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RESUMO 

 

A cultura produziu uma percepção temporal que não se relaciona com o tempo 

biológico das pessoas que a produzem. Sob o argumento de que o corpo humano saudável 

responde com aprendizado a todo estímulo que lhe é imposto, muitas escolas vêm oferecendo 

a cultura letrada como benefício já nos primeiros anos de vida da criança, ignorando a (falta de) 

maturidade de seu desenvolvimento cerebral. Esta pesquisa faz um contraponto entre o tempo 

da cultura e o tempo biológico nos aspectos que se relacionam com a aprendizagem da leitura 

e da escrita. Santos (2002) descreve a concepção de temporalidade como preponderante para a 

construção da racionalidade ocidental que, ao assentar-se na ideia de que planificação e 

linearidade dividem a história em passado, presente e futuro, vê o presente como um momento 

de preparação para um futuro expandido. Esta pesquisa se lança criticamente sobre práticas que 

visam o desenvolvimento da alfabetização antes dos 6 anos de idade. Dehaene (2012) descreve 

o funcionamento íntimo das operações mentais feitas pela criança em fase de alfabetização:   

como a aprendizagem da leitura modifica o cérebro e como ela se ancora no sistema visual e 

nas áreas da linguagem, sugerindo como equivocadas e ineficientes as práticas que visam o 

letramento formal na Educação Infantil, período anterior ao amadurecimento dos recursos 

neuronais necessários a esse tipo de aprendizado. Através de experimento psicolinguístico, 

avaliou-se a proficiência de leitura de crianças ao final do 1º ano do Ensino Fundamental. As 

crianças participantes do experimento foram agrupadas segundo o nível de acesso ao letramento 

formal (ou ausência dele) obtido durante a Educação Infantil, sendo eles: (i) orientação para o 

letramento formal com abordagem sistematizada aos 4 anos de idade, (ii) orientação para o 

letramento formal com abordagem sistematizada aos 5 anos de idade, (iii) exposição à cultura 

letrada sem sistematização da escrita e (iv) ausência de exposição sistemática à cultura letrada. 

O objetivo da pesquisa foi verificar se o letramento formal precoce, em diferentes níveis e 

idades, de alguma forma produz efeito positivo na criança quando de sua chegada na 

alfabetização (1º ano do Ensino Fundamental), por contraste ao desempenho de crianças que 

não foram submetidas a esse tipo de treinamento.  Verificou-se que o letramento formal precoce 

não produz efeito positivo sobre a proficiência de leitura das crianças. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  psicolinguística, temporalidade, alfabetização, cérebro. 

 

 



ABSTRACT 

 

Culture has produced a temporal perception that is not related to the biological time of 

the people who produce it. Under the assumption that the healthy human body responds with 

learning to every stimulus imposed on it, many schools have been offering literacy as a benefit 

in the early years of the child, ignoring the (lack of) maturity of their brain development. This 

research makes a counterpoint between culture time and biological time in aspects related to 

learning to read and write. Santos (2002) describes the conception of temporality as 

preponderant for the construction of Western rationality, which, based on the idea that planning 

and linearity divide history into past, present and future, sees the present as a moment of 

preparation for a future. This research focuses critically on practices aimed at developing 

literacy before the age of 6. Dehaene (2012) describes the intimate functioning of the child's 

mental operations in the literacy phase: how learning to read modifies the brain and how it is 

anchored in the visual system and language areas, suggesting how misplaced and ineffective 

are the practices that aim the formal literacy in Early Childhood Education, a period prior to the 

maturation of the neural resources required for this type of learning. Through a psycholinguistic 

experiment, the reading proficiency of children was evaluated at the end of the first year of 

elementary school. The children participating in the experiment were grouped according to the 

level of access to formal literacy (or absence of it) obtained during Early Childhood Education. 

These included: (i) guidance for formal literacy with a systematized approach at 4 years of age, 

(ii) orientation for formal literacy with systematized approach at 5 years of age; (iii) exposure 

to literate culture without writing systematization; and (iv) absence of systematic exposure to 

literate culture. This researt aims to verify if early formal literacy, at different levels and ages, 

has a positive effect on the child when he or she arrived in literacy (1st year of elementary 

school), in contrast to the performance of children who were not submitted to this type of 

training. It was found that early formal literacy does not have a positive effect on children's 

reading proficiency.  

 

KEYWORDS: Psycholinguistics, temporality, literacy, brain. 
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1. Introdução 

As pessoas estão com pressa. O tempo parece cada vez menor para tudo que é 

necessário ou se quer realizar. Com a escola não é diferente. Ela também tem pressa. Há uma 

expectativa comum de que quanto antes se aprenda, melhor. Se aprendeu primeiro, está 

adiantado. Se a escola foi capaz de ensinar tão cedo, é uma escola forte. Há excessos de 

adjetivos para qualificar positivamente aqueles que se antepõem ao tempo. 

Na educação, esta característica aparece muito marcadamente no primeiro ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, ou seja, no período da formalização da leitura/escrita. 

Requisito básico para a inserção social, o aprendizado da linguagem escrita é muito valorizado 

e, por isso, em busca de promover uma educação dita “forte” e impulsionadas pela ansiedade 

de muitas famílias em logo ver seus filhos lendo, muitas escolas alfabetizam (ou tentam fazê-

lo) as crianças durante a educação infantil, ou seja, antes dos 6 anos de idade. 

A partir de experimentos psicolinguísticos, esta pesquisa pretende investigar o impacto 

de trabalhos com letramento formal em classes de educação infantil no aprendizado da 

leitura/escrita em alunos matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental. Contará com 

contrapontos que se estabelecem a partir da concepção de tempo produzido pela cultura e pelo 

tempo biológico do corpo humano, mais precisamente, os recursos cognitivos da aprendizagem 

da leitura e da escrita. Procederá a uma análise, utilizando, como fundamento, atuais pesquisas 

de Santos (2002), que veem nas concepções de tempo e temporalidade um instrumento 

ideológico de ação capitalista e globalizadora, que permeia a lógica racional ocidental e leva à 

compressão do presente e à expansão do futuro. Vê-se na intelectualização das crianças muito 

pequenas esse movimento, ou seja, assume-se que, quanto antes elas aprenderem a ler e 

escrever, antes estarão inseridas no mundo letrado. No contraponto, estão os estudos de 

neurociência cognitiva que avançam sobre o aprendizado da leitura e da escrita. Dehaene (2012) 

descreve o funcionamento íntimo das operações mentais feitas pela criança em fase de 

alfabetização, destacando os pré-requisitos neuronais para tal até a análise de sequência de 

letras, reconhecimento visual, cálculo de pronúncia e acesso à significação.  

As questões que se apresentam são: estar inserido no mundo letrado, com acesso à 

formalização da leitura e escrita, em tão tenra idade estará trazendo qualidade para a leitura e 

escrita das crianças?  O tempo biológico condiz com as imposições do tempo cultural? Que 

perdas ou ganhos estão sendo promovidos com a oferta de letramento formal antes dos 6 anos 

de idade? 
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A presente pesquisa explorará estas questões ao longo dos quatro capítulos. O segundo 

capítulo apresentará a complexidade construída em torno da dicotomia alfabetizado/analfabeto, 

expondo conjunturas sociais relevantes ao tema e que se relacionam com a história recente da 

alfabetização no Brasil. Também discorre sobre a psicologização da infância e sobre como o 

tempo para a alfabetização é tratado cultural e biologicamente, deflagrando um desajuste que 

vem impactanto e gerando polêmica por duas décadas nas discussões legais sobre o corte etário 

para ingresso no Ensino Fundamental.  

O terceiro capítulo faz uma revisão de literatura, que aborda pesquisas que tangem à 

neurociência do aprendizado e, mais especificamente, à neurociência da leitura, discorrendo 

sobre como  a aprendizagem da leitura modifica o cérebro e se ancora no sistema visual e nas 

áreas da linguagem. O capítulo também aborda a interface existente entre os objetos da cultura 

e o circuito da leitura no cérebro, reiterando a hipótese da reciclagem neuronal, bem como o 

desenvolvimento da criança e sua formação como futuro leitor. 

No quarto capítulo, é descrito o experimento psicolinguístico, seus materiais, os 

participantes e os procedimentos, os quais foram realizados em duas etapas: a primeira etapa, 

com a direção das escolas, orientação pedagógica e professoras; e a segunda, com aplicação do 

questionário junto às crianças. O capítulo apresenta também o processamento e a análise dos 

dados, para que, enfim, discorra-se sobre as conclusões da pesquisa que buscam associar 

questões culturais e biológicas, denunciando práticas negligentes às necessidades cognitivas 

dos (futuros) leitores, para que se tornem proficientes. 
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2. Apresentação do problema 

A alfabetização no Brasil é uma problemática de várias faces, a começar pela 

nomenclatura. Segundo o Dicionário Houaiss: 

 

Alfabetizado adj.s.m. que o aquele que aprendeu a ler e a escrever. ETIM. 
part. de alfabetizar. ANT analfabeto. (2009, p.91) 

 

O seu antônimo consta da seguinte acepção: 

 

Analfabeto adj.s.m. 1. que ou aquele que desconhece o alfabeto; que ou 
aquele que não sabe ler nem escrever 2. que ou aquele que não tem instrução 

primária 3. por ext. que ou aquele que é muito ignorante, bronco, de raciocínio 

difícil 4.por ext. B que ou aquele que desconhece ou conhece muito mal 
determinado assunto ou matéria (ser um a. em política , em matemática). A. 

de pai e mãe pessoa totalmente analfabeta. A. funcional indivíduo cujas 

habilidades de escrita são insuficientes para atender as necessidades práticas 

do dia a dia e para promover o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
ETIM lat. tar. Analphabetus, a, um. do gr. Analphabetos, os, on que não 

conhece o alfabeto, de  a(n) + alphabetos, ou. ANT alfabetizado; como adj: 

culto, polido. (2009, p.124) 

 

A simples oposição entre os antônimos alfabetizado/analfabeto revela o peso social e 

político que carrega a pessoa que não conhece o sistema da escrita. Uma breve passagem pela 

história da alfabetização no Brasil colabora para a compreensão de como esses sentidos foram 

construídos ao longo do tempo.  

