-se neste percurso a sintonia entre o 

tempo escolar e o tempo da aprendizagem. Em síntese, a recomendação é para que 

escapemos da armadilha de acreditar na ingênua neutralidade das escolhas dos 

procedimentos metodológicos. Os modos de ensinar para guardarem coerência com os 

processos de significação e a constituição dos indivíduos, precisam livrar as práticas 

alfabetizadoras de um mundo de conhecimentos escolarizados e superficiais, e de uma 

pedagogia que reproduz a lógica que não reconhece os indivíduos como seres que 

pensam e produzem conhecimento, nas quais professores e alunos acabam sendo 

vítimas do mesmo processo de esvaziamento e desqualificação profissional, pessoal e 

cultural.  
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 A produção dos cadernos pedagógicos de alfabetização é orientada pelo 

programa oficial educacional da Cidade, e se vinculam diretamente às Orientações 

Curriculares. Contudo, para além de servir apenas às Orientações Curriculares e cumprir 

programas de trabalho complementando as aulas, os cadernos pedagógicos quando 

circulam suas propostas, são responsáveis por formular um projeto de estudo, apresentar 

e colocar em discussão um determinado conhecimento. Nesta perspectiva, os currículos 

e todos os documentos que servem de orientação às escolas para formularem seus 

projetos de trabalho, devem ser orientados para o desenvolvimento integral dos 

indivíduos e para a apropriação de conhecimentos tidos básicos para o domínio e uso 

autônomo; necessários e desejados da língua escrita. Importante ainda considerar que 

organizar o ensino da leitura e da escrita e construir currículos que se comprometam 

com os interesses dos alunos e seus aprendizados exige preocupação com a natureza dos 

conhecimentos que seleciona, e também, com a escolha de metodologias capazes de 

conduzir os alunos na busca das respostas para os desafios que o mundo lhes impõe.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A chave para compreender o universo está em nossa 

capacidade de lê-los adequadamente e dominar suas 

combinações e, assim, aprender  a dar vida a alguma parte 

daquele universo  colossal numa imitação de nosso criador. 

Alberto Manguel 

 

 

Este último capítulo encerrou o esforço de todo o trabalho desenvolvido no 

sentido de melhor compreender importantes questões referentes aos processos que 

envolvem a apropriação língua escrita no universo da rede pública de ensino da Cidade 

do Rio de Janeiro. Esforço que implicou desvelar este universo para lê-lo 

adequadamente, dando vida e sentido a uma parte grandiosa dele chamado 

ALFABETIZAÇÃO.   

O primeiro desafio a que me propus no desenvolvimento desta pesquisa foi 

estudar e pesquisar os processos de apropriação da língua escrita, quando vinculados à  

representação mental que os alunos fazem dessa escrita e a forma como ela é 

representada em suas culturas, com vistas à formulação de um conjunto teórico capaz de 

produzir conhecimentos sobre as funções, as condições e o funcionamento da escrita. 

Para a formulação deste corpo teórico caracterizei, respectivamente, quatro campos 

teóricos que, além de fundamentarem a pesquisa, serviram para demarcar e orientar os 

procedimentos adotados no desenvolvimento do estudo. No primeiro, apresentei 

argumentos relativos à própria definição do que vem a ser teorizar ou formular uma 

teoria e sua importância no campo das Humanidades, já que se trata de uma pesquisa 

teórico-conceitual. No segundo campo caracterizei A fase inicial do aprendizado da 

língua escrita: a alfabetização, no qual postulei sobre os processos que envolvem a 

apropriação da língua escrita, considerando, primeiramente, que a escrita é um produto 

da criação e evolução histórico-cultural da humanidade, um sistema organizado e, 

portanto, para usá-lo com competência o indivíduo precisa de quem o ensine a 

compreender a sua organização. Neste campo apresentei, também, os princípios que 

demarcam o conceito de uma “alfabetização menor” a partir das elaborações sobre o 
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conceito de “educação menor”. No terceiro campo teórico tratei da Representação da 

escrita: o escrever e o pensar, no qual refleti sobre o que resulta da mente humana 

quando tenciona escrever, considerando, sobretudo, as marcas de representações dessas 

escritas e suas constituições frente aos modos como os indivíduos operam 

cognitivamente. Neste campo, apresentei considerações sobre a importância de 

reconfigurar o sujeito da educação e da alfabetização carioca, considerando os sujeitos 

reais que vivem, experimentam e se movem no cenário urbano da periferia carioca. No 

quarto campo teórico explorei A escrita alfabética: os diversos modos de escrever o 

mundo. Nele postulei ser o sistema alfabético o instrumento determinante do 

pensamento ocidental e o meio de expressão e de sustentação, por excelência, do mundo 

