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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo principal refletir sobre as dificuldades de
aprendizagem do processo de alfabetização dos alunos do ensino fundamental. Ao
observarmos, ao longo do tempo, tantas crianças que não conseguem aprender,
resolvemos explorar o tema e levar em consideração os aspectos relacionados ao
processo de alfabetização, já que este é um assunto muito popular nas reuniões
pedagógicas. Para entender a criança hoje, retomei o caminho que nos leva até a idade
medieval, estudando a forma com que era tratada a infância. Percorri também as
características da criança e da família no época do Brasil Colonial, chegando até os dias
atuais. Essa reflexão faz com que tenhamos uma noção de quanto estamos avançando e
cada vez mais precisamos nos adaptar as necessidades que acompanham as novas
tendências.
Ao analisarmos o comportamento das crianças não poderemos deixar de refletir
a posição dos professores, inclusive a nossa, quanto a maneira de possibilitar uma
educação que respeite o desempenho do aluno.
Sabemos que ter um diploma na gaveta, hoje, representa muito pouco. O
processo educativo deve e precisa preparar todos para aprender a aprender.
No entanto, a realidade educacional mostra que grande parte das escolas ainda
não estão preparadas para lidar adequadamente com as diferenças de aprendizagens que
os alunos apresentam ao longo da sua vida escolar e, por isso mesmo, tratam, muito
freqüentemente como o inadaptado social, o que, ao meu ver , pode ser algo normal do
processo de aprendizagem. Percebemos então, que a escola ainda não responde,
eficazmente, ao desafio de trabalhar com as novas questões que envolvem o processo de
alfabetização. O professor, como principal agente do processo reeducador deveria ou
deve ser o mais aplicado, o mais qualificado, nas questões referentes a aprendizagem
dos alunos.
O professor, portanto, nunca deve esquecer de que a aprendizagem vai muito
além do ensino básico curricular: ela envolve o sentir, o emocional, o pensar, o criar e o
organizar, sendo assim uma unidade de respeito entre o educador e o aluno.
Para organizar esta pesquisa, divido-a em 3 capítulos, sendo que no primeiro
capítulo procurei relatar alguns momentos da minha infância articulada com a criança
na idade medieval, as questões da família desde a época do Brasil Colônia até os dias de
hoje; No segundo capítulo fiz um abordagem sobre o processo de Alfabetização e os
aspectos que envolvem esse eixo, sempre procurando articular a teoria científica com a
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prática pedagógica. No terceiro capítulo procuro tratar da alfabetização e os métodos, e
os dilemas que elas produzem. Por fim faço uma breve consideração final, pois no
decorrer do trabalho procuro mostrar um pouco da opinião que formei ao longo do
Curso do Proesf com a minha experiência como professora do ensino fundamental.
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1 - A INFÂNCIA

Tive uma infância maravilhosa. Minha família era e, é ainda nuclear, formada de
pai, mãe e filhos. Morava no sítio e brincava muito com meu irmão e primos. Meus pais
trabalhavam na roça; agricultura de algodão. Enquanto meus pais trabalhavam, eu
ficava na casa da minha avó.
Eu era muito “paparicada”. Apesar da minha mãe trabalhar na roça, não impedia
que ela fosse sempre gentil e muito amorosa comigo e com meu irmão. Minha avó era
sensacional, sempre fazendo coisas gostosas no fogão a lenha. Ela também contava
muitas histórias de sua época e dos acontecimentos que marcaram a sua vida.
Hoje, apesar de tanto tempo, sinto muitas saudades, não só dela, mas do
ambiente que ela proporcionava com toda a sua simplicidade.
Com relação a questão da paparicação vejo que esse é um sentimento novo, na
idade medieval as crianças não tiveram a mesma sorte que eu, por exemplo.
1.1. A Infância na Idade Medieval
A paparicação, foram as primeiras demonstrações históricas de um sentimento
específico relativo a criança que surgiram no espaço familiar.
Esse sentimento da infância foi percebido através das reações criticas que
provocou no fim do século XVI e, sobretudo, no século XVII. Muitas pessoas achavam
insuportável a atenção que se dispensava, então, as crianças. Veja o que diz Montaigne:
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“Não posso conceber essa paixão que faz com que as pessoas beijem
as crianças recém nascidas, que não têm ainda nem movimento nem
alma, nem forma reconhecível no corpo pela qual se possam tornar
amáveis, e nunca permiti de boa vontade que elas fossem alimentadas
na minha frente” (Montaigne, Essais,1898.11.8)