2.1. Breve histórico da alfabetização 

A história recente das práticas de alfabetização no Brasil dá significação aos contornos 

que configuraram o cenário atual, tal qual ele se apresenta.  Godoy e Senna (2011, p. 198-231) 

descrevem a história das práticas alfabetizadoras como um movimento fortemente associado às 

políticas de formação para o trabalho, especialmente nos países das Américas.  

Segundo os autores, os estudos da psicolinguística surgem a partir de um movimento 

do poder público em conjunto com a sociedade organizada que tinha como objetivo prover a 

escola de um instrumental metodológico capaz de instruir e alfabetizar o povo, principalmente 

aqueles que ocupavam posições em instituições públicas. Com base comportamentalista, a 

partir dos estudos de Skinner (psicólogo norte americano, 1904-1990), a psicolinguística 

orientou as práticas de alfabetização, cuja organização baseava-se no modelo fordista. Tal 
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conceito de escrita alinhava-se com a formação das bases operárias da era industrial e atendia 

às exigências de formação do proletariado, ou seja, a indústria via na alfabetização uma via de 

adestramento do corpo para que este viesse a caber nas linhas de produção. Para tanto, a simples 

assinatura do próprio nome já atribuía ao operário o status de alfabetizado, visto que, com isso, 

demonstrava capacidade de ocupar um cargo na linha de produção.  

A psicologia comportamental deu sustentação à alfabetização por silabação, 

caracterizada por atividades de coordenação motora fina, caligrafia, excesso de cópias 

demandadas por instrução motora da grafia das palavras e sua reprodução gráfica. As letras 

eram apresentadas em sequência alfabética, primeiro as vogais e depois consoantes, para em 

seguida formar sílabas e palavras.  O resultado foi um número significativo de pessoas que 

reconheciam as formas gráficas das letras e palavras sem, porém, atribuir-lhes valor 

comunicativo. Sua disseminação em grande parte das políticas do então chamado Terceiro 

Mundo foi consequência de seu baixo custo e curto prazo para a formação do operariado. 

A psicologia da gestalt surge historicamente em oposição ao comportamentalismo e 

embasa um outro modelo de alfabetização chamado palavração. O modelo supera a ideia de 

que a escrita se produz no sujeito por condicionamento, porém não vem acompanhado de uma 

hipótese consistente quanto ao modelo mental relacionado à construção da escrita. A prática da 

palavração se deu centrada na estimulação sensório-motora, orientada pela ideia de que a mente 

geraria a escrita a partir da exposição à forma visual das palavras. Na contramão de sua própria 

hipótese acerca da construção da escrita, a palavração foi muitas vezes acompanhada de práticas 

de silabação como estratégia de consolidação. 

Godoy e Senna (2011, p.201) salientam para o forte viés clínico que a silabação e a 

palavração trouxeram para a alfabetização, em face da psicologia experimental acerca da 

cognição humana. Como os parâmetros de inteligência perpassavam pela prontidão para o 

trabalho, a escola se transformou no lugar legitimado para se demonstrar inteligência, o que 

desencadeou altíssimos índices de insuficiência, reprovação e evasão nas classes de 

alfabetização, a partir da década de 1970. 

Foi também nesta década que o Brasil introduziu a obrigatoriedade de ensino dos 7 

aos 14 anos, precisando acolher e preservar na escola todas as pessoas marginalizadas pelo 

sistema social, fossem elas pobres, negras ou mulheres, pessoas que se consideravam indignas 

de concorrer a uma vaga em espaços sociais de saber, seja porque precisavam trabalhar ou 

porque a sociedade considerava que o lugar de mulher era a casa, cuidando da família. 

Anos depois, à medida que o modelo fordista de produção se tornava obsoleto, também 

mudava o perfil de comportamento esperado na formação de trabalhadores pela escola. Na 
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academia, vivia-se a falência dos ideais de sociedade. A política econômica e os movimentos 

humanistas alinhavam-se. Donde consagra-se Paulo Freire com inquestionável contribuição 

para os avanços nas concepções de alfabetização. 

A metodologia de alfabetização de Paulo Freire se alinhava bastante com as práticas 

de palavração, porém atentava para um fator inédito: a identidade no emprego da escrita. O 

fator identitário ganhou centralidade nas discussões sobre alfabetização, tornando-se um 

desafio sua aplicação em contextos onde os sujeitos representavam mentalmente a escrita como 

um instrumento que os oprime e os torna invisíveis. 

Diante de tais mudanças na concepção de sociedade e, logo, de sujeito, na década de 

80, as práticas de alfabetização passaram a se comprometer com as situações concretas de 

comunicação, evidenciando a impossibilidade de se transferir para a escrita os sentidos e usos 

próprios da fala, a alfabetização não se reduziria à mera descoberta do processo de codificação 

da língua oral, mas à descoberta do código escrito associado a seu uso como instrumento de 

expressão. 

Consoante às mudanças sociais, surge no fim dos anos de 1970, a primeira teoria sobre 

o processo de construção mental da escrita. Desenvolvida pela argentina Emília Ferreiro e a 

catedrática da Universidade de Barcelona Ana Teberosky, a Psicogênese da Língua Escrita 

constituiu um estudo, para a época, revolucionário, pois uniu a caracterização da escrita como 

um fenômeno na e pela mente, contrapondo-se à teoria comportamentalista. A concepção de 

produção de conhecimento em ciências humanas repercutiu no modo como tais ciências 

passariam a conceber mente e sujeito cognoscente. 

O objetivo da Psicogênese era formular uma teoria capaz de explicar o processo mental 

por meio do qual o indivíduo constrói a escrita. Para tanto, considerou-se necessário 

proporcionar ao indivíduo discriminar os grafemas do sistema de escrita alfabética de 

determinada sociedade e empregá-los na produção e na leitura de textos escritos que atendessem 

a princípios de usos variáveis conforme cada um dos tipos de texto empregados na sociedade. 

Sobre princípios de usos do sistema gramatical, compreende-se suas regras 

morfológicas, morfossintáticas e sintáticas, além das regras grafêmicas e suas dinâmicas 

combinatórias. Sobre os gêneros textuais compreende-se uma especialização daquilo que, em 

teoria literária, eram considerados os gêneros literários, o que as teorias da comunicação 

discriminaram como modalidades textuais e, mais atualmente, expandiu-se tipificando o texto 

conforme sua situação de comunicação. 
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Agora compreendida como processo de descoberta da função comunicativa da escrita, 

a alfabetização passa a denotar a promoção da integração do indivíduo às diversas práticas 

sociais da escrita. 

Ainda na década de 1980, a Conferência Mundial de Educação na cidade de 

Salamanca, na Espanha, sagrou a meta de Educação para todos. A carta de Salamanca foi uma 

resposta precoce da comunidade econômica internacional a respeito do novo perfil de 

operariado na sociedade pós-industrial, cuja exigência constava de capacidade intelectual e 

autonomia. A nova demanda de mercado consagrou a Psicogênese no campo da Educação.  

A Psicogênese precisou lançar mão de referenciais teóricos para dar à escrita e ao 

processo de sua construção uma natureza passível de ser explicada em bases 

desenvolvimentistas, ou construtivistas, como veio a ser conhecida nas áreas da educação. Para 

isso, Ferreiro e Teberosky recorrem à Teoria Gerativa de Noam Chomsky e à Teoria Social da 

Mente de Lev Vygotsky, reunindo diferentes referenciais com o objetivo de dar sustentação à 

hipótese do construtivismo.  

Para Ferreiro e Teberosky (1984, p.22 e 23), a psicolinguística, à epoca do lançamento 

da Psicogênese, “surgiu graças ao impacto da teoria linguística de Noam Chomsky”. As autoras 

relacionaram o inatismo chomskyano e seus universais linguísticos às concepções de 

aprendizagem sustentadas por Jean Piajet, donde a Psicogênese se valeu para criar toda uma 

argumentação em favor de se tomar da escrita, não como um fenômeno cultural, um código 

artificial, mas um sistema simbólico associado às faculdades inatas do ser humano como a fala. 

A Psicogênese associou a noção de desenvolvimento  a uma série de quatro etapas em 

que se apresentam formas específicas de grafismos entre os sujeitos em processo de construção 

da escrita. São elas: a etapa pré-silábica, na qual se empregam grafismos não associáveis ao 

grafismo da escrita alfabética; a etapa silábica, na qual se dá a descoberta do sistema alfabético, 

em que uma letra representa um conjunto de grafemas; a etapa silábico-alfabética, na qual a 

escrita evolui para o sistema canônico da escrita alfabética, porém ainda com uma busca de 

derivar a escrita da fala e a etapa alfabética, na qual a escrita se torna uma representação 

autônoma da fala e sua forma passa a atender aos princípios ortográficos.  

Como descrevem Godoy e Senna (2011, p.231-232), para explicar a passagem de uma 

etapa à outra, a Psicogênese lança mão da Teoria Social da Mente, de Vygotsky. No núcleo 

central de tal teoria está a linguagem, neste caso, a fala, como central no processo de construção 

de conhecimento, visto que o intercâmbio oral entre os sujeitos sociais é o que permite conhecer 

mutuamente os valores que cada qual atribui a um único objeto cultural. Vygotsky propôs a 

descrição de um modelo de funcionamento de mente que, a partir de uma situação empírica de 
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intercâmbio entre conceitos relativos a um único objeto, perpassava por três processos 

cognitivos: um estado em que a mente é capaz de reconhecer no objeto um conceito cultural já 

previamente formulado, sendo-lhe, portanto, um objeto similar, denominado zona de 

desenvolvimento potencial; um estado em que a mente não é capaz de reconhecer o conceito 

cultural de um dado objeto com base em nenhuma das suas experiências culturais anteriores, 

provocando-lhe um estado de busca pela compreensão do sentido que o outro atribui ao objeto, 

denominado zona de desenvolvimento proximal; e um estado em que a mente é capaz de 

reconhecer o valor cultural que lhe é atribuído pelo outro denominado zona de desenvolvimento 

real. 