e da sociedade firmados pela Modernidade, que se serviu desta escrita como distinção 

de poder, e continua distinguindo e afirmando valores hegemônicos dentro e fora da 

escola. Finalizando este estudo, organizei o capítulo que chamei: Os modos de ensinar: 

as relações de ensino em questão. Nele analisei o material elaborado para a rede pública 

de ensino da cidade: os Cadernos Pedagógicos. Examinei as propostas de atividades 

contidas nos referidos cadernos à luz do corpo teórico que construíra. Oportunidade 

privilegiada para experimentar este corpo teórico em um organismo vivo e em plena 

circulação. Esta análise possibilitou conhecer melhor os referidos cadernos 

pedagógicos, para poder agir e me mover sobre eles, vez que, estando afastada da 

docência das turmas de alfabetização, não tive a oportunidade de experimentá-los com a 

potência e o vigor próprios dos alunos. 

Ao iniciar os comentários e as primeiras conclusões sobre este estudo, precisei 

reafirmar que o conjunto teórico dele derivado me exigiu apresentar condições 

aceitáveis para a construção de um discurso teórico apropriado à cultura científica, com 

qualidades necessárias para que possa ser legitimado nos contextos acadêmicos, e ao 

mesmo tempo, capaz de se fixar e responder às questões surgidas em contextos reais 

desta rede de ensino, e que emergem do complexo processo de alfabetização. 

Para sustentar este estudo precisei explorar algumas hipóteses que, embora, 

considere já terem sido respondidas no seu desenvolvimento, julguei necessário retomá-

las para efeito conclusivo de forma mais sistematizada. Começo pelos títulos dos 

capítulos e as frequentes “fugas” para a literatura em busca de interlocução a que me 

permiti. Peço especial atenção para o fato de que se trata de um posicionamento 

legítimo e próprio da autora, dentro das condições em que me encontrava durante o 

processo de estudo e posterior elaboração da tese. Se trago esta reflexão é porque a 
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considero uma chave importante para compreender e responder como representam a 

escrita os indivíduos que compõem o conjunto dos alunos em fase de alfabetização 

desta rede ensino. Ao explicitar a minha experiência de escritora, me esforço para 

compreender a complexa relação entre cognição, cultura e apropriação do sistema de 

escrita presentes nas representações que os alunos fazem desta escrita, formadas a partir 

das suas experiências cognitivas, culturais e pessoais e na incorporação dessa relação 

dos indivíduos com este artifício cultural chamado escrita. A minha relação pessoal com 

a escrita oferece elementos para revelar os processos mentais envolvidos na produção 

dos registros escritos, permitindo a sua compreensão, tendo por base os processos 

psicológicos que são empregados pelos sujeitos ao negociarem os diferentes sentidos de 

seus escritos.   

Da tomada de consciência da necessidade de se alinharem as práticas de 

construção da escrita ao reconhecimento dos diferentes modos de pensamento emergiu a 

principal motivação deste estudo. Quanto mais dependentes de contextos e 

materialidade do mundo real forem os modos de pensar empregados pelos indivíduos, 

maior a tendência à dificuldades para aprender a língua escrita. Por outro lado, quanto 

menos dependentes de contexto de mundo real e mais abstratos forem os modos de 

pensamento empregados pelos indivíduos, menor tendência à dificuldades nessa 

aprendizagem. Tendo como referência os conhecimentos constituídos acerca dos modos 

heterogêneos de constituição da escrita, é possível sustentar que boa parte das 

inadequações encontradas nas escritas dos indivíduos que estão começando as suas 

experiências como escritores não seja exatamente na aprendizagem, mas, na 

impossibilidade desses sujeitos encontrarem identificação desta escrita em suas culturas, 

e por essa razão, a sua relação com a escrita tende a distorções. Não por incompetência 

ou déficit cognitivo, mas, sim, por se esforçarem em apreenderem a escrita, da mesma 

forma como organizam e vivenciam as suas experiências no mundo. É possível que esse 

grupo de indivíduos tenha certo conhecimento da escrita alfabética, contudo, 

frequentemente, a utilizará da mesma forma como representa as palavras em sua mente, 

de modo globalizante e simultâneo, exatamente como experimenta o mundo. Condição 

que contraria, essencialmente, a forma como a escrita alfabética é constituída e 

ensinada. Esse grupo de indivíduos se lança no conhecimento do sistema alfabético, 

porém, utilizarão esta tecnologia de maneira dinâmica e irreconhecível, sob o ponto de 

vista gramatical no qual o texto está acessado. As inadequações, as rupturas, as 

omissões, as incompreensões e distorções encontradas nas escritas desses indivíduos 
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podem ser o resultado da forma dinâmica e cinemática com que operam suas mentes, e 

como projetam o resultado desse processo na realidade da escrita alfabética e no espaço 

limitado e planificado do papel. Neste ponto, julgo ter reunido elementos suficientes e 

seguros para analisar as questões que conduziram este estudo e que foram apresentadas 

na introdução deste trabalho: com quais parâmetros negociamos a entrada dos alunos na 

cultura escrita? Com que sentido os alunos vão encontrar os textos escritos nas escolas?  