Assim Montaigne não admitia que as pessoas se ocupassem demais com as
crianças. Na época medieval a sociedade via a criança como um adulto em miniatura, e
a mesma era misturada aos adultos e partilhavam de seus trabalhos e jogos. A
socialização da criança não era assegurada e nem controlada pela família. A criança era
afastada de seus pais e a educação era garantida pela aprendizagem, graças a
convivência com os adultos.
De acordo com os textos do século XVII, a personagem da criança pela família e
pela sociedade era muito breve e insignificante para que tivesse tempo ou razão de
forçar a memória e tocar a sensibilidade.
1.2 – A Socialização da Família
Falando sobre as questões da família, os séculos XVII e XVIII, também foram
marcados por momentos muito importantes para a história brasileira.
Segundo Almeida (1987) ao longo da história brasileira a família veio passando
por transformações importantes que relacionam-se com o contexto sócio-econômicopolítico do país. No BrasilColônia, marcado pelo trabalho escravo e pela produção rural
para a exportação, identificamos um modelo de família tradicional, extensa e patriarcal;
onde os casamentos baseavam-se em interesses econômicos, que à mulher, era destinada
à castidade, à fidelidade e à subserviência. Aos filhos, considerados extensão do
patrimônio do patriarca, ao nascer dificilmente experimentavam o sabor do aconchego e
da proteção materna, pois eram amamentados e cuidados pelas amas de leite.
A partir das últimas décadas do século XIX, identifica-se um novo modelo de
família. A Proclamação da República, o fim do trabalho escravo, as novas práticas de
sociabilidade com o início do processo de industrialização, urbanização e modernização
do país constituem terreno fértil para a proliferação do modelo de família nuclear
burguesa, originário da Europa. Trata-se de uma família constituída por pai, mãe e
poucos filhos. O homem continua detentor da autoridade e "rei" do espaço público;
enquanto a mulher assume uma nova posição: "rainha do lar", "rainha do espaço
privado da casa". Desde cedo, a menina é educada para desempenhar seu papel de mãe e
esposa, zelar pela educação dos filhos e pelos cuidados com o lar.
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1.3 – A Família e a Constituição Brasileira
No âmbito legal, a Constituição Brasileira de 1988, aborda a questão da família
nos artigos 5º, 7º, 201, 208 e 226 a 230. Trazendo algumas inovações (artigo 226) como
um novo conceito de família: união estável entre o homem e a mulher (§ 3º) e a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (§ 4º). E ainda
reconhece que: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem e pela mulher (§ 5º).
Nos últimos vinte anos, várias mudanças ocorridas no plano sócio-políticoeconômico relacionadas ao processo de globalização da economia capitalista vem
interferindo na dinâmica e estrutura familiar e possibilitando mudanças em seu padrão
tradicional de organização. Conforme Pereira (1995), as mais evidentes são:
• queda da taxa de fecundidade, devido ao acesso aos métodos contraceptivos e de
esterilização;
• tendência de envelhecimento populacional;
• declínio do número de casamentos e aumento da dissolução dos vínculos
matrimoniais constituídos, com crescimento das taxas de pessoas vivendo sozinhas;
• aumento da taxa de coabitações, o que permite que as crianças recebam outros
valores; menos tradicionais;
• aumento do número de famílias chefiadas por uma só pessoa, principalmente por
mulheres, que trabalham fora e têm menos tempo para cuidar da casa e dos filhos.
Ademais, é preciso ressaltar que essas mudanças não devem ser encaradas como
tendências negativas, muito menos como "doenças" ou sintomas de "crise". A idéia de
crise, atualmente em voga, pode ser enganosa. A aparente desorganização da família é
um dos aspectos da reestruturação que ela vem sofrendo, a qual se, por um lado, pode
causar problemas, pode, por outro, apresentar soluções. Trata-se, pois, de um processo
contraditório que, ao mesmo tempo em que abala o sentimento de segurança das
pessoas, com a falta ou diminuição da solidariedade familiar, proporciona também a
possibilidade de emancipação de segmentos tradicionalmente aprisionados no espaço
restritivo de muitas sociedades conjugais opressoras. Com ele, também, os papéis
sociais atribuídos diferenciadamente ao homem e à mulher tendem a desaparecer não só
no lar, mas também no trabalho, na rua, no lazer e em outras esferas da atividade
humana. (Pereira 1995)
Embora a cada momento histórico corresponda um modelo de família
preponderante, ele não é único, ou seja, concomitante aos modelos dominantes de cada
época, existiam outros, com menor expressão social, como é o caso das famílias
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africanas escravizadas. Além disso, o surgimento de uma tendência não eliminava
imediatamente a outra, prova disto é que neste início de século podemos identificar a
presença do homem patriarca, da mulher "rainha do lar" e da mulher trabalhadora.
Assim, não podemos falar de família, mas de famílias, para que possamos tentar
contemplar a diversidade de relações que convivem em nossa sociedade.
Outro aspecto a ser ressaltado, diz respeito ao significado social da família, qual
a sua razão de existência?
Segundo Kaloustian (1988), a família é o lugar indispensável para a garantia da
sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente
do arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a família que propicia os
aportes afetivos e sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos
seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, é
em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se
aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu interior que se constróem as
marcas entre as gerações e são observados valores culturais.
Gokhale (1980) acrescenta que a família não é somente o berço da cultura e a
base da sociedade futura, mas é também o centro da vida social... A educação bem
sucedida da criança na família é que vai servir de apoio à sua criatividade e ao seu
comportamento produtivo quando for adulto. A família tem sido, é, e será, a influência
mais poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter das pessoas.
Evidenciado, no nosso tipo de organização social, o papel crucial da família
quanto a proteção, afetividade e educação, onde buscar fundamentação para a relação
educação escola/família? O dever da família com o processo de escolaridade e a
importância da sua presença no contexto escolar é publicamente reconhecido na
legislação nacional e nas diretrizes do Ministério da Educação aprovadas no decorrer
dos anos 90, tais como:
-Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), nos artigos 4º e 55.
-Política Nacional de Educação Especial, que adota como umas de suas
diretrizes gerais: utilizar mecanismos que oportunizem a participação efetiva da família
no desenvolvimento global do aluno. E ainda, conscientizar e comprometer os
segmentos sociais, a comunidade escolar, a família e o próprio portador de necessidades
especiais, na defesa de seus direitos e deveres. Entre seus objetivos específicos, temos:
envolvimento familiar e da comunidade no processo de desenvolvimento da
personalidade do educando.
-Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), artigos 1º, 2º, 6º e 12.

7 7

-Plano Nacional de Educação (aprovado pela Lei nº 10172/2007), que define
como uma de suas diretrizes a implantação de conselhos escolares e outras formas de
participação da comunidade escolar (composta também pela família) e local na melhoria
do funcionamento das instituições de educação e no enriquecimento das oportunidades
educativas e dos recursos pedagógicos.
E não podemos deixar de registrar a recente iniciativa do MEC que instituiu a
data de 24 de abril com o Dia Nacional da Família na Escola. Neste, todas as escolas
deveriam convidar os familiares dos alunos para participar de suas atividades
educativas, pois conforme declaração do Ministro Paulo Renato Souza "quando os pais
se envolvem na educação dos filhos, eles aprendem mais".
Relacionados os sustentáculos formais da relação família/escola/educação é
importante pontuar ainda alguns aspectos.
1.3 – A Família e a Escola
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a família independente do modelo
como se apresente, pode ser um espaço de afetividade e de segurança, mas também de
medos, incertezas, rejeições, preconceitos e até de violência. Assim, é fundamental que
conheçamos os alunos e as famílias com as quais lidamos. Quais são suas dificuldades,
seus planos, seus medos e anseios? Enfim, que características e particularidades marcam
a trajetória de cada família e conseqüentemente, do educando a quem atendemos.
Estas informações são dados preciosos para que possamos avaliar o êxito de
nossas ações enquanto educadores, demandas e construir propostas educacionais
compatíveis com a nossa realidade.
Em segundo lugar, na relação família/educadores, um sujeito sempre espera algo
do outro. E para que isto de fato ocorra é preciso que sejamos capazes de construirmos
coletivamente uma relação de diálogo mútuo, onde cada parte envolvida tenha o seu
momento de fala, mas também de escrita, onde exista uma efetiva troca de saberes. A
capacidade de comunicação exige a compreensão da mensagem que o outro quer
transmitir e para tal faz-se necessário o desejo de querer escutar o outro, a atenção às
idéias emitidas e a flexibilidade para recebermos idéias que podem ser diferentes das
nossas.
Uma atitude de desinteresse e de preconceitos pode danificar profundamente a
relação família/escola e trazer sérios prejuízos para o sucesso escolar e pessoa dos
educandos. Geralmente, a família de educandos surdos espera, e necessita da escola,
inúmeras informações, apoio e orientação sobre como lidar com a situação de convívio