Com lacunas que envolviam a diversidade cultural trazida pelo sujeito cognoscente e 

o tipo de procedimento mediador adotado pelo professor, e sem resposta para o tipo de hipótese 

em que se sustenta o aluno para superar uma etapa e outra no processo de alfabetização, a 

Psicogênese encontrou dificuldades, principalmente, com relação ao caráter impositivo com 

que a forma ortográfica da escrita alfabética se apresenta aos usuários do sistema, visto que sua 

natureza não é um conceito aberto ao diálogo, mas é imposto por normas regulamentadas pela 

cultura hegemônica, cuja impossibilidade de trânsito é representada pelo fracasso escolar.   

Embora haja severas críticas a respeito do rigor sobre a definição da natureza 

epistemológica da mente humana dentro da teoria da Psicogênese da Língua Escrita, no que 

tange à teoria chomskyana (SENNA, 1996) e a apropriação de seus conceitos, é inegável seu 

impacto nas práticas de alfabetização. 

O conjunto de pressupostos e práticas da alfabetização baseados na Psicogênese que 

chegaram ao Brasil, através da psicopedagogia, no final dos anos de 1980, deram origem ao 

construtivismo e este passou a ser visto como alternativa de superação aos elevados índices de 

custo de alfabetização dos sistemas públicos de ensino. Esta teoria de construção da escrita foi 

bem recebida pela comunidade acadêmico-científica da época dada a fisionomia social da figura 

teórica de um alfabetizador, respeitada sua cultura e intelectualidade, em face do rompimento 

com a tradições positivistas, em um momento de reorganização dos movimentos sociais. 

Godoy e Senna (2011, p.233) elencam como consequências positivas do 

construtivismo a compreensão de que a maioria dos comportamentos dos alunos ditos 

“problemáticos” era resultado de traços culturais que a escola, até então, não queria ou não 

conseguia ver. Também o reconhecimento de que os sujeitos trazem de suas culturas pessoais 

experiências de mundo que podem tornar a escrita mais tangível para uns que para outros, 

desconstruindo crenças afirmadas pelo comportamentalismo. E, por fim, a possibilidade de 

levar para as práticas de escrita a noção de erro produtivo, que já havia sido consagrada pelo 
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movimento Escola Nova. Entretanto, observam que a noção de erro produtivo acabou se 

tornando o maior problema do construtivismo, cuja base teórica não apresentava explicação 

para situações de produção de escrita de sujeitos escolares marcados pelo fracasso ou severo 

custo de alfabetização. 

Os dois principais problemas de alfabetização, constatados nas práticas de construção 

de escrita, se deram em função da severa dificuldade dos alunos, que constroem a escrita 

alfabética, em empregar as normas ortográficas ou produzir textos cuja estruturação seja 

reconhecida como instrumento de comunicação na cultura escrita, gerando o chamado 

analfabetismo funcional, ou seja, o sujeito conhece o sistema básico de codificação e 

decodificação da escrita, porém, não é capaz de aplicá-lo em contextos comunicativos. Ou 

ainda, entre os alunos que não constroem a escrita alfabética, geralmente oriundos de segmentos 

sociais severamente excludentes, identifica-se a interrupção do processo de construção da 

escrita na etapa pré-silábica ou na etapa silábica, caso em que geralmente o uso da escrita está 

associado à cópia da forma escrita sem que haja, contudo, o reconhecimento de suas 

características grafêmicas. A persistência de tais problemas se deve ao fato de não haver 

intervenção do professor que abranja os aspectos sistêmicos da língua escrita, permanecendo, 

na forma de erro produtivo, a dificuldade do aluno. O construtivismo não constitui um método, 

sendo, em verdade, uma proposta de desmetodização.  

As questões políticas que passaram a ver o sujeito cognoscente como sujeito cultural 

acabaram por eleger o método global ou semi-global como proposta para alfabetização, 

tornando-se atualmente majoritário no Brasil. A prática do método se pauta pela identificação 

visual da palavra pela criança, acreditando ser mais econômico e eficiente ensinar a palavra 

como um todo, sem focalizar nas suas unidades morfossintáticas, acreditando que as crianças 

dedutivamente acabam por descobrir por si mesmas os princípios subjacentes à leitura e a 

escrita. (FRANÇA et al, 2018, p.233).  

Dehaene (2012, p. 237-238) ressalta a ideia generosa da origem da proposta do método 

global que se apoia em uma recusa ao adestramento das crianças, sendo a escola muitas vezes 

acusada de transformá-las em pequenos autômatos ao formar famílias silábicas e repeti-las. 

Desta forma,  se mantém uma polarização entre os progressistas, para quem o método global 

libera a inventividade das crianças, e os defensores da pedagogia tradicional, considerados 

obsoletos. 

O fato é que, diante de tal impasse, permanecem elevadíssimos os índices de 

analfabetismo absoluto e analfabetismo funcional no Brasil.  Um levantamento realizado por 

Kenedy (2018, p. 87-90) reuniu os dados mais recentes sobre a problemática: estimou-se 13 
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milhões de analfabetos absolutos no Brasil, ou seja, 8,3% da população acima de 15 anos de 

idade não é capaz de reconhecer as relações elementares entre grafemas e fonemas (INAF, 

2016); pesquisa realizada pelo IBOPE em 2003, identificou 68% de analfabetismo funcional na 

população brasileira, em torno de 130 milhões de analfabetos funcionais; já pesquisa do IBGE, 

de 2014, identificou 27% da população como analfabetos funcionais na população jovem e 

adulta. Diante da disparidade dos dados, o autor credibilizou os dados levantados pelo IBOPE, 

tendo em vista os resultados de pesquisas independentes como uma pesquisa de desempenho 

de leitura, realizada pela Universidade Católica de Brasília, em 2014, que identificou a 

existência de 50% de analfabetos funcionais entre os universitários daquela instituição de 

ensino. Neste mesmo ano, o IBGE havia estimado em 38% o índice de analfabetos funcionais 

entre os universitários de todo o território nacional. Em 2016, os dados do Indicador de 

Analfabetismo Funcional (NAF) apontaram que apenas 22% dos universitários brasileiros são 

proficientes em habilidades de leitura textual – o percentual global de proficiência leitora, 

considerando-se o ensino fundamental e médio, atinge apenas 8% da população escolar. O 

levantamento atenta para números alarmantes: as estatísticas indicam que o analfabetismo 

funcional atinge 75% da população brasileira, o que pode significar dizer que 150 milhões de 

brasileiros são incapazes de fazer uso social produtivo de textos escritos. 

Diante de tais números e do peso social que representa o rótulo de “analfabeto”, muitas 

escolas, principalmente de classe média e alta, buscam alternativas para que seus alunos não se 

enquadrem nas estatísticas descritas. Também não dispensam a proposta de promover uma 

educação libertária, que forme pessoas criativas, críticas e que se coloquem em posições 

privilegiadas no mercado de trabalho após sua formação escolar/acadêmica.  

O impasse vivido entre o preconceito que recai sobre uma instituição de ensino 

tradicional e a dificuldade em desenvolver as competências de leitura a partir do método global 

deu origem a um quadro que vem se tornado crescente, no Brasil, na educação contemporânea, 

no que diz respeito aos métodos de alfabetização: as escola e/ou sistemas de ensino mais 

competitivos têm oferecido, durante a Educação Infantil, um ensino sistemático e explícito de 

correspondência grafema-fonema que se aproxima do trabalho de silabação e palavração 

utilizados pelo comportamentalismo e teoria da Gestalt. O objetivo seria preparar a criança para 

a alfabetização baseada em textos no 1º ano do Ensino Fundamental. 

Essas práticas, que antecipam para crianças de 4 e 5 anos conteúdos escolares que só 

seriam apresentados às mesmas aos 6 anos de idade, requerem uma análise das exigências 

culturais frente às competências cognitivas dessas crianças e as possíveis consequências desta 

nova forma de enfrentar o analfabetismo. 
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2.2. Leitura e escrita – o tempo da cultura 

Agora, aqui, veja, é preciso correr o 

máximo que você puder para permanecer no mesmo 

lugar. Se quiser ir a algum outro lugar, deve correr 

duas vezes mais depressa do que isso! 
                                           Lewis Carroll 

 

As questões e as necessidades pedagógicas da pós-modernidade ocidental subjazem a 

fenômenos culturais que surgiram com a era moderna, ou seja, com o desenvolvimento da 

ciência natural e da industrialização. Há, nas concepções de tempo e temporalidade, aspectos 

preponderantes para formação da sociedade tal qual ela se apresenta. Santos, pretendendo fazer 

uma crítica à racionalidade ocidental dominante nos últimos duzentos anos, utiliza, entre outras 

categorias, o que chama de razão indolente, em cujos pressupostos escreve: 

 

 “a compreensão do mundo e a forma como ele cria e legitima o poder social 

tem muito que ver com as concepções de tempo e temporalidade... a 

característica mais fundamental da concepção ocidental de racionalidade é o 
fato de, por um lado, contrair o presente e, por outro, expandir o futuro. A 

contração do presente, ocasionada por uma peculiar concepção de totalidade, 

transformou o presente num instante fugidio, entrincheirado entre o passado e 

o futuro. Do mesmo modo a concepção linear de tempo e a planificação da 
história permitiram expandir o futuro indefinidamente. Quanto mais amplo o 

futuro, mais radiosas são as expectativas confrontadas com as experiências do 

presente”. (2002, p. 239)  

 

Tal indolência da razão ocorre em quatro formas diferentes, sendo uma delas 

denominada, por Santos, razão proléptica, que se assenta na ideia linear de progresso e não se 

aplica a pensar no futuro, concebendo-o como uma superação linear, automática e infinita do 

presente. A linearidade do tempo e a planificação da história só seriam possíveis através de uma 

racionalidade que transformou em inexistente tudo aquilo que não favorecia a expansão do 

capitalismo, entre eles a multiplicidade de tempos (passados, presentes, futuros, cíclicos e 

simultâneos), de onde derivam os conceitos de contemporâneo/moderno e antigo/atrasado. 