Qual sentido da alfabetização em um mundo onde meninos e meninas interagem com 

todas as mídias, porém, continuam indo à escola para vivenciarem práticas que não lhes 

proporciona o modo de pensamento que dá conformação material à escrita?  

Em uma sociedade marcada e regida pela lógica da oralidade, os indivíduos e os 

alunos cariocas vêm construindo modos bastante singulares de incursão numa cultura 

que não é, de origem, a sua. Para aprenderem a fazer uso da escrita, rompem com 

tradições e instauram novas potencialidades em relação às experiências no mundo das 

letras. Explicar o que as pessoas fazem com a língua escrita, e como a língua escrita 

passa a tornar-se parte delas, embora não constitua propriamente uma novidade, não é 

tarefa simples e impõe algumas precauções, sendo a principal delas com a escola. Para 

tanto, é necessário situá-la no contexto histórico que determinou as formas particulares 

com as quais, no presente, ela nos confronta. Todas as experiências de resistência e luta 

por um digno e justo viver empreendidas pela escola e seus professores são a garantia 

de que o fracasso não está nela. A origem encontra-se no modelo de sociedade e na 

ideia de Homem centrada, exclusivamente, na razão e na Ciência e na convicção de que 

esta ideia bastaria para compreender e explicar a História das experiências humanas, 

desconsiderando quaisquer concepções políticas, religiosas ou culturais. Com a 

capacidade de criar, nos preparamos para a tão necessária evolução, mas, por outro lado, 

perdemos o controle da situação. Razão pela qual, é devido e justo o reconhecimento às 

escolas que imprimem novas significações às suas práticas alfabetizadoras, e, desta 

forma, integram parte de um mundo que se torna novo a cada dia.  

Apesar da cuidadosa ressalva, a escola carioca e suas práticas alfabetizadoras, 

sobretudo, as que se revelam nos cadernos pedagógicos, não vêm conseguindo mudar os 

rumos de uma parcela bastante significativa dos alunos que por ela passam. Seja pela 

seleção das imagens utilizadas nos cadernos pedagógicos; seja pela adoção de modelos 

epistemológicos hegemônicos; seja pela ocorrência de atividades desprovidas de 

planejamento, metas, metodologias e significados que em nada concorrem para a 

aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos, ou por todos esses motivos foi 
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possível concluir que escola precisa, urgentemente, assumir o papel de agente de 

mudança nas relações sociais e, desta forma, reencontrar o seu espaço na sociedade 

carioca. Concordando com Goulart (2009), quando afirma que a escola é o espaço de 

explicitação de conceitos, contradições e tensões presentes na esfera da linguagem, vale 

destacar que as práticas escolares precisam se comprometer com a ampliação de 

vivências com as diferentes culturas para a formação de sujeitos capazes de se colocar 

ativamente nos espaços sociais, produzindo textos com inúmeras possibilidades de dizer 

o que já foi dito, de dizer a novidade, mas, sobretudo, que guardem relação com suas 

realidades e vidas. Neste sentido, os diferentes modos de pensamento contribuiram para 

analisar e explicar os altos custos da alfabetização, principalmente, para os indivíduos 

cujas formas de pensamento são identificadas às narrativas e lutam para localizar as 

suas experiências no tempo e espaço das escolas públicas cariocas. 

 

 

A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. (Sol de primavera, Beto 

Guedes e Ronaldo Bastos) 

 

 

Tomo a canção Sol de primavera para prosseguir nas reflexões finais. Há muito 

tempo sabemos que conhecemos e experimentamos o mundo de maneiras diferentes, e 

cada uma vai produzir representações e realidades diferentes. A Semana de Arte 

Moderna, ocorrida em 1922, já revelava, através da arte, que o mundo de mão única, 

sem espaços para a negociação dos diferentes sentidos, tal qual a Modernidade havia 

planejado, começara a ruir. As transformações sociais e os novos modos de se 

apresentar no mundo forçaram as sociedades e as culturas a se abrirem, ao menos, para 

conhecerem os indivíduos que emergiam desta nova ordem social. Contudo, importante 

observar que conhecer não significa aceitar, nem tampouco admitir as diferenças. Se 

tratando das escolas e das práticas de alfabetização, cenário de encontro e confronto das 