8 8

com uma pessoa surda. A falta de atenção para esta demanda possivelmente terá
conseqüências negativas para educadores, educandos e familiares.
Um outro ponto, diz respeito a tendência que a escola tem de reduzir a família à
figura materna, não propondo atividades que envolvam a totalidade da constituição
familiar, como pais, irmãos e por que não tios e avós? Pensando na situação deste país,
é real a falta de informações sobre a surdez e sua influência na vida de uma pessoa, e a
forma preconceituosa de relacionamento das pessoas ouvintes com as pessoas surdas.
Esta realidade está presente nos diversos espaços da sociedade, inclusive na família e na
escola. Assim, o direito a uma vida digna enquanto pessoa surda deve ser discutido com
todos e por todos.
Por último, mas também crucial, é a questão da participação da família na
escola. É preciso ter clareza do que entendemos por participar. Será que é estar presente
nas reuniões para ouvir informações burocráticas e queixas referentes ao mau
comportamento dos alunos? Será que é ter acesso a decisões previamente estabelecidas?
Será que é ajudar a organizar a festa junina da escola? Será que é poder ouvir e falar?
Será que é a possibilidade de uma ação coletivamente construída por todas as partes
envolvidas no processo ensino-aprendizagem, na qual se compartilhar eqüitativamente,
resguardadas as particularidades dos sujeitos envolvidos, a possibilidade de planejar,
decidir e agir?
Enfim, muitos podem ser o significado da palavra participar. É preciso que
conheçamos as razões pelas quais as famílias não têm correspondido ao que nós
educadores esperamos enquanto sua participação na escola.
Para tal, precisamos nos despir da postura de juízes que condenam sem conhecer
as razões e incorporarmos o espírito investigador que busca as causas para o
desconhecido
E hoje? O que acontece com nossas crianças? Acredito que muitas famílias dão atenção
especial as crianças como carinho, amor, ajuda na escola, porém, muitas delas não
conhecem o amor de seus pais, vivem sozinhas em casa ou nas ruas, ou na melhor da
hipóteses passam o dia todo em creches.
Trabalhei durante algum tempo como pajem numa creche municipal, até que
apareceu a oportunidade para estagiar como professora na mesma escola em que fiz o
primeiro grau. Nessa escola trabalhei por muito tempo com alfabetização para as
1ª,2ª,3ª,4ª séries e com alfabetização de jovens e adultos. Gosto muito da minha
profissão e não imagino trabalhando em outra área. Apesar de não sermos bem
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remunerados, há outras compensações. O sorriso das crianças, o abraço, o carinho, tudo
isso me faz muito bem.

Minha formatura do Magistério

2. A ALFABETIZAÇÃO
Relembrando o processo de alfabetização da época em que estudava, vejo que
éramos alunos passivos. O método tradicional era o da silabação. E os textos da
cartilha? Eram textos que nada tinham a ver com a nossa realidade, e não
correspondiam aos usos sociais da escrita.
Já naquela época Paulo Freire foi inspirador de um método revolucionário que
alfabetizava em 40 horas, sem cartilha ou material didático. Lima(1979) cita que em
Natal, no ano de 1962, no Rio Grande do Norte, surgia a campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler, sob a liderança de Moacir de Góis. Em Recife,
Pernambuco, o Movimento de Cultura Popular, o MCP, instalava as "praças de
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cultura" e os "círculos de cultura".1 O cunho fundamental desta "campanha" era menos
o alfabetizar mas, principalmente, reciclar culturalmente uma população que ficara para
trás no processo de desenvolvimento, vivenciando posturas próprias do período colonial
em pleno século XX. Paulo Freire achava que o problema central do homem não era o
simples alfabetizar mas fazer com que o homem assumisse sua dignidade enquanto
homem. E, desta forma, detentor de uma cultura própria, capaz de fazer história. Ainda
segundo Paulo Freire o homem que detém a crença em si mesmo é capaz de dominar os
instrumentos de ação à sua disposição, incluindo a leitura. Com o golpe militar de 1964,
a experiência de Paulo Freire, já espalhada por todo o país, foi abortada sob alegações
inconsistentes como subversiva, propagadora da desordem e do comunismo etc.
A cartilha do MEB ( Ministério da Educação Brasileira) foi rasgada diante das
câmeras de televisão, no Programa Flavio Cavalcante, depois de ter sido proibida, no
extinto Estado da Guanabara, pelo então Governador Carlos Lacerda. As campanhas de
alfabetização que tinham objetivos mais abrangentes do que a própria alfabetização
chegava ao seu fim em 1964. Alguns trabalhos dispersos continuaram a ser levados a
efeito, mas a proposta de renovação humana estava prejudicada.
Paulo Freire concebe a educação como reflexão sobre a realidade existencial.
Articular com essa realidade nas causas mais profundas dos acontecimentos vividos,
procurando inserir sempre os fatos particulares na globalidade das ocorrências da
situação.
Na visão de Freire aprendizagem da leitura e da escrita equivale a uma releitura
do mundo. Ele parte da visão de um mundo em aberto, isto é, a ser transformado em
diversas direções pela ação dos homens. Este maravilhoso educador atribui grande
importância ao momento pedagógico, mas com meios diferentes, como praxis social,
como construção de um mundo refletido com o povo.
Para Freire o diálogo é o elemento chave no qual o professor e aluno podem ser
sujeitos atuantes. Sendo estabelecido o diálogo processar-se-á a conscientização porque:
a) a linguagem é horizontal, porque parte da igualdade em que todos procuram pensar e
agir criticamente;
b) parte da linguagem comum que exprime o pensamento que é sempre um pensar a
partir de uma realidade concreta. A linguagem comum é captada no próprio meio onde
vai ser executada a sua ação pedagógica; c) funda-se no amor que busca a síntese das
reflexões e das ações de elite versus povo e não a conquista, a dominação de um pelo
1