Para explicar esta relação de subalternidade, Santos inaugura um procedimento que 

designa sociologia das ausências, procurando demonstrar que aquilo que está subalternizado 

equivale ao que não existe e que esta ausência é ativamente produzida como não existente, isto 

é, “há produção de não-existência, sempre que uma dada entidade é desqualificada e tornada 

invisível, ininteligível ou descartável de um modo irreversível” (SANTOS, 2002, p.246). Para 

o autor, há cinco lógicas para a produção de não-existência. Uma delas se assenta na 
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(...) monocultura do tempo linear, a ideia de que a história tem sentido e 

direção únicos e conhecidos. Esse sentido e essa direcção têm sido formulados 

de diversas maneiras nos últimos duzentos anos: progresso, revolução, 
modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização. Comum a todas 

essas formulações é a ideia de que o tempo é linear e que na frente do tempo 

seguem os países centrais do sistema mundial (2002, p.247). 

 

Neste sentido, a produção da não-existência toma como atrasado tudo aquilo que não 

é desenvolvido, a não-existência aqui toma a forma de residualização. Quem não é “vencedor” 

e está à frente de seu tempo é considerado residual.  

O conceito de tempo e desenvolvimento é traduzido como pressa e como busca por 

resultados imediatos. Como uma consequência educacional, há uma supervalorização e 

superestimulação do intelecto, ou seja, a educação estrutural (familiar) e educacional (escolar) 

passa a procurar antecipar, para as crianças, a abstração de conceitos, trazendo-as para uma 

prematura intelectualização. 

Para proceder a uma investigação coerente sobre as vivências que a sociedade atual 

oferece às crianças, é necessário, num primeiro momento, colocar em pauta a sua condição 

histórica e cultural e refletir sobre o conceito de infância, considerando que o mesmo sofrera 

modificações ao longo das épocas, variando conforme as relações de produção em vigência. 

Acompanhando o desenvolvimento da sociedade, as instituições escolares também 

modificaram seus objetivos, ora visavam proteger, ora guardar, ora cuidar, ora educar as 

crianças. 

O letramento formal precoce praticado na atualidade em grande parte das escolas 

reflete uma visão que antecipa a abstração de conteúdos aplicados com enfoque sistêmico, com 

vista no desenvolvimento dos alunos, de forma que, eles estejam aptos às exigências sociais 

estabelecidas pelo mercado. 

Gnerre (2003, p.60-61), ao analisar as grandes campanhas de alfabetização que foram 

lançadas em todas as partes do mundo nos últimos sessenta anos reitera Rahnema em uma 

observação que denota grande relevância para esta análise: “a luta contra o analfabetismo está 

no ponto de se tornar uma luta contra os analfabetos”. Há pressa em alfabetizar e sua abordagem 

se dá muitas vezes apenas tecnicamente. Em consequência, obtém-se uma capacidade de leitura 

frágil, em que o leitor decodifica o código linguístico, porém, não atinge satisfatoriamente a 

compreensão, ou seja, não acessa a discursividade.  Isso é demonstrado nos altos índices de 

analfabetismo funcional (cf. KENEDY, 2018). 
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2.3. A psicologização da infância  

O conceito de infância surge num momento de grande desenvolvimento das ciências, 

o que fez com que estudos fossem dirigidos à criança. A psicologia do desenvolvimento se 

destaca dentre as áreas que estudam esta etapa da vida e também como fator de grande 

influência às tendências pedagógicas vigentes em cada época.  

A partir do séc. XIX, muitas pesquisas psicológicas vêm sendo feitas com vistas ao 

desenvolvimento humano. No que tange às pesquisas realizadas com objetivos pedagógicos, 

podem ser citadas a escola tradicional, a escola nova, o ensino construtivista, o ensino 

sociointeracionista, entre outros; há uma gama de propostas, cujas abordagens divergem na 

medida em que diverge também a visão da vida social e produtiva.  

Segundo Jobim e Souza (1996, p.40), a psicologia do desenvolvimento distingue-se 

como disciplina acadêmica que faz parte das ciências do comportamento e que pretende, 

objetivamente, observar e medir as mudanças exibidas pelos indivíduos durante a trajetória de 

sua vida. Neste sentido, se por um lado a psicologia do desenvolvimento pretende compreender 

fatos sobre o desenvolvimento das crianças, torna-se, por outro, estruturadora das experiências 

que compõem este mesmo desenvolvimento, pois interfere nos comportamentos cognitivos, 

afetivos, psicomotores, psicossociais, etc. Portanto,  

 

isso significa afirmar que os estudos e pesquisas psicológicos têm 

conseqüências constitutivas sobre o sujeito em formação, ou seja, sua função 

interpretativa permite a produção e o consumo de conceitos pelo conjunto da 
sociedade. Esses conceitos vão sendo construídos e reconstruídos no interior 

das teorias, passando a interferir diretamente no comportamento das crianças 

e adolescentes, modelando formas de ser e agir de acordo com as expectativas 

criadas, tendo por base interesses culturais, políticos e econômicos do 
contexto social mais amplo. O poder nas sociedades complexas 

contemporâneas, não se faz tão somente pelo controle dos meios de produção, 

mas também pelo controle da produção de sentidos. (JOBIM E SOUZA, p.43) 

 

Sendo assim, as pesquisas que se debruçaram sobre o desenvolvimento humano ao 

longo dos últimos tempos e as práticas que contribuíram para a formação individual e social do 

ser humano modelaram um indivíduo que viesse a contribuir com a formação da sociedade 

industrial que se iniciava no séc. XIX, propiciando a sua fixação e desenvolvimento até os 

tempos atuais. No entanto, a homogeneização das práticas infantis e a aceleração da apropriação 

de conhecimentos abstratos pelas crianças, principalmente no que tange à apropriação da 

linguagem escrita, é marcada ideologicamente desde os primeiros anos de escolaridade. 
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2.4. Leitura e escrita – o tempo biológico 

Fosse o ser humano alguém cuja capacidade de aprender se relacionasse somente com 

o contato com a cultura, animais domésticos estariam também nos bancos escolares, realizando 

tarefas sociais de complexidades várias. O ser humano possui em seu genoma características 

únicas que lhe possibilitam aprender e produzir conhecimento. Como possível herança da cisão 

platônica, tais características têm sido bastante negligenciadas pelos sistemas de ensino que 

sobrepõem o homem cultural ao homem biológico.  

O desenvolvimento do ser humano se relaciona com sua maturação cerebral. Bilhões 

de neurônios possibilitam uma infinita gama de aprendizados, através de suas incalculáveis 

sinapses que se organizam e reorganizam em função das experiências. Porém, as experiências 

só proporcionarão um efetivo resultado se acontecerem em períodos em que o corpo está apto 

a organizar/reorganizar-se neuronalmente e fixar tal aprendizado (cf. LENNEBERG, 1967).  

Segundo Dehaene (2012, p. 213-214), aprender a ler coloca em conexão dois sistemas 

cerebrais presentes na criança: o sistema visual de reconhecimento das formas e as áreas da 

linguagem. Tais sistemas, em contato com o ensino da leitura, em dois ou três anos 

ressignificam as marcas escritas sobre o papel transformando-as em letras e significantes. 

Muitas escolas inserem, já na educação pré-escolar, atividades voltadas ao letramento 

formal com o reconhecimento de letras, a formação de palavras e a escrita das mesmas. Mesmo 

antes da aprendizagem da leitura, o cérebro da criança já possui desenvolvidos a compreensão 

da língua falada e o reconhecimento visual invariante, duas faculdades essenciais à leitura. 

Porém, a leitura demandará uma reciclagem e interconexão das redes neuronais que só 

acontecerão em etapa posterior. 

Nos primeiros meses de vida, a criança já discrimina os sons da fala (cf. KUHL, 2011). 

Dehaene (2012, p.215-216) ressalta que as competências linguísticas do bebê já repousam sobre 

uma rede cortical do hemisfério esquerdo, mesma região que se ativa no cérebro adulto durante 

o tratamento da linguagem. Ao longo do primeiro ano de vida, desenvolve-se a representação 

das vogais e depois das consoantes. O cérebro da criança extrai segmentos de fala, tria e 

classifica dados; explora regularidades, possibilidades e elimina o que deve ser excluído. Ao 

final do segundo ano, o vocabulário cresce, a gramática se instala e estima-se que a criança, aos 

5 ou 6 anos, possua uma representação fonológica detalhada da sua língua, a esta altura, pronta 

para ser confrontada com a experiência da escrita. Em paralelo, encontra-se em estruturação o 

sistema visual da criança: é também por volta dos 5 ou 6 anos que a capacidade de reconhecer 
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rostos, objetos e lugares adquire plasticidade propícia para a aprendizagem de novos objetos 

visuais como letras e palavras escritas.  

2.5. Tempo da cultura e tempo biológico – um desencontro 

A cultura produziu uma percepção temporal que não se relaciona com o tempo 

biológico das pessoas que a produzem. Sob o argumento de que o corpo humano saudável 

responde com aprendizado a todo estímulo que lhe é imposto, o mercado oferece a cultura 

letrada como benefício já nos primeiros anos de vida da criança, ignorando a (falta de) 

maturidade do desenvolvimento cerebral. 