diferentes culturas, paradoxalmente, este processo que considera os diferentes 

indivíduos vem ocorrendo de forma mais lenta e dificultada. As escolas continuam com 

seu modelo fincado no século XIX, com professores formados e constituídos nos 

valores do século XX, buscando, com muita coragem e algum insucesso, educar os 

indivíduos do século XXI. Reparem como é abordado o conteúdo sobre elaboração de 

cartas e bilhete (fichas de nº 9 a 13), que desconsidera as mídias contemporâneas e os 

seus impactos nas formas de comunicação e interação dos indivíduos.  
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A apropriação que os indivíduos fazem da realidade na qual estão inseridos é, 

sempre, uma ação inteligente, resultante de comparações, análises e impressões. 

Voltando aos regisros escritos dos indivíduos em fase inicial de aprendizagem da 

escrita, mesmo que divergindo da forma alfabética convencional, esses refletirão as 

concepções, os valores e os conceitos que se pode elaborar acerca do que a escrita 

representa e como se dá essa representação em seus mundos. Estas reflexões me 

permitiram sustentar argumentos para deduzir que a capacidade humana pode assumir 

princípios e lógicas de organizações múltiplas para fundamentar as operações 

cognitivas, inclusive, as colocadas em funcionamento quando se aprende a escrever. A 

partir delas conclui-se que, quanto mais estático, ordenado e linear o modo de pensar e 

de organizar as experiências, mais alinhado estará o indivíduo com a escrita 

alfabética/convencional. A perspectiva de repouso e estabilidade vinculada à lógica 

desses indivíduos, além de responder pela forma de construção de suas realidades 

possibilitam a construção de escritas alfabéticas, já que opera com lógicas compatíveis e 

inteiramente ajustáveis uma a outra.  

No outro extremo, quanto mais dinâmico e simultâneo for o modo de pensar e de 

organizar as experiências, mais afastado estará o indivíduo da escrita alfabética, pelas 

razões proporcionalmente inversas às apresentadas. Ou seja, os sujeitos constituídos em 

culturas que não privilegiam a lógica que rege e é responsável pela estruturação da 

escrita alfabética, produzem hipóteses sobre a escrita que os levam a produção de uma 

escrita “estranha” para os padrões gramaticais, gerada a partir de sistemas metafóricos, 

ora mais distantes, ora mais próximas da escrita formal. Neste ponto, trago a advertência 

de Senna (2007 b), quando esclarece que nos sistemas metafóricos não há uma lógica “a 

priori” determinante, mas a intencionalidade dos sujeitos expressa sob a forma de uma 

gramática singular, não alinhada às normas canônicas da gramática, por isso, produzem 

escritas passíveis de serem interpretadas como inadequadas, algumas vezes até, 

entendidas como resultado de uma impossibilidade cognitiva em construir uma escrita 

convencional. Contudo, defendo que estas escritas são frutos de um sistema cognitivo 

que opera com modelos que não se alinham com a lógica própria da cultura escrita, 

marcados e orientados, preponderantemente, pela fala. Não apenas o que se escreve, 

mas, também, o modo como se grafa são elementos que devem ser considerados nos 

processos de aprendizagem do sistema alfabético, pois, são resultados do espaço social 

que os indivíduos ocupam e revelam a forma como representam mentalmente a palavra 

que se está escrevendo. A realidade psicológica de qualquer descrição linguística, 
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segundo Bruner (1997), reside em nossa capacidade de explicar como a linguagem, em 

toda sua complexidade, é utilizada no cumprimento de suas inúmeras funções.  Admitir 

que a escrita esteja relacionada ao lugar que ocupa nas sociedades e aos grupos sociais 

que as usa implicou reconhecer que esses lugares e os sujeitos não são os mesmos, logo, 

os modos de constituição e representação da escrita são diferenciados e heterogêneos. 

As imagens que os indivíduos fazem da escrita, quando tomada como parte de um 

imaginário socialmente partilhado, não se trata de uma falsificação do real, ao contrário, 

sustento que a partir dessa representação mental é que a escrita se materializa, ganha 

corpo e se relaciona às práticas culturais nas quais está inserida. 

Estas considerações me levaram a concluir que os critérios de adequação que 

regem a aceitação dos textos escritos são aplicáveis, com mais propriedade, aos sujeitos 

abstratos e ideais. Esses critérios de adequação dos registros escritos orientados 

alfabeticamente, não se ajustam aos indivíduos regidos por relações que, 

metaforicamente, os estabelecem em um mundo dinâmico, fragmentado e virtual do 

qual decorre, provavelmente, a necessidade de expandirem as suas representações de 

escrita e romperem, desta forma, com os limites de tempo, espaço e formalidade 

próprios dos textos escritos. Levando em conta os diferentes modos de pensamento 

frente às formas que a escola possibilita de negociar a entrada dos indivíduos no mundo 

letrado, é preciso nos interrogar que tipo de cultura escrita permite construir as práticas 

de alfabetização que oferecem aos alunos restritos espaços de negociação, que não 

prevê rupturas nem rompimentos durante o processo desta aprendizagem? 