Disponível em: LIMA, Lauro de Oliveira. Tecnologia, educação e democracia. 2. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1979. 202 p.
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outro; d) exige humildade, colocando-se elite em igualdade com o povo para aprender e
ensinar, porque percebe que todos os sujeitos do diálogo sabem e ignoram sempre, sem
nunca chegar ao ponto do saber absoluto, como jamais se encontram na absoluta
ignorância; e) traduz a fé na historicidade de todos os homens como construtores do
mundo; f) implica na esperança de que nesse encontro pedagógico sejam vislumbrados
meios de tornar o amanhã melhor para todos; g) supõe paciência de amadurecer com o
povo, de modo que a reflexão e a ação sejam realmente sínteses elaboradas com o povo.
Freire utilizava em sua pedagogia Técnicas de Preparação de Material de
Alfabetização que eram: codificações, palavras geradoras, cartazes com as famílias
fonêmicas, quadros ou fichas de descoberta e material complementar Na pedagogia de
Paulo Freire há uma equipe de profissionais e elementos da comunidade que se vai
alfabetizar, para preparação do material, obedecendo os seguintes passos: a) levantar o
pensamento-linguagem a partir da realidade concreta; b) elaborar codificações
específicas para cada comunidade, a fim de perceber aquela realidade; c) dessa
realidade destaca-se e escolhe as palavras geradoras.
Todo material trabalhado é síntese das visões de mundo educadores/educando.
No método de Paulo Freire, a palavra geradora era subtraída do universo vivencial do
alfabetizando. Em Paulo Freire a educação é conscientização. É reflexão rigorosa e
conjunta sobre a realidade em que se vive, de onde surgirá o projeto de ação. A palavra
geradora era pesquisada com os alunos. Assim, para o camponês, as palavras geradoras
poderiam ser enxada, terra, colheita, etc.; para o operário poderia ser tijolo, cimento,
obra, etc.; para o mecânico poderiam ser outras e assim por diante.
Com a prática Pedagógica e, principalmente, com a teoria pedagógica que o
curso do Proesf da Unicamp nos trás, vejo que o professor tem que compreender as
inquietações da criança e do jovem, para bem os orientar e satisfazer sua necessidade de
conhecimento do mundo e dos valores como: ética, moral, cidadania, cooperação, etc.
Hoje, mais do que nunca tenho certeza que a teoria científica é uma necessidade
para a manutenção da relação professor/aluno. Não que o professor seja o detentor do
saber, e o aluno apenas o aprendiz, mas o professor é seu principal mediador.
Se podemos, algumas vezes, mudar o rumo da nossa forma de ensinar, é porque
de alguma forma, temos a condição para isso.
Nesse processo vejo a alfabetização como um grande desafio, e é por esse
motivo que ela tem um eixo fundamental nesta pesquisa.
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2.1 – As Mudanças na Alfabetização
Hoje trabalhando com alfabetização vejo o quanto é importante trabalhar em
grupos com alunos e com textos reais, conhecimentos reais e verdadeiros que fazem
parte do universo de vivências.
Assim,
“Os conflitos e as contradições sociais são elementos fundamentais no
processo de conscientização, na medida em que podem gerar o
questionamento da realidade por meio do exercício da reflexão critica
centrada no diálogo e nas trocas”. (Freire, Paulo, 1979).

A prática pedagógica nos faz entender que o processo da alfabetização, inicia-se
muito antes do período formal da escolarização. Através da mediação do adulto, a
criança vai gradualmente identificando as funções da escrita.
Segundo Leite (2001p.75) alfabetizar e alfabetização são conceitos que, por
serem socialmente construídos, mudam historicamente. A alfabetização já foi sinônimo
de “conjunto de habilidades técnicas”. (CooK-Gumperz, 1991, p.56) Essa visão retrata
os fundamentos de um modelo tradicional de educação que se baseia no papel
dominante do professor como transmissor de conhecimentos e informações, acreditando
que a aprendizagem se dá pela memorização de modelos fornecidos.
Nesse sentido, a alfabetização pode ser entendida apenas como um processo que
se desenvolve em nível individual desvinculada de seus usos sociais:
“um processo em que a linguagem escrita é considerada o espelho da
linguagem oral, pelo qual o aluno deve aprender a representar
fonemas em grafemas (escrever) e grafemas em fonemas (ler)”(leite,
2001p.76)

Um estudo sobre o método de alfabetização infantil usado no Brasil pode ser a
causa de tantas crianças terminarem o ensino primário sem ter o completo domínio da
leitura e de compreensão dos textos. Essa é a conclusão da Comissão de Educação e
Cultura da Câmara dos Deputados diante do relatório Alfabetização Infantil: Os Novos
Caminhos, encomendado pela própria comissão a um grupo de trabalho composto por
sete especialistas na área de educação. O relatório foi apresentado pelo professor José
Carlos de Morais, da Universidade de Bruxelas,durante o seminário “O Poder
Legislativo e a Alfabetização Infantil: Os novos Caminhos”.
Segundo o documento, nos últimos 30 anos, “houve um gigantesco progresso
nos conhecimentos científicos sobre o processo de aprendizagem de leitura e escrita,
bem como sobre os métodos de alfabetização”2. Os estudos sobre alfabetização saíram
2
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do campo da intuição, amadorismo e empirismo e da especulação teórica para adquirir
foros de ciência experimental”. Se Brasil usasse a ciência como referência para
elaboração de um novo método de ensino o desempenho dos alunos seria superior ao
atual.
No seminário, especialistas em alfabetização da França, Inglaterra e Estados
Unidos mostraram como esses países usaram o conhecimento científico para aperfeiçoar
seus métodos de ensino e os resultados alcançados com as mudanças.
No encerramento do seminário o presidente da Comissão de Educação, deputado
Gastão Vieira, entregou oficialmente o relatório ao presidente da Câmara dos
Deputados, deputado João Paulo Cunha, com o objetivo de pedir apoio para elaborar
novas políticas públicas que melhorem o desempenho dos alunos nas escolas.
Entre as sugestões para melhorar o ensino brasileiro apresentadas no relatório
estão: o uso dos conhecimentos científicos e práticas atualizadas para elaboração de
programas de alfabetização das crianças; revisão e atualização dos cursos de formação
de professores nas universidades; e o incentivo à produção e adoção de materiais de
alfabetização cientificamente elaborados
A nossa realidade social de um mundo letrado exige desempenhos de leitura e
escrita que muitos indivíduos não conseguem demonstrar nas ações mais simples ou
mais complexas, como: pegar um ônibus, localizar uma rua, preencher formulários,
escrever uma carta, ler documentos. Por isto, se faz necessário providenciar
mecanismos que tornem estes membros marginalizados da sociedade competentes no
uso da língua materna.
A contribuição gerada pela conquista das competências comunicativas ameniza
as desigualdades, seja na resolução dos problemas da vida cotidiana, na melhoria da
qualidade do trabalho ou no exercício da cidadania, isto é, na interação social.
Sendo assim, a tarefa de alfabetizar não é nada fácil, requer compromisso
político e competência técnica.
“Compromisso político daquele, e só daquele, que compreende que ler
a palavra é ler o mundo. Competência técnica daquele que, na sua
formação escolar, e na sua formação permanente, busca subsídios
tornar a prática educativa, cada vez mais eficaz”3.