Na corrida por um lugar social valorizado e sob a constante ameaça midiatizada da 

residualização, escolas têm antecipado os conteúdos escolares e oferecido um ensino 

considerado “competitivo”. Consumida principalmente pela classe média, essa prática tem 

revelado atividades de alfabetização e de letramento formal aplicadas já na educação infantil 

com vistas a um suposto ensino fundamental mais eficiente. Consistem em práticas que impõem 

a aprendizagem da leitura e da escrita para crianças de 3 a 5 anos, como demonstram as imagens 

e o caso a seguir. 

A aluna X ingressou na escola aos três anos. Seus pais são pessoas esclarecidas, com 

curso superior, de classe média baixa, que pesquisaram muitas escolas para proceder a uma 

escolha que julgaram ideal para sua filha. Desde muito cedo em sua casa, X foi estimulada ao 

aprendizado das letras, desde jogos até a formação de palavras com ímãs de geladeira etc. Em 

entrevista, sua mãe disse considerar muito importante o ingresso da criança na educação 

infantil, para que ela se envolva num trabalho que abranja jogos, atividades lúdicas, 

psicomotricidade etc. “Muitas crianças chegam às séries posteriores e enfrentam problemas que 

poderiam ser resolvidos durante a educação infantil”, afirma. 

A família de X é a favor do trabalho com letramento na pré-escola para facilitar o 

processo de alfabetização, embora também julgue importante que, na educação infantil, o corpo 

seja bem trabalhado, as atividades lúdicas e as brincadeiras, visando uma educação global. A 

mãe de X considera excelente o trabalho realizado na educação infantil e na alfabetização. 

“Parece que ela aprendeu brincando, de uma palavra chave era feito um passeio e, 

posteriormente, a produção de texto”, diz a mãe. 

Seguem, abaixo, atividades realizadas em seus três anos de educação infantil: 
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i. A atividade foi realizada quando a criança tinha 3 anos de idade, a atividade possui 

texto, destaque de palavras no texto, solicita à criança demarcação de palavras 

através da pintura, bem como cópia, contagem e registro do número de palavras. 

 

                                                                                                                      Figura 1 - 3 anos de idade 

ii. Realizada aos 4 anos de idade da criança, a atividade a seguir requer orientação 

espacial muito bem definida, coordenação-motora fina bastante desenvolvida e 

acuidade visual suficiente para explorar os pontilhados e seguir a reta. 

 

                                                                                                                     Figura 2 - 4 anos de idade 
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iii. Realizada aos 5 anos de idade da criança, a atividade requer a integração de muitas 

informações, tais como horizontalidade e verticalidade, divisão das palavras em 

letras e compartilhamento  de grafemas por palavras diferentes. 

 

                                                                                                                   Figura 3 - 5 anos de idade 

É visível, nas atividades supracitadas, que as letras escritas para a realização da tarefa 

possuem traços fortes e bem definidos, o que sugere a colaboração de um adulto para realizá-

la, com o clássico “pegar na mão da criança”. Esse tipo de intervenção denota uma incapacidade 

da criança em realizar a atividade sozinha, embora ela precise ser cumprida. 

Durante os três anos em que esta criança e toda a sua classe foram expostas e este tipo 

de atividade, seu vocabulário ainda se encontrava em significativa expansão, a gramática da 

língua estava se instalando e a representação fonológica detalhada da língua ainda estava se 

ampliando, processos estes que terminariam somente em torno dos 6 anos conforme pesquisa 

já citada, ou seja, os sistemas que orientam o processo de aprendizagem da leitura e da escrita 

ainda não se encontravam concluídos. 

Aos três anos, enquanto seu desenvolvimento neuronal estava se especializando em 

distinguir aspectos minuciosos de rostos e objetos, a escolarização já lhe exigia que discernisse 

palavras pictograficamente. Aos quatro anos, exigia-se de X acuidade visual e coordenação 

motora para seguir pontilhados em uma linha reta. Aos cinco, quando a especialização 
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pictográfica deveria estar acontecendo e a percepção da criança concentrada apenas em alguns 

índices que diferenciam formas mais delineadas como a escrita, já lhe era exigido o 

desmembramento em pequenos constituintes com complexidades fonêmicas e de orientação 

espacial. 

Que questionamento é possível lançar sobre o contato com o letramento formal 

oferecido por tal escola? Estariam as crianças desenvolvendo sua capacidade de leitura e escrita 

em sua totalidade? As habilidades de leitura estariam se ancorando em um conhecimento prévio 

bem desenvolvido, cuja organização neuronal tenha sido plenamente saturada? Afinal, esse tipo 

de letramento formal precoce possuiu algum efeito sobre a criança: positivo, negativo ou nulo? 

A maturação cerebral depende de vários fatores que estão sendo ignorados pelos 

sistemas de ensino que investem no letramento precoce.  Essa negligência pode ser um indício 

no caminho das análises que buscam respostas para o grande número de analfabetos funcionais 

no Brasil.  

A pesquisa ora formulada se traduz em provocações que, contrapondo práticas 

alfabetizadoras precoces, levantem questionamentos acerca de sua eficácia.  Ela também se 

mostra desafiadora, na medida em que se contrapõe a uma racionalidade tão bem difundida e 

aceita em uma sociedade tão ansiosa pelo futuro.  

Para isso, este trabalho utilizará testes de psicolinguística experimental para avaliar o 

processo de letramento formal de quatro turmas de 1º ano do Ensino Fundamental com 

características distintas: (i) orientação para o letramento formal com abordagem sistematizada 

aos 4 anos de idade, (ii) orientação para o letramento formal com abordagem sistematizada aos 

5 anos de idade, (iii) exposição à cultura letrada sem sistematização da escrita e (iv) ausência 

de exposição sistemática ou assistemática à cultura letrada. Ancorada em pressupostas da 

neurociência da aprendizagem, neurociência da leitura e estudos de psicolinguística e 

letramento, objetiva avaliar o impacto do contato sistêmico com a leitura/escrita na Educação 

Infantil ou a ausência dele para a aprendizagem da leitura no 1º ano do Ensino Fundamental.  

2.6. Alfabetização – aspectos legais 

O Plano Nacional de Educação, através da Lei 10.172/2001, extinguiu as classes de 

alfabetização (BRASIL, 2001, p.13), incorporando as crianças ao Ensino Fundamental. À 

época, a classe de alfabetização não pertencia nem à Educação Infantil, nem ao Ensino 

Fundamental, mas encontrava-se entre ambos como um estágio de transição não obrigatório. 
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Esta ação apontava para a meta de ampliar para nove anos a duração do Ensino 

Fundamental obrigatório, à medida que fosse sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 

a 14 anos (BRASIL, 2001, p.19). 

Em 2005, o Parecer CNE/CEB nº 6/2005 reexamina o Parecer CNE/CEB nº 24/2004, 

que visava ao estabelecimento de normas nacionais para ampliação do Ensino Fundamental 

para 9 anos. Após a verificação de que apenas dois estados, Goiás e Minas Gerais, tinham 

aderido à proposta, constatou-se que “em todas as situações em que foi admitida a antecipação 

da matrícula no Ensino Fundamental para crianças de 6 anos, esta medida estava associada à 

ampliação de duração desta etapa de ensino para 9 anos”. O que fez com que fosse sancionada 

a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que altera os artigos 6º, 30, 32 e 87 da Lei n 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, com objetivo de tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental 

aos 6 (seis) anos de idade. A medida visava aos objetivos e prioridades do PNE, a saber, a 

elevação global do nível de escolaridade da população; melhoria da qualidade de ensino em 

todos os níveis; redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e a 

permanência com sucesso na educação pública e democratização da gestão do ensino pública.  

O referido parecer destaca a relação estabelecida entre a questão da qualidade e o 

financiamento da educação, ressaltando os resultados insatisfatórios apresentados pelo Brasil 

nas avaliações de desempenho de padrões nacionais (SAEB) e internacionais (PISA). A 

observância se dá ao fato da antecipação da matrícula no Ensino Fundamental para os 6 anos, 

com reconhecidas exceções, em muitos sistemas municipais, não ter visado à melhoria da 

qualidade da educação, mas aos recursos do FUNDEF1, uma vez que o aluno passara a ser 

considerado como “unidade monetária”. Dado que, entre outros, motivou a transformação do 

                                                
1 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

foi instituído pela Emenda Constitucional nº14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 

de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997. O FUNDEF foi implantado, 

nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando passou a vigorar a nova sistemática de redistribuição dos recursos 
destinados ao Ensino Fundamental. 

A maior inovação do FUNDEF consiste na mudança da estrutura de financiamento do Ensino Fundamental no 

País (1ª a 8ª séries do antigo 1º grau), ao subvincular a esse nível de ensino uma parcela dos recursos 

constitucionalmente destinados à Educação. A Constituição de 1988 vincula 25% das receitas dos Estados e 

Municípios à Educação. Com a Emenda Constitucional nº 14/96, 60% desses recursos (o que representa 15% da 

arrecadação global de Estados e Municípios) ficam reservados ao Ensino Fundamental. Além disso, introduz novos 

critérios de distribuição e utilização de 15% dos principais impostos de Estados e Municípios, promovendo a sua 

partilha de recursos entre o Governo Estadual e seus municípios, de acordo com o número de alunos atendidos em 

cada rede de ensino. 

Genericamente, um fundo pode ser definido como o produto de receitas específicas que, por lei, vincula-se à 

realização de determinados objetivos. O FUNDEF é caracterizado como um fundo de natureza contábil, com 

tratamento idêntico ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM), dada a automaticidade nos repasses de seus recursos aos Estados e Municípios, de acordo com coeficientes 

de distribuição estabelecidos e publicados previamente. As receitas e despesas, por sua vez, deverão estar previstas 

no orçamento, e a execução contabilizada de forma específica. 

(http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm) 
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FUNDEF em FUNDEB, em obediência ao § 4º do artigo 60 do ADCT, cujo objetivo se deu em 

alcançar um ajuste progressivo capaz de garantir um valor por aluno correspondente ao padrão 

mínimo de qualidade, definido nacionalmente pelo PNE. O fundo passa então a propor valores 

diferenciados, porém englobando toda a educação básica, o atendimento diferenciado à jovens 

e adultos e ao meio rural, bem como as características da educação especial. 