A esta altura o leitor deve se perguntar: educar então não significa, em seu 

sentido mais amplo, seja na escola ou fora dela, sempre colocar o indivíduo dentro de 

certo molde? Acrescentaria, ainda, o juízo de que só será capaz de construir a escrita 

alfabética aquele que se submete ao limite do papel e às regras do sistema de escrita, 

embora, saiba que estas não sejam as únicas condições para a constituição desse 

conhecimento. Importa, ainda, reafirmar a posição de que escrever significa representar 

graficamente os símbolos da escrita, identificar e reconhecer a sua linearidade e 

submetê-la ao espaço determinado pelo papel. Não obstante, para não permanecer 

dúvidas, reitero a necessidade de submeter os alunos ao ensino intencional do sistema 

de escrita, bem como ensiná-los a adequar seus textos aos critérios canônicos e 

convencionais, se quisermos ensiná-los a escrever, como é obrigação da escola e dos 

professores. Defendo, inclusive, a necessidade de informar aos alunos o quanto 

precisarão desta ferramenta para serem aceitos e reconhecidos em algumas esferas 
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sociais. Contudo, não será desqualificando as suas intenções de expressão, nem 

apagando as identidades reveladas nos registros escritos que os conduziremos afirmativa 

e seguramente à apropriação da língua escrita. Alfabetizar deve envolver em suas 

práticas, tanto os grupos considerados cultural e linguisticamente de menor prestígio, 

quanto os de cultura valorizada socialmente. Processo complexo que se realiza no 

campo das práticas sociais e deve ser assumido de forma responsável e sistemática por 

gestores e professores, se é que desejamos torná-los e investi-los, verdadeiramente, em 

sujeitos da escrita. A questão que destaco neste estudo, portanto, não é propriamente a 

natureza e adequação dos critérios de adequação e validação dos textos produzidos, 

mas, os parâmetros com os quais negociamos a entrada dos alunos na cultura escrita. 

Qual o sentido das práticas de alfabetização que buscam introduzir os indivíduos na 

tecnologia da escrita alfabética sem lhes proporcionar o modo de pensamento que dá 

conformação material a essa forma de escrita? 

Para começar recomendo escutar a demanda desse grupo de indivíduos e 

construir com eles uma escola para eles. Reconhecer que a partir da representação 

mental é que a escrita se materializa e se relaciona às práticas culturais nas quais está 

inserida, pode ser um bom começo! Talvez, dessa forma seja possível romper com 

paradigmas de verdades absolutas e saberes cristalizados sobre o conhecimento escolar, 

que se aplicam, exclusivamente, aos sujeitos cujos modelos cognitivos correspondem à 

lógica científica. Neste ponto, importa destacar que os conhecimentos constituídos a  

partir da compreensão dos sistemas metafóricos, quando inseridos e tratados sobre a 

ordem das práticas de alfabetização, indicam a necessidade de levar os alunos a 

experimentarem situações pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento da lógica 

que rege e caracteriza o modo de pensamento que dá materialidade à escrita alfabética, 

tais como experiências didáticas que envolvam: concentração; percepção das partes de 

um todo; escuta e fala ativa como participantes de um diálogo, observando as falas do 

seu entorno e criando regras para que a comunicação aconteça de forma respeitosa e 

natural; respeito aos turnos da fala de cada interlocutor; possibilidades de participação 

em situações que envolvam argumentação na defesa de pontos de vista; reconto de 

histórias ou fatos ocorridos no cotidiano, fundamentais para a aprendizagem de 

marcadores de tempo responsáveis por situar a simultaneidade, as mudanças e 

permanências das ações; participação em jogos verbais, como trava-línguas, advinhas e 

quadrinhas. Reparem que todos esses comportamentos e conhecimentos, apesar de não 

se reduzirem à apropriação da língua escrita, são fundamentais ao seu aprendizado, e 
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precisam ser ensinados. As experiências vividas nesta rede de ensino e os 

conhecimentos que constituí no desenvolvimento deste estudo me permitem concluir 

que as escolas continuam organizando seus tempos, seus espaços e suas práticas, 

deixando de construir com os alunos de lógica narrativa, uma relação temporal e 

espacial que seja menos ação e mais reflexão, tal qual é exigida no processamento da 

escrita alfabética.  