Portanto, entendemos que uma proposta de alfabetização duradoura exige
reflexão e aproximação da prática docente. alfabetização, a leitura e a produção textual
têm sido alvo de grandes discussões por parte dos estudiosos da Educação, já que há
muitos anos se observam algumas dificuldades de aprendizagem e altos índices de
3
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reprovação e evasão escolar. Dentre as questões mais focalizadas, destaca-se o ensino
da língua materna. A dificuldade, após anos de escola, de o aluno escrever um texto
coeso e coerente culminando na insegurança lingüística demonstra o fracasso das
práticas lingüísticas das aulas.
Entretanto, a voz do professor raras vezes é ouvida no coro daqueles que
denunciam a situação. Não é de surpreender, pois faz parte do processo de diminuição
do professor deixá-lo sem acesso à palavra escrita, seja, como leitor, porque não detém
recursos financeiros suficientes para adquirir o que é instrumento para seu trabalho,
seja como escritor, porque não é um representante social da elite formadora de opiniões,
embora tenha que, representá-la em sala de aula.
2.2 – Alfabetização como Processo Social na Escola
A função primordial da escola seria, para grande parte dos educadores, propiciar
aos alunos caminhos para que eles aprendam, de forma consciente e consistente, os
mecanismos de apropriação de conhecimentos. Assim como a de possibilitar que os
alunos atuem, criticamente em seu espaço social. Essa também é a nossa perspectiva de
trabalho, pois:
“Uma escola transformadora é a que está consciente de seu papel
político na luta contras as desigualdades sociais e assume a
responsabilidade de um ensino eficiente para capacitar seus alunos na
conquista da participação cultural e na reivindicação social.” (Soares,
1995:73)

Entendemos que a linguagem tem como objetivo principal a comunicação sendo
socialmente construída e transmitida culturalmente. Portanto, o sentido da palavra
instaura-se no contexto, aparece no diálogo e altera-se historicamente produzindo
formas lingüísticas e atos sociais.
Assim,
“A transmissão racional e intencional de experiência e pensamento a
outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana,
oriunda
da
necessidade
de
intercâmbio
durante
o
trabalho”.(Vygotski,1998:07)