Já, neste momento da discussão, o ingresso das crianças no Ensino Fundamental aos 

seis anos gera polêmica com relação à oferta de conteúdos pedagógicos às crianças desta faixa 

etária. O Parecer CNE/CEB nº 6/2005 cita a colocação de duas professoras para exemplificar 

posições divergentes. Segundo a professora Maria Carmen Barbosa (UFRGS), “colocar as 

crianças de camadas populares na Escola de Ensino Fundamental sem uma proposta pedagógica 

adequada significa apenas antecipar o fracasso escolar”. A colocação contrasta com a discussão 

da professora Mônica Corrêa Baptista (UFMG), segundo a qual “tornar-se usuária da língua 

escrita é um direito da criança que possui não somente as competências e habilidades 

necessárias ao seu aprendizado, mas principalmente o desejo de aprender” (BRASIL, 2005, 

p.7). 

É observando estes aspectos que o parecer supracitado normatiza a implementação 

progressiva do Ensino Fundamental com duração de 9 anos. Dos princípios enumerados, 

destaca-se dois com relevância para a presente pesquisa: “4. Os sistemas de ensino e as escolas 

deverão compatibilizar a nova situação de oferta e duração do Ensino Fundamental a uma 

proposta pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) anos, especialmente em termos de 

recursos humanos, organização do tempo e do espaço escolar, considerando, igualmente, 

materiais didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como os reflexos dessa proposta 

pedagógica em políticas implementadas pelo próprio Ministério da Educação, como por 

exemplo na distribuição de livros didáticos; 5. Os sistemas de ensino deverão fixar as condições 

para matrícula das crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental quanto à idade cronológica: 

que tenham 6 (seis) anos completos ou que venham a completar seis anos no início do ano 

letivo”. 

Para fins de avaliação da Educação Básica e uma vez que o SAEB promove a avaliação 

coletando dados e estimando as proficiências dos alunos, foi proposta a adoção de uma 

readequação contábil para o censo escolar e com nova nomenclatura. 
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Tabela 1 - Descrição das faixas de escolarização por idade 

 

Etapa de Ensino Faixa etária prevista Duração 

Educação Infantil 

Creche 

Pré-escola 

até 5 anos de idade 

até 3 anos de idade 

4 e 5 anos de idade 

 

Ensino Fundamental 

Anos iniciais 

Anos finais 

até 14 anos de idade 

de 6 a 10 anos de idade 

de 11 a 14 anos de idade 

9 anos 

5 anos 

4 anos 

 

Em 2006, através da Lei nº. 11.274, o Governo Federal altera a redação dos artigos 29, 

30, 32 e 87 da LDBEN, a Lei nº 9.394/96, dispondo sobre a duração de nove anos para o Ensino 

Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade e estabelece o ano de 

2010 como data máxima para que os sistemas de ensino concluam as medidas necessárias.   

Tais medidas passam a ser detalhadas e normatizadas através do Parecer CNE/CEB nº 

4/2008, no qual é possível observar especial preocupação no que se refere à adequação das 

políticas pedagógicas à faixa etária, com objetivo de esclarecer aspectos sobre os quais ainda 

ocorriam controvérsias ou inadequação dos procedimentos pedagógicos recomendados para a 

faixa etária dos seis aos oito anos. Dentre as medidas, cabe destacar a exigência de um projeto 

político-pedagógico próprio para ser desenvolvido em cada escola; a matrícula obrigatória para 

crianças a partir dos seis anos – completos ou a completar até o início do ano letivo -  a ser 

adotada por todos os sistemas de ensino, até o ano letivo de 2010, exigindo assim  planejamento 

e organização até 2009, para que ocorra sua implementação no ano seguinte;  organização do 

Ensino Fundamental com nove anos de duração supondo a reorganização da Educação Infantil, 

particularmente da Pré-Escola, destinada a crianças de 4 e 5 anos de idade, devendo ter 

assegurada a sua própria identidade; a observância de que o antigo terceiro período da Pré-

Escola não poderia se confundir com o primeiro ano do Ensino Fundamental, visto que esse 

primeiro ano passava a ser parte integrante de um ciclo de três anos de duração, denominado 

“ciclo da infância”; a atenção aos três anos iniciais e sua importância para a qualidade da 

Educação Básica, voltados à alfabetização e ao letramento, necessitando que a ação pedagógica 

assegurasse, nesse período, o desenvolvimento das diversas expressões e o aprendizado das 

áreas de conhecimento estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
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Fundamental; o entendimento que a alfabetização dar-se-á nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009 tornou a oferta da Educação Básica 

obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, incluindo aqueles que não concluíssem as etapas de 

ensino em idade regular, bem como já houvessem sido definidas, pelas Leis n° 11.114/2005, nº 

11.274/2006 e nº 11.330/2006,  as primeiras orientações curriculares para os sistemas e 

estabelecimentos de ensino para fins de organização da oferta do Ensino Fundamental de 9 anos 

e seus consequentes reflexos na Educação Infantil, especialmente na etapa pré-escolar. 

Desta forma, a Câmara de Educação Básica reformulou o conjunto original de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e Resolução 

CNE/CEB nº 5/2009) e para o Ensino Fundamental (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução 

CNE/CEB nº 7/2010). 

Após 8 anos de implementação, verificou-se que muitos sistemas de ensino 

interpretaram de maneira diferente a expressão “início do ano letivo” no que se referia à idade 

mínima para matrícula tanto na pré-escola (4 anos) quanto no Ensino Fundamental (6 anos), 

havendo quem interprestasse o início do ano letivo até o final de junho, outros até o final de 

agosto e ainda quem estendesse ainda mais, contrariando a Constituição Federal e a LDB. Desta 

forma, a discussão sobre o corte etário retorna ao Conselho Nacional de Educação sob o Parecer 

CNE/CEB nº 2/2018 (BRASIL, p.6), devido a um  

 

recurso especial da União junto ao Superior Tribunal de Justiça, contra um 
Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Ação Civil 

Pública proposta pelo Ministério Público Federal de Pernambuco, que 

solicitara a condenação da União a “proceder à reavaliação dos critérios de 
classificação dos alunos do Ensino Fundamental, garantindo, também, o 

acesso de crianças com seis anos incompletos, que comprovem sua capacidade 

intelectual por meio de avaliação psicopedagógica, revogando, com isso, as 
disposições contidas nas Resoluções nº 1, de 14/01/2010 e nº 6, de 20/10/2010, 

e demais atos posteriores que reproduziram a mesma ilegalidade, editados pela 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação”. 

 

 Para proceder a análise do mérito, o parecer supracitado destaca que o descumprimento 

das normativas do CNE está restrito a um número de pais, cujo desejo consiste em adiantar 

etapas do processo de escolarização das crianças, por desconhecimento dos prejuízos que 

podem ser causados ao desenvolvimento da criança.  Reitera os Pareceres CNE/CEB nº 8/2008 

e nº 5/2009, em cujos documentos, é estabelecido o corte etário com data limite para a matrícula 

inicial fixada em 31 de março. 
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 O Parecer CNE/CEB nº 2/2018 revisita as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, fruto de inúmeras audiências públicas 

nacionais, nos quais consta como motivação para a fixação de uma data de corte fatores de 

ordem política, psicológica e jurídica.   

Quanto à organização política, destacaram-se dois fatos: não haver uma única data 

nacional para início do ano letivo (devido à condições climáticas, culturais, econômicas e 

sociais, consequência das dimensões continentais do país); compatibilidade com as tabelas de 

equivalência de estudos de Educação Básica do MERCOSUL, para facilitar o trânsito de alunos 

entre estes países, principalmente em regiões de fronteira, visto que muitos países envolvidos 

adotavam o dia 31 de março ou início do período letivo.  

Por outro lado, manifestou-se o Conselho Nacional de Psicologia (BRASIL, 2018 p.7), 

exclusivamente para o parecer em questão, com os seguintes argumentos: 

 

(...) No caso da criança de 5 anos de idade, há que se considerar que sua 

matrícula na Educação Infantil seguiu e segue, historicamente, concepções de 

desenvolvimento fundadas em uma tradição consolidada da Psicologia do 
Desenvolvimento, quer seja, de que há diferenças psicológicas significativas 

entre as crianças até 5/6 anos de idade e as crianças em idades mais avançadas.  

(...)  

...o Conselho Federal de Psicologia, consultada a Comissão de Educação do 
CFP, posiciona-se de forma favorável ao corte etário e de forma desfavorável 

à condicionalidade da avaliação psicológica para a matrícula de crianças fora 

do corte etário para o Ensino Fundamental e a Educação Infantil. 

 

Sobre o conhecimento da psicologia do desenvolvimento infantil, afirmou-se que as 

características físicas, psicológicas e sociais da criança interferem diretamente na adequação da 

pedagogia da infância praticada na Educação Infantil e na pedagogia praticada no Ensino 

Fundamental, concluindo-se que “antecipar a exigência de capacidades cognitivas, que só se 

evidenciam com 6 e 7 anos, prejudicam a aprendizagem gerando resultados menos eficientes 

na qualidade da ação escolar além de provocar desinteresse e gerar ansiedade” (BRASIL, 2018,  

p.7). 

Acrescendo-se a assessoria jurídica, as discussões alcançaram o Supremo Tribunal 

Federal, a partir da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 17 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 292.  Foi sustentado que  

 

o critério de idade é reconhecido como adequado para a organização da vida 
escolar; não se revela discriminatório, pois atinge indistintamente todos 
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aqueles que se encontram na mesma situação objetiva (ou seja, respeita o 

princípio da isonomia); e, por fim, se coaduna com o sistema constitucional 

de exercício de direitos e liberdades (BRASIL, 2018, p.8). 