Como visto o acesso ao mundo da escrita está vinculado a um conjunto de ações 

que devem ser desenvolvidas, ensinadas e planejadas intencionalmente, que vão desde o 

reconhecimento da pluralidade cultural e linguística dos alunos, à elaboração e 

circulação de materiais destinados a alfabetização como difusores de conhecimentos e 

de bens culturais, capazes de levar cidadãos a incorporarem não só o sistema de escrita, 

como também, a cultura e o mundo da escrita. Representa incorporar um sistema de 

representação que não cabe na lógica incidental que rege o modo de pensamento da 

maioria dos alunos matriculados nesta rede de ensino. Se apropriar da escrita alfabética 

significa admitir um sistema de valor que não os identifica e, talvez, por isso, encontrem 

dificuldades em reconhecê-lo. A partir desta perspectiva, é preciso ter em mente que o 

acesso a todo tipo de bem cultural, inclusive a escrita, deve ampliar as possibilidades de 

interação dos sujeitos com o mundo em sua pluralidade e complexidade, e não reduzi-

las ao domínio da variante padrão da escrita.  

Cabe à escola, além de ensinar, reconhecer que o aprendizado dessa variante não 

se resume ao domínio do padrão dito “culto”, já que na sociedade circulam textos 

escritos, também, de outras variantes linguísticas e de outras diferentes formas de 

representação da escrita. Importante ter mente que o uso do registro padrão da língua 

possibilita o ingresso do sujeito em determinadas esferas sociais, nas quais esse registro 

seja necessário, adequado e legitimado. Essa compreensão me levou a pensar nas 

crianças, especialmente, os inseridos em culturas desprestigiadas, que não se submetem 

à hegemonia das culturas dominantes, contudo, com suas presenças e resistências 

exigem da escola o fortalecimento de suas identidades através da legitimidade do estado 

de suas representações gráficas, como descrições e marcas de suas próprias culturas e da 

forma como representam a escrita nelas. Quando efetivamente a escrita ortográfica será 

referência para eles? Não apenas para serem incluídos no prestigiado grupo da cultura 

escrita, como é direito e desejo, mas, principalmente, para que possam se apropriar da 

língua escrita e usá-la com competência, para falarem de si, dos outros, dos seus sonhos, 
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desejos e gostos, e assim, colocarem os seus conhecimentos nas circunstâncias das 

experiências humanas, que se inscrevem no tempo e no espaço carioca. 

Devemos aos estudos de Vygotsky o reconhecimento da importância da 

aquisição da linguagem e suas formas de uso que refletem a nossa história. Através da 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP), tornou-se historicamente incorporada e 

institucionalizada pelas políticas públicas e pelas práticas de alfabetização. Contudo, 

como vimos observando, a aquisição da língua escrita requer muito mais intervenção e 

assistência das pessoas que dela cuidam. A língua escrita é adquirida não no papel de 

espectador, mas, através do uso e dos espaços de negociação entre os diferentes sujeitos 

envolvidos neste processo.  

Desta relação entre sujeitos, representações mentais e escrita, resulta o lugar da 

construção de significado como um mediador entre a mente e a cultura, decorrente do 

fato de que este sistema de escrita representa uma atividade cultural complexa, que se 

consagra pelos usos específicos que se faz dela. Frago alerta para os riscos que 

corremos quando tomamos o ensino da língua escrita como mera aquisição de uma 

técnica para registrar sons e letras, um produto estável, completo em si mesmo, que se 

explica unicamente pelo invariável código de regras e normas: 

 

 

... em uma aldeia de luz cegadora – a luz das terras brancas e secas do mês de 

maio – ensinava a ler uma menina por um dos métodos tradicionais habituais. 

Assim íamos, os dois, letra a letra do alfabeto. Ao chegar ao E, junto ao qual 

se havia desenhado um elefante, a menina, muito rápida, sem esperar minha 

leitura, disse “A”. – Não, corrigi – se diz E. Essa é a letra E. Não – persistiu – 

se diz A. Isto é um “alefante (1993: 28). 