No cotidiano escolar procuramos trabalhar com diversos tipos de texto, com
livros, jornais e revistas, assim percebemos que os alunos passam a ler e escrever mais
rapidamente e se tornam capazes de buscar as informações de que necessitam.
Esse ambiente propicia uma maior autonomia e liberdade de expressão dos
alunos, no qual percebemos a intermediação dos fatos que circundam a sua vida e a sua
prática de aprendizagem.
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Mas, freqüentemente o aprendizado fora dos limites da instituição escolar é
muito mais motivador, pois a linguagem da escola nem sempre é a do aluno. Dessa
maneira percebemos a escola que exclui, reduz, limita e expulsa sua clientela: seja pelo
aspecto físico, seja pelas condições de trabalho dos professores, seja pelos altos índices
de repetência e evasão escolar ou pela inadaptabilidade dos alunos, pois, a norma culta
padrão é a única variante aceita, e os mecanismos de naturalização dessa ordem da
linguagem são apagados. (Soares, 1995. p.36)
A análise das questões sobre a leitura e a escrita está fundamentalmente ligada à
concepção que se tem sobre o que é a linguagem e o que é ensinar e aprender. E essas
concepções passam, obrigatoriamente, pelos objetivos que se atribuem à escola e à
escolarização.
Muitas das abordagens escolares derivam de concepções de ensino e
aprendizagem da palavra escrita que reduzem o processo da alfabetização e de leitura a
simples decodificação dos símbolos lingüísticos.
Os que se baseiam em uma visão tradicional da leitura e da escrita continuam a
ver o aprendizado dessas práticas como o acesso às primeiras letras, que seria acrescido
linearmente do reconhecimento das sílabas, palavras e frases, que, em conjunto,
formariam os textos, e, após o conhecimento dessas unidades, o aluno estaria apto a ler
e a escrever (Cagliari,1989: 48). Essa seria uma concepção de leitura e de escrita como
decifração de signos lingüísticos transparentes, e de ensino e aprendizagem como um
processo cumulativo.
Já na visão contemporânea a construção dos sentidos, seja pela fala, pela escrita
ou pela leitura, está diretamente relacionada às atividades discursivas e às práticas
sociais as quais os sujeitos têm acesso ao longo de seu processo histórico de
socialização. As atividades discursivas podem ser compreendidas como as ações de
enunciado que representam o assunto que é objeto da interlocução e orientam a
interação. A construção das atividades discursivas dá-se no espaço das práticas
discursivas. (Matencio,1994:17)
A evolução histórica da linguagem, a própria estrutura do significado e a sua
natureza psicológica mudam de acordo com o contexto vivido. “A partir das
generalizações primitivas, o pensamento verbal eleva-se ao nível dos conceitos mais
abstratos”. (Vigotski,1997:30). Não é simplesmente o conteúdo de uma palavra que se
altera, mas o modo pelo qual a realidade é generalizada em uma palavra. “O significado
dicionarizado de uma palavra nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido;
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não passa de uma potencialidade que se realiza de formas diversas na fala”.
(Idem,1998:156)
A escola precisa devolver à criança a competência lingüística e metalingüística,
para que cumpra (a escola) o papel de desenvolver a capacidade do educando de ler para
aprender, de escrever para aprender, de aprender a aprender.
Revelar que a língua é histórica, que seu alfabeto tem origem grega, tem
influência hebraica, tem marcas dos signos semíticos e traz também as marcas
pictográficas de hieróglifos egípcios, é de extrema importância para o reconhecimento
das letras, para decodificação, primeira etapa da leitura proficiente.
A história das letras do alfabeto deve fundamentar as aulas de língua materna na
educação infantil e no ensino fundamental. Assim procedendo, cedo o professor, ou
pai,desconfiarão, quando do processo da escrita da criança, que um erro na caligrafia
pode ser motivado por questão de lateralidade nos traços das letras. A desconfiança
docente ou dos pais servirá como boa hipótese significativa para uma pedagogia
compensatória no quadro da deficiência lingüística.
Refiro-me a uma pedagogia de ensinar coisas simples. Ensinar bem é ensinar
com simplicidade, com objetividade. Aliás, a ciência da linguagem, a lingüística, se
caracteriza pela explicação e descrição claras dos fenômenos da linguagem.
Tomo, por exemplo, “p “e “b” como são letras parecidas. Quando a perninha
desce é um “p”, mas quando sobe é um “b”. Subir e descer. Descer e subir. Espaço.
Lateralidade. Fácil para os adultos. Grande complexidade lingüística para as crianças na
educação infantil e no ensino fundamental. Uma letra (ou grafema) parecida com um
outro signo gráfico, mas com traçado diferente, pode representar, na leitura, um som
diferente e, conseqüentemente, trará significado diferente na produção lexical, frasal e
textual. Fácil, não?
Os professores estudaram os fatos da língua. Sabem informações da aquisição,
desenvolvimento e processamento da linguagem. Mas uma criança aos 9 anos pode não
armazenar as informações lingüísticas de forma eficiente.
Quando não se aprende a grafar bem pode ser uma deficiência de percepção
espacial, de lateralidade. Pode ser, pois, uma deficiência cognitiva.
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2.3 - Desenvolvimento da capacidade de aprender
É preciso que a escola ensine aos educandos como se dão as coisas relativas ao
conhecimento da linguagem, como se processa a informação lingüística. E isso serve
não só para o ensino da língua materna como também para as demais disciplinas
escolares. Da escrita ao cálculo, com clareza e de forma prazerosa, lúdica. Quem sabe,
ensina.
Quem ensina, deve saber os conteúdos a serem repassados para o aluno. A
escola precisa levar as crianças ao reino da contemplação do conhecimento. Vale o
inverso: a escola deve levar o reino do saber às crianças.
Nas ruas, as crianças não aprenderão informações lingüísticas. Farão, claro,
hipóteses, extraídas, quase sempre da fala espontânea. É nas escolas, com bons
professores, que aprenderão que essas informações lhes darão habilidade para a leitura e
para a vida fora da escola.
Em casa, a tarefa de reforço do que se aprender na escola se constitui um
complemento importante, desde que os pais se sintam parte do processo.
Aliás, a educação escolar, de qualidade, é um dever das instituições de ensino.
Vejo que é, também, um dever compartilhado por familiares e co-responsabilidade dos
que operam com os saberes sistemáticos, que envolve a sociedade como um todo.
Mudanças conceituais ocorridas no campo da alfabetização trazem, como conseqüência,
mudanças nas decisões metodológicas e nos procedimentos didáticos a ela relacionados.
Como a ampliação do conceito de alfabetização vem sendo objeto desta série de
textos, o foco desta abordagem será a caracterização do estado atual da discussão sobre
a metodologia da alfabetização como base para uma reflexão sobre a organização do
trabalho nessa área.
Historicamente, as discussões sobre a alfabetização escolar, no Brasil, se
centraram na eficácia de processos e métodos, prevalecendo, até os anos 80, uma
polarização entre processos sintéticos e analíticos, direcionados ao ensino do sistema
alfabético e ortográfico da escrita.
2.4 – O Desenvolvimento da Escrita
Segundo a educadora Maria das Graças Bregunci4 os primeiros métodos
aplicados ao ensino da língua escrita pertencem a uma vertente que valoriza o processo
de síntese. Nela se incluem os métodos de soletração, o fônico, o silábico, tendências
4
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ainda fortemente presentes nas propostas didáticas atuais. Tais métodos privilegiam os
processos de decodificação, as relações entre fonemas (sons ou unidades sonoras) e
grafemas (letras ou grupos de letras) e uma progressão de unidades menores (letra,
fonema, sílaba) a unidades mais complexas (palavra, frase, texto). Embora focalizem
capacidades essenciais ao processo de alfabetização – sobretudo a consciência fonológica e a aprendizagem do sistema convencional da escrita – tais métodos, quando
utilizados parcialmente e de forma exclusiva, apresentam limitações: não exploram as
complexas relações entre fala e escrita, suas semelhanças e diferenças; além disso, pela
ênfase que atribuem à decodificação, resultam, muitas vezes, em propostas que
descontextualizam a escrita, seus usos e funções sociais, enfatizando situações artificiais
de treinamento de letras, fonemas ou sílabas.
Outra vertente de métodos valoriza o processo de análise e a compreensão de
sentidos, propondo uma progressão diferenciada: de unidades mais amplas (palavra,
frase, texto) a unidades menores (sílabas ou sua decomposição em grafemas e fonemas).
São exemplos dessa abordagem os métodos de palavração (palavra decomposta em
sílabas), de sentenciação (sentenças decompostas em palavras) e o global de contos
(textos considerados como pontos de partida, até o trabalho em torno de unidades
menores) – tendências que também persistem nas práticas docentes atuais.
Esses métodos contemplam algumas das capacidades essenciais ao processo de
alfabetização – sobretudo o estímulo à leitura de unidades com sentido, pelo
reconhecimento global das mesmas. Entretanto, quando incorporados de forma parcial
e absoluta, acabam enfatizando construções artificiais e repetitivas de palavras, frases e
textos, muitas vezes apenas a serviço da repetição e da memorização, com objetivo de
manter controle mais rígido da seqüência do processo e das formas de interação gradual
da criança com a escrita.
Nas últimas três décadas assistiu-se a um abandono dessa discussão sobre a
eficácia de processos e métodos de alfabetização, que passaram a ser identificados como
propostas “tradicionais ” ou excessivamente diretivas. Passou a ocupar lugar central a
discussão sobre a psicogênese da aquisição da escrita, uma abordagem de grande
impacto conceitual no campo da alfabetização, sistematizada por Emília Ferreiro e Ana
Teberosky (1985) e vários outros teóricos e pesquisadores.
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2.4- O método Construtivista na Alfabetização
Tais mudanças conceituais, traduzidas no ideário “Construtivista ”, reverteram a
ênfase anterior no método de ensino para o processo de aprendizagem da criança que se
alfabetiza e para suas concepções progressivas sobre a escrita, entendida como um
sistema de representação. Além disso, passou-se a valorizar o diagnóstico dos
conhecimentos prévios dos alunos e a análise de seus erros como indicadores
construtivos de seus processos cognitivos e hipóteses de aprendizagem.
Outra implicação fundamental passou a ser o deslocamento da ênfase anterior na
alfabetização para uma valorização do ambiente alfabetizador e do conceito mais amplo
de letramento como a progressiva inserção da criança em práticas sociais e materiais
reais que envolvem a escrita e a leitura.
Embora tais contribuições tenham se incorporado como conquistas importantes
na trajetória da alfabetização escolar, alguns problemas e dilemas se instalaram a partir
da excessiva centração nas dimensões conceituais, em detrimento da sistematização
metodológica do ensino desse objeto em construção.
Como afirma Soares (2002):
“A ênfase na faceta psicológica da alfabetização obscureceu sua
faceta lingüística fonética e fonológica; além disso, a ênfase na
dimensão do letramento obscureceu a dimensão da alfabetização como
processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita
alfabética e ortografia”.