 

Desta forma, sob o Parecer CNE/CEB nº 2/2018, fixou-se a constitucionalidade da 

exigência de (seis) 6 anos de idade para ingresso no Ensino Fundamental, cabendo ao Ministério 

da Educação a definição de data para o corte etário. Este último, por sua vez, limitou a 31 de 

março a data para que as crianças tivessem 6 anos completos para ingresso no Ensino 

Fundamental e 4 anos completos para a Pré-Escola. 

Não obstante a longa discussão acerca das definições legais sobre os aspectos formais 

para acesso e matrícula, também foi alvo de estudo aquilo que se definiu por Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, em cuja abordagem se inserem 

preocupações com relação aos conteúdos estudados pelas crianças e sua relação com o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

 Segundo o Parecer CNE/CEB nº 20/2009, a integração de creches e pré-escola à 

Educação Básica exigiu uma revisão de concepções sobre a educação, seleção e fortalecimento 

de práticas pedagógicas. Nesse sentido, o parecer citado juntamente com a Resolução nº 5/2009 

vieram responder a necessidade de novos marcos normativos para Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental de 9 anos.   

Para isso, a Coordenadoria de Educação Infantil do MEC reuniu-se com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para o estabelecimento de cooperação técnica para a 

articulação de um processo nacional de estudo e debates sobre o currículo, que abrangeu a 

participação de representantes de entidades nacionais como UNDIME, ANPED, CNTE, Fórum 

Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, entre outros, foram incorporados também 

pesquisadores de diversas universidades referenciadas no país. 

Desta, o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 apresentou as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil com o objetivo de orientar a formulação de políticas e também o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de Projetos Políticos-Pedagógicos. 

As diretrizes abordam o processo educacional das crianças em sua integralidade tendo 

em vista os seguintes aspectos: identidade do atendimento à Educação Infantil; função 

sociopolítica e pedagógica da Educação Infantil; definição de currículo; a visão da criança como 

sujeito do processo de educação; os princípios éticos, políticos e estéticos do fazer pedagógico; 

a parceria das escolas com as famílias; a organização das experiências de aprendizagem na 

proposta curricular; o processo de avaliação e o acompanhamento da continuidade do processo 

de educação. 
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No que tange à organização das experiências de aprendizagem na proposta curricular, o 

documento pormenoriza a grande abrangência do que deve importar ao fazer pedagógico na 

Educação Infantil, no qual faz constar a seguinte descrição a respeito da linguagem verbal 

(BRASIL, 2009, p.15): 

 

É importante lembrar que dentre os bens culturais que crianças têm o direito 

a ter acesso está a linguagem verbal, que inclui a linguagem oral e a escrita, 

instrumentos básicos de expressão de ideias, sentimentos e imaginação. A 

aquisição da linguagem oral depende das possibilidades das crianças 
observarem e participarem cotidianamente de situações comunicativas 

diversas onde podem comunicar-se, conversar, ouvir histórias, narrar, contar 

um fato, brincar com palavras, refletir e expressar seus próprios pontos de 
vista, diferenciar conceitos, ver interconexões e descobrir novos caminhos de 

entender o mundo. É um processo que precisa ser planejado e continuamente 

trabalhado. Também a linguagem escrita é objeto de interesse pelas crianças. 
Vivendo em um mundo onde a língua escrita está cada vez mais presente, as 

crianças começam a se interessar pela escrita muito antes que os professores 

a apresentem formalmente. Contudo, há que se apontar que essa temática não 

está sendo muitas vezes adequadamente compreendida e trabalhada na 
Educação Infantil. O que se pode dizer é que o trabalho com a língua escrita 

com crianças pequenas não pode decididamente ser uma prática mecânica 

desprovida de sentido e centrada na decodificação do escrito. Sua apropriação 
pela criança se faz no reconhecimento, compreensão e fruição da linguagem 

que se usa para escrever, mediada pela professora e pelo professor, fazendo-

se presente em atividades prazerosas de contato com diferentes gêneros 
escritos, como a leitura diária de livros pelo professor, a possibilidade da 

criança desde cedo manusear livros e revistas e produzir narrativas e “textos”, 

mesmo sem saber ler e escrever. 

 

Observando tais aspectos, a Resolução nº 5/2009 fixa as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil, citando em seu Art. 9º que as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens. As 

experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio 

com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos não incluem nenhum tipo de 

referência às atividades de alfabetização. 

Por sua vez, ao tratar da transição para o Ensino Fundamental, o Art.11 explicita que 

“a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem 

antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental” (BRASIL, 2009a, p. 

5). 
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No ano seguinte, a Secretaria de Educação Básica do MEC, através do Parecer 

CEB/CNE nº 11/2010 e da Resolução nº 7/2010, revisou e atualizou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental.  

Considerada uma entre as mudanças mais significativas, a matrícula de crianças de 6 

(seis) anos no Ensino Fundamental ganhou atenção especial na produção do documento. Sobre 

a transição da criança de um segmento de ensino para o outro, foi observada a necessidade de 

articulação entre ambos para que a mudança de etapa não dificulte o percurso escolar do aluno. 

Por isso, as diretrizes orientam para que o Ensino Fundamental incorpore práticas que integram 

historicamente a Educação Infantil:  

 

Na perspectiva da continuidade do processo educativo proporcionada pelo 
alargamento da Educação Básica, o Ensino Fundamental terá muito a ganhar 

se absorver da Educação Infantil a necessidade de recuperar o caráter lúdico 

da aprendizagem, particularmente entre as crianças de 6 (seis) a 10 (dez) anos 
que frequentam as suas classes, tornando as aulas menos repetitivas, mais 

prazerosas e desafiadoras e levando à participação ativa dos alunos. A escola 

deve adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade às 

crianças na sala de aula, explorar com elas mais intensamente as diversas 
linguagens artísticas, a começar pela literatura, utilizar mais materiais que 

proporcionem aos alunos oportunidade de raciocinar manuseando-os, 

explorando as suas características e propriedades, ao mesmo tempo em que 
passa a sistematizar mais os conhecimentos escolares. Além disso, é preciso 

garantir que a passagem da Pré-Escola para o Ensino Fundamental não leve a 

ignorar os conhecimentos que a criança já adquiriu. Igualmente, o processo de 
alfabetização e letramento, com o qual ela passa a estar mais sistematicamente 

envolvida, não pode sofrer interrupção ao final do primeiro ano dessa nova 

etapa da escolaridade (Brasil, 2010ª, p.21). 

 

Além disso, há uma recomendação enfática para que sistemas e redes de ensino adotem 

a organização em ciclo nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, abrangendo crianças 

de 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade e instituindo um bloco destinado à alfabetização. 

Mesmo quando for adotado o regime seriado, “é necessário considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de 

interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos 

(Brasil, 2010a, p.22 e 23). 

A ênfase na recomendação objetiva que os três primeiros anos do Ensino Fundamental 

devam assegurar a alfabetização e o letramento dos alunos, como fica fixado no Art.29, das 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. 
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É importante ressaltar que todo o histórico de discussões acerca da data, que estipula 

o corte etário para ingresso no Ensino Fundamental de 9 anos, quanto a discussões para 

proposições curriculares reiteram a preocupação em garantir a universalização do ensino, para 

que as crianças se desenvolvam em sua integralidade e em idade cuja abordagem pedagógica 

esteja em consonância com seu desenvolvimento cognitivo. 

3. Revisão de literatura 

Aprender a ler não é uma tarefa fácil e a dificuldade em promover este aprendizado é 

demonstrada nos altos índices de analfabetismo funcional no Brasil, fato amplamente divulgado 

e conhecido. Tais números são flagrantes e mobilizam uma vasta rede de organizações 

governamentais e não-governamentais em uma busca por respostas para questões que giram em 

torno de soluções para a dificuldade de aprender/ensinar a ler.  As respostas possíveis 

normalmente se cercam de aspectos sociais, políticos, culturais e psicológicos e encontram-se 

descritos e justificados nas políticas que estão sempre se renovando sem, contudo, promover 

um trabalho que gere resultados significativos. 

A complexidade que envolve o aprendizado da leitura tem diversas faces e sua 

compreensão deve partir de uma visão global do ser humano. Porém, apesar da vasta gama de 

explicações plausíveis que existem acerca da questão, apenas em círculos muito restritos e que, 

em geral, não abrangem as atividades pedagógicas, questiona-se o que a presente pesquisa 

considera ser elemento central: como o cérebro aprende a ler? 

Se por um lado, é a experiência humana que promove o aprendizado, por outro, é 

necessário considerar que existe um órgão que processa a aprendizagem, tornando conscientes 

as informações que chegam através dos sentidos e da experiência: o cérebro, a parte mais 

importante do sistema nervoso.  

Negligenciados, os estudos neurocientíficos da aprendizagem não compõem as grades 

curriculares dos cursos de pedagogia ou das licenciaturas de forma que os profissionais que se 

dedicam ao processo educacional desconhecem as características e o funcionamento do órgão 

que se destina à tarefa de aprender. 

Compreender os mecanismos cerebrais subjacentes à aprendizagem representa um 

aspecto muito relevante e representativo que pode otimizar as políticas e práticas pedagógicas 

e é essencialmente onde se ancora teoricamente esta pesquisa: na neurociência da leitura. 
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3.1. Como o cérebro aprende 

O pensamento, a atenção ou a capacidade de julgamentos são processos mentais frutos 

do funcionamento cerebral. Segundo Cozenza e Guerra (2011, p.12-25), os circuitos nervosos 

responsáveis pela aprendizagem são formados por bilhões de células que se especializaram na 

recepção e condução de informações e passaram por um processo de organização, formando 

cadeias cada vez mais complexas: os neurônios e suas sinapses.  