 

 

Na base da construção do sistema alfabético de escrita, ainda se prioriza 

frequentemente, a relação entre fonemas e letras, tomada como método ou modo de 

ensinar. Talvez por longa tradição mecanicista na cultura da alfabetização, ou, por ser 

considerado um caminho quase “natural”, visto que, se restringe à relação elementar de 

sua constituição, o que induz a crença de que basta ensinar a sua organização para que 

se aprenda a ler e a escrever. Não obstante, o que escrevem e como escrevem os 

indivíduos em fase de aprendizagem da língua escrita continua nos desafiando a 

compreender os fatores subjacentes a esse processo. Por um lado é muito instigante esta 

condição, pois representa a garantia de diálogo constante com novos conhecimentos de 
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origens das mais diversas, que concorrem para a compreensão dos processos de 

alfabetização e abrangem um complexo conjunto de informações, no qual muitos fatores 

estão envolvidos e em permanente relação. Neste contexto, o estudo em tela tem a 

intenção de contribuir com este diálogo, somando alguns conhecimentos ao desafio 

político e pedagógico da alfabetização, enquanto prática que se transforma no cotidiano 

e exige ser pensada urgentemente. No universo da alfabetização aprendemos a lidar com 

as urgências, somos levados a “desatolar o carro e construir a pista” ao mesmo tempo, 

enquanto o processo vai se realizando.  

Em minha análise sugiro, em meio a tantas urgências, aos gestores das políticas 

de formação de professores, que inclua em seus domínios políticos, teóricos e 

metodológicos referências capazes de estabelecer vias de comunicação e reflexão com 

os alfabetizadores, para que adquiram condições de criar e de deliberar sobre suas 

trajetórias profissionais e pessoais, definindo e construindo uma pedagogia própria. 

Observei que, diante das grandes mudanças nas áreas tecnológicas, nas práticas 

culturais e nos vários sistemas de linguagem, incluindo a informática, a sociedade 

passou a exigir um homem mais integral, que escolas e professores, ainda, não sabem de 

que forma podem contribuir com seu desenvolvimento e aprendizagem.  

Com base em conhecimentos científicos e evidências empíricas, analisei 

algumas atividades propostas pelos cadernos pedagógicos e evidenciei os pontos de 

tensão na relação aprendizagem/ensino. As implicações pedagógicas decorrentes das 

atividades presentes nos cadernos pedagógicos são inumeráveis e, algumas, foram 

lançadas no capítulo denominado Modos de ensinar: as relações de ensino em questão. 

Indico que, a partir da leitura e dos conhecimentos possibilitados pelo estudo que 

desenvolvi, os professores encontrem razões que, antes de o levarem a abandonar o uso 

dos cadernos pedagógicos, o levem a apresentar e trabalhar os mesmos como mais um 

objeto de conhecimento que circula em nossa cidade, ao invés de incorporá-los e tratá-

los como fonte exclusiva de conhecimento do mundo. As atividades de leitura e escrita, 

como tratadas nos cadernos pedagógicos, desvinculadas e alheias ao funcionamento da 

língua contrastam com as condições de leitura e escrita da sociedade carioca 

contemporânea. Neste ponto, o leitor deve se perguntar sobre o grande contingente de 

professores que gostam e aprovam a presença dos cadernos em suas salas de aula. Este 

contingente existe, e é significativo. Apesar de atingir diretamente a autonomia e o 

potencial criativo dos professores, alguns têm imensa dificuldade em olhar para seus 

alunos e descobrir aquilo que, ainda, precisam aprender. Talvez, porque olhar para seus 
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alunos represente encontrar a si próprios, suas possibilidades e os limites de seu ensino 

diante da complexidade dos alunos. Ainda existem professores que, simplesmente, 

repetem o que aprenderam, ou reeditam a forma canônica como foram ensinados, já 

que, em sua formação não lhe ensinaram a alfabetizar. Infelizmente, ainda há 

professores que pararam seus estudos e não buscam adquirir novos conhecimentos, por 

isso, passam anos repetindo os mesmos discursos e as mesmas práticas, porque acham 

que, se aprenderam assim, assim devem ensinar. Outros gostam e adotam os cadernos 

pedagógicos pela comodidade de aplicar na sala de aula o já pronto, livrando-se da 

tarefa de pensar, planejar e preparar as aulas. Existem, ainda, aqueles que precisam de 

um manual, um guia para sustentar as suas práticas, acreditam mesmo que, ao contrário, 

não seriam capazes de conduzir as suas ações pedagógicas, baseados, talvez, na forte 

tradição escolar do uso das cartilhas.  

Por último, não poderia deixar de incluir nessas observações o interesse político 

e econômico que têm revestido de itens de projeção nacional os cadernos pedagógicos, 

sobretudo, junto aos órgãos públicos de educação nas esferas federais. Desde o ano de 

2012, foi solicitado pela Secretária de Educação à época, Srª Claudia Costin, a 

suspensão do envio de material no âmbito do PNLD
28

, dos itens referentes à livros 

didáticos para os 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental. Através de ofício SME nº 331 

de 29 de março de 2012, encaminhado ao Secretário Executivo do Ministério da 

Educação no qual, sob o argumento da melhoria da qualidade da educação carioca, 

informou a criação de material pedagógico próprio e, com vistas a evitar o desperdício 

de recursos públicos, afirmou ser desnecessária a continuidade da distribuição dos livros 

didáticos para os já referidos anos de escolaridades, e consultou sobre a possibilidade de 

repasse a esta Secretaria de recursos para a preparação, impressão e distribuição dos 

cadernos pedagógicos cariocas. Desta forma, os livros didáticos foram substituídos 

pelos cadernos pedagógicos, com a promessa de assegurar a equidade na rede e o 

aprendizado dos alunos. Contudo, na prática trocamos mesmo foi seis por meia dúzia. 