Uma das explicações dadas para o fracasso da alfabetização no Brasil é a de que
a democratização do acesso à educação, ocorrida a partir dos anos 70, levou a escola a
lidar com crianças que teriam, em razão de suas condições de vida, sérias deficiências
culturais e lingüísticas, que acarretariam dificuldades de aprendizagem. Teriam
problemas de indisciplina e não valorizariam a escola. Sua linguagem oral seria muito
distante da língua escrita. Em seu ambiente familiar, não vivenciariam os usos da escrita
nem conviveriam com pessoas que valorizassem esse aprendizado. Seus pais teriam
pouco interesse pela escola.
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3- ALFABETIZAÇÃO E AS METODOLOGIAS
À luz desses dilemas, como poderia ser encaminhada, atualmente, a discussão
sobre uma didática da alfabetização? Embora a questão metodológica não possa
merecer o pesado tributo de responsável exclusiva pelo nosso fracasso em alfabetizar,
certamente seu lugar é considerável e necessita ser redimensionado. Nas últimas
décadas, não apenas as mudanças conceituais em torno da alfabetização ampliaram seu
significado, como também novos problemas e exigências se agregaram ao trabalho
nesse campo pedagógico.
O momento exige a superação de polarizações entre caminhos ou movimentos
exclusivos e a busca de equilíbrio de princípios metodológicos que são considerados
permanentes, indispensáveis e indissociáveis como dimensões constitutivas e
simultâneas da alfabetização e do letramento: a) os princípios de decodificação e de
organização do sistema alfabético-ortográfico da escrita, incluindo o domínio das
relações entre fonemas e grafemas, das regularidades e irregularidades ortográficas; b)
os princípios de compreensão, reconhecimento global e construção de sentidos em
contextos de usos sociais da escrita e da leitura; c) os princípios pertinentes à progressão
das capacidades das crianças, nos diversos campos já descritos em textos anteriores,
com ênfase em intervenções didáticas que propiciem avanços de aprendizagem.
A multiplicidade de métodos e sua combinação simultânea em função dos
diversos momentos do ensino inicial da escrita e da leitura é, atualmente, uma tendência
internacional.
Um bom ponto de partida consiste em reconhecer, portanto, as deficiências de
cada proposta e identificar os princípios permanentes que devem ser preservados e
articulados simultaneamente. Mas a escolha do “melhor ” método não poderá ser parcial
e exclusiva, devendo se regular por vários critérios: a) a integração de princípios
teórico-metodológicos já sugeridos pela produção teórica e pela pesquisa nessa área; b)
o apoio em livros e materiais didáticos que ajudem a sistematizar, de forma coerente e
consistente, o trabalho pedagógico em torno da alfabetização; c) a socialização de
experiências ou práticas de sucesso de alfabetizadores; d) o diagnóstico dos processos
vivenciados pelos alunos, para adequadas escolhas quanto às intervenções necessárias
às suas progressões.
Percebe-se, assim, que as decisões metodológicas relacionadas à alfabetização
extrapolam a mera escolha de métodos: envolvem um conjunto de procedimentos
pertinentes à preparação da escola e à organização das classes de alfabetização, ao
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estabelecimento de planejamentos e de rotinas necessários à implementação de um
ambiente alfabetizador.
As dimensões e os conteúdos pertinentes à alfabetização passaram por
ampliações progressivas, cada vez mais complexas, como se vem enfatizando ao longo
dessas reflexões. Trata-se, hoje de um campo que recebe contribuições de diversas
ciências e de linhas de pesquisa cada vez mais valorizadas do ponto de vista político e
pedagógico. Por isso mesmo, tal processo não pode ser conduzido de forma aleatória e
assistemática, limitado a vivências espontâneas dos alunos ou a práticas solitárias dos
professores.
É nesse sentido que emergi a importância do planejamento da organização das
classes de alfabetização e do trabalho didático a ser desenvolvido. O planejamento é o
instrumento, por excelência, capaz de assegurar o diagnóstico das capacidades e
conhecimentos prévios dos alunos, as metas e meios para a sistematização de
aprendizagens e práticas de ensino, os instrumentos de avaliação do processo e a
elaboração de novas estratégias para a solução de problemas detectados. Exige não só
esforço docente individual como também trabalho coletivo e compartilhado; assim, o
planejamento estabelece princípios de reciprocidade de cada profissional com seus
pares, possibilitando a consolidação da autonomia dos professores e a progressiva
reconstrução do projeto pedagógico da própria escola.
Alguns requisitos são fundamentais em um planejamento efetivamente voltado
para a sistematização do trabalho em torno da alfabetização:
a)

criar condições e tempos escolares destinados ao planejamento, ao

diagnóstico, à avaliação e à reelaboração de propostas, buscando-se a progressiva
institucionalização de espaços coletivos tais como seminários ou semanas de
planejamento, de integração com a comunidade, de escolha de livros didáticos, entre
outras possibilidades;
b) estabelecer e compartilhar metas e objetivos, envolvendo professores, alunos
e pais, nos processos de sua avaliação e de sua reorientação;
c) definir meios para alcançar objetivos, organizar o processo, registrar e
socializar atividades realizadas.
Além da definição de objetivos e metas, é necessário investir nos meios para sua
implementação. A organização das atividades em torno da alfabetização deverá levar
em conta:
a) a progressão de níveis do trabalho pedagógico, em função dos níveis de
aprendizagem dos alunos e da natureza das atividades, envolvendo conceitos e