 
Convoco-me em excesso; 

Por natureza e por ofício. 

Acho medonho alguém  

Viver sem paixões 

 Graciliano Ramos 

 

                                                           
28

 Plano Nacional do Livro Didático. 
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As observações e registros desenvolvidos ao longo deste estudo me trouxeram a 

consciência de que escrever é uma convocação, uma corajosa e apaixonada luta, mesmo 

para os mais experientes, pois envolve a construção de identidades, a forma como o 

escritor procurou representar-se no texto e os conflitos enfrentados relacionados às 

ideias e as restrições impostas pelas convenções gramaticais. O ato de escrever 

pressupõe e cria uma liberdade e uma exposição que não pretendi reprimir. Ao 

contrário, voltei ao extremo de mim mesma movida pela paixão, da qual não me 

permito viver sem. Exercitei a mais genuína nudez, aquela que João Cabral de Melo 

Neto afirma ser experimenta por aqueles que se lançam na complexa aventura de 

escrever.  

Com Darcy Ribeiro aprendi a me declarar uma mulher de fé e de partido. Faço 

ciência e alfabetizo movida por razões éticas e políticas, e por um profundo respeito aos 

alunos e professores desta rede de ensino que me permitiram lhes revelar. Pelo que me 

permitiram ensinar e pelo muito que aprendi sobre a arte de formar cidadãos cariocas, 

não me peçam isenção. É para responder a rede pública de ensino da Cidade do Rio de 

Janeiro, e para alfabetizar os seus meninos e meninas que produzo academicamente e 

empreendo meus esforços profissionais. A fé que declaro me exigiu finalizar esses 

conclusivos comentários com uma mensagem de confiança na educação. Contudo, não 

entendam aqui nenhum sentido moralista. A minha confiança e fé se sustentam na 

crença de que alfabetizar os alunos seja possível e viável, como um trabalho de 

construção individual e coletiva. Porém, bem sei que a simples confiança não conduz a 

sua realização. É urgente conhecer sobre os processos psicológicos, culturais e 

linguísticos que, efetivamente, indicam às práticas de alfabetização possibilidades reais 

de ensino. Alfabetizar com fé implica o conhecimento para mediar a práxis e a 

descoberta da gênese para gerar o novo (Smolka, 2001, p. 113). Assim compreendida, a 

alfabetização representa um processo formativo individual e coletivo que potencializa e 

transforma as relações de ensino na escola.   

Por fim, espero que a partir da leitura atenta e generosa destes apontamentos, se 

cumpra o fim a que se destinaram: uma interlocução honesta com o leitor, que ao trazer 

outros e novos sentidos, estará completando e ampliando este estudo... com a sua 

palavra.   

 

 

Rio de Janeiro, primavera de 2014. 
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Não sei quantas almas tenho. 

Cada momento mudei. 

Continuamente me estranho. 

Nunca me vi nem acabei. 

De tanto ser, só tenho alma. 

Quem tem alma não tem calma. 

Quem vê é só o que vê, 

Quem sente não é quem é, 

Atento ao que sou e vejo, 

Torno-me eles e não eu. 

Cada meu sonho ou desejo 

É do que nasce e não meu. 

Sou minha própria paisagem; 

Assisto à minha passagem, 

Diverso, móbil e só, 

Não sei sentir-me onde estou. 

Por isso, alheio, vou lendo 

Como páginas, meu ser. 

O que segue não prevendo, 

O que passou a esquecer. 

Noto à margem do que li 

O que julguei que senti. 

Releio e digo: “Fui eu?” 

Deus sabe, porque o escreveu. 

Atento ao que sou e vejo, 

Torno-me eles e não eu. 

Cada meu sonho ou desejo 

É do que nasce e não meu. 

Sou minha própria paisagem; 

Assisto à minha passagem, 

Diverso, móbil e só, 

Não sei sentir-me onde estou. 

Por isso, alheio, vou lendo 

Como páginas, meu ser. 

O que segue não prevendo, 

O que passou a esquecer. 

Noto à margem do que li 

O que julguei que senti. 

Releio e digo: “Fui eu?” 

Deus sabe, porque o escreveu. 

 

Fernando Pessoa 
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