2222

procedimentos pertinentes aos diversos componentes do aprendizado da língua escrita: a
compreensão e a valorização da cultura escrita, a apropriação do sistema de escrita, a
oralidade, a leitura e a produção de textos escritos. Dependendo do nível atingido pela
classe, por grupos ou duplas de alunos, todo o planejamento poderá ser reorientado, em
busca de outras alternativas de métodos, de materiais didáticos e de reagrupamento de
alunos, sempre tendo como meta mais ampla sua progressiva autonomia em relação aos
usos da língua escrita.
b) a criação de um ambiente alfabetizador, ou de um contexto de cultura escrita
oferecido pelas formas de organização da sala e de toda a escola, capaz de disponibilizar
aos alunos a familiarização com a escrita e a interação com diferentes tipos, gêneros,
portadores e suportes, nas mais diversas formas de circulação social de textos. A
exposição de livros, dicionários, revistas, rótulos, publicidade, notícias do ambiente
escolar e de periódicos da comunidade ou do município, cartazes, relatórios, registros de
eleições e muitas outras possibilidades permitem a inserção dos alunos em práticas
sociais de letramento,

ultrapassando formas artificiais de etiquetagem ou de

treinamento da escrita em contextos estritamente escolares.
c) o estabelecimento de rotinas diárias e semanais, capazes de oferecer ao
professor um princípio organizador de seu trabalho, desde que atenda a dois critérios
essenciais: a variedade e a sistematização. Uma rotina necessita, em primeiro lugar,
propiciar diversificação de experiências e ampliação de contextos de aplicação. Em
segundo lugar, precisa oferecer um contexto de previsibilidade de atividades, para que
os próprios alunos se organizem, consolidem aprendizagens e avancem em seus
espaços de autonomia. Nesse sentido, pode ser bastante produtiva a previsão diária e
semanal de atividades voltadas para os eixos da leitura, da escrita, da oralidade, das
atividades lúdicas e especializadas, levando em conta o melhor momento de sua
inserção (início, meio ou final do turno) e a melhor configuração grupal para sua
realização (grupos que se familiarizam com determinados conteúdos ou grupos que já se
encontram em patamares mais consolidados de aprendizagem). Essa flexibilidade pode
conferir maior potencial à proposição de rotinas, como elementos que ajudam o
professor a melhor conhecer seus alunos e a monitorar as modificações necessárias para
que o planejamento inicial não se desencaminhe das metas mais relevantes inicialmente
projetadas.
Um dos objetivos do ensino da língua escrita é possibilitar ao aluno o domínio
das capacidades de leitura e de produção de textos de diferentes gêneros, que circulam
socialmente e que estão presentes no cotidiano das sociedades letradas. Para leite
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(2001p.27) “e o domínio dessas capacidades e seu uso efetivo em práticas sociais que
caracterizam o letramento”.
Percebemos, então, que a questão do processo de alfabetização escolar continua
e continuará sempre sendo um tema desafiador para os profissionais da área de
educação. E o desenvolvimento desse processo deve estar ligado ao desenvolvimento da
consciência crítica tantos de educadores como educandos.
A consciência crítica nos permite uma na´lise profunda dos problemas,
reconhecendo a sua limitação e também os meios para resolve-los. Assim podermos
admitir a realidade como mutável e a receptividade ao novo e ao velho na medida em
que os considera válidos.
Assim:
“O indivíduo crítico reconhece que sua consciência é constituída na
prática social de que participa”. (Leite, 2001p.75)
E:
“O processo de conscientização que a alfabetização crítica possibilita
visa justamente ao desvelamento da realidade e ao desmascaramento
de pressupostos ideológicos” (Leite, 2001p.81).

Nesse sentido, o professor tem o importante papel de provocar a reflexão crítica
de seus alunos a partir dos conflitos que caracterizam as situações do cotidiano.
Pois como cita Freire (Freire e Macedo, 1990 p.112)
“Quanto mais vivemos criticamente (...) mais internalizamos uma
prática educativa radical e crítica e mais descobrimos ser impossível
separar o ensino do aprender. A prática mesma de ensinar implica
aprendizagem por parte daqueles a quem se ensina, bem como
aprendizagem, ou re-aprendizagem, por parte daqueles que ensinam”.

Assim, a ação educativa não se limita à transmissão de conhecimentos. A escola tem
que se dirigir a criança de maneira a atingir toda sua personalidade, respeitando e
estimulando sua espontaneidade total de ação e assimilação. Sendo assim, a educação
da inteligência e a do caráter não podem ser dissociadas, fazendo-se também necessária
a orientação para a apropriação da cultura.
Nesse sentido Wallon discorre que
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“Na educação da criança, não é aceito que se imponha esta ou aquela
doutrina, esta u aquela ideologia. A educação deve propor à criança
tudo que há de bom na cultura atual para desta maneira, construir ao
seu redor um mundo educativo o mais rico e variável possível para
que todos e cada uma das crianças possam encontrar o alimento
necessário para seu desenvolvimento. Não se trata, no entanto, de
impor à criança as normas de adultos, de qualquer tipo que sejam.
Porém, não se trata tampouco de deixar a criança sozinha, livre em seu
espontaneísmo, já que só pode cultivar-se e humanizar-se por meio do
adulto, pois a cultura humana, a qual deve apropriar, começa por ser
exterior e estranha. Guiar sem domar, sem fixar limites, é essa a tarefa
da educação” 5

Portanto, pode-se percebe que ao professor não basta a tarefa de instruir, sem
sair dos limites da escola. É preciso que ele tenha consciência de suas responsabilidades
para se decidir em relação às coisas que estejam acontecendo no momento. Deve tomar
partido, juntamente com seus alunos, para entender melhor quais as relações sociais que
nortearão o trabalho pedagógico de maneira crítica, mas sem perder a afetividade e o
amor. Assim o processo de aprendizagem se dará de maneira fácil e natural.

5

TRAN-THONG, citado em Palacius, 1980 p.142)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho procurou se centrar na discussão que atualmente, pesquisadores,
educadores e teóricos realizaram e realizam sobre o processo de alfabetização e suas
metodologias, também, tem como eixo um assunto fundamental que trata sobre a
infância a partir de uma revisão das concepções historicamente produzidas em torno da
aprendizagem e nos princípios que também norteiam a relação com a família e na
evolução que a infância vem produzindo a partir do século XVII.
Entendo que é preciso estimular uma reflexão em direção ao equilíbrio, à
integração e à articulação de propostas metodológicas que possam dar conta da
complexidade da alfabetização e das progressivas exigências em torno de seu ensino.
Como conseqüência dessa proposta, um segundo nível de discussão se voltou
para a necessidade de preparação efetiva da escola e da sala de aula para a alfabetização,
através de um planejamento dos ambientes de alfabetização e das rotinas necessárias no
trabalho cotidiano de professores e alunos. Dessa forma, pretendeu-se alargar o próprio
conceito de método, entendido, nesta abordagem, como um conjunto de procedimentos
e de vários níveis de decisão responsáveis pela sistematização, na escola fundamental,
da tarefa de alfabetizar e letrar nossas crianças
E finalmente penso que para nortear o processo de aprendizagem nos alunos,
será necessário promover mudanças no conhecimento, nos valores e nas atitudes das
pessoas envolvidas no processo educativo. Para que haja mudanças serão necessárias,
além da decisão, ferramentas teóricas que permitam caminhar na direção desejada. Este
trabalho é apenas um passo na tentativa de alcançar a meta almejada, uma educação de
qualidade para todos.
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