Os neurônios processam informações através de estímulos elétricos disparados 

dezenas de vezes por segundo via impulsos que transmitem a informação a outras células. Uma 

estrutura que ocorre geralmente nas porções finais do prolongamento neuronal é responsável 

pela transmissão: o axônio. O local onde ocorre a passagem de informação entre as células é 

chamado de sinapse e a comunicação é feita através de uma substância química que se converte 

em neurotransmissor.  O neurotransmissor liberado na região das sinapses atua na membrana 

da outra célula excitando-a ou inibindo-a de forma que os impulsos nervosos sejam disparados 

ou, caso estejam em excesso, podem ter efeito inibitório. O equilíbrio entre ações sinápticas 

excitatórias e inibitórias vai definir a resposta neuronal. 

A maioria dos axônios encontrados no sistema nervoso possui um envoltório de 

mielina, células auxiliares que se enrolam ao longo da fibra nervosa e formam uma bainha, 

garantindo uma velocidade cem vezes maior na condução da informação do que uma fibra sem 

mielina. O cérebro é formado por uma substância branca (fibras mielinizadas) e uma substância 

cinza (onde se encontra o predomínio de corpos de neurônios) – o córtex cerebral, responsável 

por circuitos complexos que se encarregam de funções como a linguagem, a memória, o 

planejamento de ações, o raciocínio etc. Um acúmulo de neurônios que se associaram, 

formando circuitos complexos, proporcionaram, ao longo da evolução, um crescimento na 

extremidade da cabeça dos vertebrados, dando origem a um órgão com sofisticados processos 

mentais – o cérebro.  

O córtex cerebral costuma ser dividido em regiões, os lobos cerebrais, que têm nomes 

correspondentes aos ossos que o encobrem: lobos frontal, parietal, temporal e occipital. 

Organiza-se em unidades funcionais, com regiões primárias, secundárias e terciárias que atuam 

de forma hierárquica e permitem a interação com ambiente e o processamento das funções 

nervosas superiores. 

Ao nascer, a criança já traz em seu cérebro um conjunto de circuitos e, ainda que não 

estejam funcionando em sua plenitude, grande parte do sistema nervoso já foi construída em 

período embrionário e fetal. A partir do contato com o mundo, no desenvolvimento pós-natal, 
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o cérebro começa a formar novas sinapses. Esse processo, de acordo com Blakemore e Frith 

(2005), é chamado sinaptogênese e é seguido por podas sinápticas, quando as conexões mais 

usadas são reforçadas e as menos usadas são eliminadas em processos responsáveis pela 

plasticidade cerebral, ou seja, uma capacidade de se adaptar continuamente, consequente da 

relação entre genes e experiência. As autoras citam um conjunto de pesquisas que relacionam 

programação genética e experiências ambientais. Pesquisa em ratos revelou como o ambiente 

afeta as sinapses do cérebro durante o desenvolvimento2, tal pesquisa é frequentemente citada 

como evidência da importância de ambientes enriquecidos na primeira infância. Estudos iniciais 

mostraram que ratos criados em ambientes enriquecidos com rodas de girar, escadas de subir e 

outros ratos pra brincar, tinham até 25% mais sinapses por neurônio em áreas do cérebro 

envolvidas em percepção sensorial do que ratos mantidos em ambientes privados, criados 

sozinhos em gaiolas, sem companheiros ou brinquedos3. Ratos criados em ambientes 

complexos realizaram tarefas com melhor desempenho e foram mais rápidos em labirintos, ou 

seja, ambientes precoces enriquecidos parecem criar ratos inteligentes. Além disso, a 

quantidade de atividade física exercida por um rato bebê, a longo prazo, determina o estado de 

suprimento de sangue no cérebro. 

Contudo, esses resultados significam que o ambiente deve ser manipulado para torná-

lo mais rico do que é normalmente? As pesquisas indicam que não. Não há sugestões que 

indiquem que quanto mais rico ambiente, melhor. Um ambiente estimulante assemelha-se ao 

ambiente de um rato na natureza, de forma que se considerou mais preciso afirmar que um 

ambiente “normal” leva a mais conexões sinápticas do que um ambiente “privado”.  

As pesquisas não se aprofundam de forma a dar suporte argumentativo para questões 

com foco educacional nos primeiros anos da criança, porém, destacam que a plasticidade sugere 

que o cérebro está bem montado para a aprendizagem ao longo da vida, não havendo 

necessidade biológica de se apressar o ensino formal, lançando questionamentos sobre o que 

seria considerado um ambiente “normal” para o desenvolvimento infantil, o que se desdobrará 

neste trabalho com olhar específico ao aprendizado da leitura.  

3.2. Como o olho lê 

 Como já assinalado anteriormente, nada mais importante para compreender 

questões que tangem ao aprendizado da leitura do que o conhecimento das características e 

funções dos órgãos utilizados para realizar tal tarefa. Para fazê-lo, serão utilizados os trabalhos 

                                                
2 Greenough, Blake e Wallace, 1987 
3 Crossman, Churchill, Bates, Klein e Greenough, 2002 
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empreendidos por Dehaene (2012), que contemplam estudos da neurociência cognitiva sobre o 

que o autor denomina “ciência da leitura”. 

 A descrição do autor (2012, p.26-62) se inicia na primeira etapa da leitura: a 

retina. Sua região central, chamada de fóvea, é rica em células fotorreceptoras de resolução 

muito alta, os cones. Ocupa cerca de 15° do campo visual, sendo a única zona da retina 

realmente útil à leitura. Seu tamanho também é a razão pela qual é necessário mover 

incessantemente os olhos no curso da leitura. O texto é “escaneado” pela parte mais sensível no 

captor visual, porém não de forma contínua, os olhos se deslocam em pequenos e discretos 

movimentos denominados sacadas, que se dão em quatro ou cinco por segundo, a fim de trazer 

mais palavras à fóvea. A precisão é máxima no centro e diminui em direção às periferias, de 

forma que não se vê uma palavra com a mesma precisão em todos os lugares.  

Por esse motivo, e ao contrário do que se é levado a pensar no senso comum, caracteres 

pequenos são mais fáceis de ler do que os grandes. Quanto maiores os caracteres, mais eles 

ocupam lugar na retina e, portanto, mais as letras se distanciam em direção à periferia do campo 

visual, onde mesmo as letras grandes ficam difíceis de discernir. As sacadas são, portanto, 

mensuradas em relação ao número de letras percorridas, já que elas variam em função da fonte 

utilizada. Quando se prepara para sacadas, o cérebro adapta-se à distância percorrida pelo olho, 

de modo a avançar em torno de sete a nove letras por sacada, sendo este o número estimado de 

letras tratado no curso de uma fixação do olhar. Esse deslocamento do olhar se dá em torno de 

dois ou três décimos de segundo. A leitura é uma sucessão de tomadas do texto, que é 

apreendido quase palavra por palavra. A maioria dos bons leitores leem aproximadamente de 

400 a 500 palavras por minuto. Com treinamento, poderia atingir de 1100 a 1600, quatro vezes 

mais do que a leitura normal, com cerca de uma palavra a cada 40 milissegundos. Embora seja 

possível aumentar um pouco o âmbito visual a fim de reduzir o número de sacadas e aprender 

a evitar as regressões (quando o olhar se volta às palavras que acabou de percorrer), não é 

possível ultrapassar os limites físicos do olho, sob pena de saltar palavras e perder o fio do 

texto. 

Para ler, é necessária uma percepção visual que identifique todas as letras como 

invariantes, sejam elas escritas em letra de imprensa, manuscrita, maiúsculas ou minúsculas e 

em todos os tamanhos de fontes. Para fazê-lo, é necessário localizar o que não varia – a forma 

da letra que compõe uma palavra – a despeito das formas que os caracteres possam assumir. A 

esse problema dá-se o nome de invariância perceptiva. A primeira forma de invariância diz 

respeito ao tamanho das letras: o tamanho pode variar ao fator cinquenta sem que a leitura seja 

afetada. A segunda forma de invariância refere-se à posição das palavras, se o olho repousa 
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ligeiramente à esquerda do centro da palavra, mas nem sempre exatamente no mesmo local, no 

caso de palavras não muito longas, em qualquer lugar onde o olhar se fixe, possibilitará o 

reconhecimento. O sistema visual dispõe de mecanismos que compensam simultaneamente 

variações de tamanho e posição. A terceira forma de invariância concerne à forma dos 

caracteres, as fontes incluem numerosas variações de caracteres, maiúsculas e minúsculas, e as 

formas manuscritas incluem uma dimensão maior de variações e ambiguidades. Assim, para 

ler, o sistema visual deve classificar numa mesma categoria formas consideravelmente 

diferentes. 

Considerando que a associação grafema/fonema é completamente arbitrária, assim 

como as diversas formas de grafá-las já descritas, para aprender a ler não basta associar letras 

aos fonemas da língua, mas às múltiplas formas, sem ligação especial, que representam uma 

mesma letra.  

A leitura só é possível porque o sistema visual não se interessa pela variação das letras 

individualmente - a ele só interessa o reconhecimento da invariância das letras, não 

apresentando, tamanho e FoRma, diferença significativa. 

Também a decomposição de morfemas constitui uma etapa que o sistema visual deve 

cumprir para o reconhecimento da palavra. O reconhecimento do morfema parece pré-ativar o 

reconhecimento de palavras relacionadas, num efeito gatilho, de forma que o agrupamento de 

letras AM apresentaria uma ativação morfêmica para a palavra AM-Á-SSE-MOS e o mesmo 

não aconteceria com o mesmo agrupamento na palavra AMAREL-O. 

O gatilho não ocorre somente no nível do significado, as pesquisas indicam que a 

plausibilidade da decomposição em cadeias de letras é fundamental. O sistema visual disseca a 

palavra (morfologicamente) esperando que isso seja útil aos operadores seguintes que calculam 

o resultado.  

Os morfemas, por sua vez, se dividem em grafemas, ou seja, uma ou mais letras que 

representam uma só categoria elementar na língua falada, o fonema.  Os dígrafos compreendem 

duas letras que apresentam apenas uma unidade sonora, como em e-s-c-o-LH-a e e-XC-e-SS-

o, e os dífonos compreendem uma letra que representa duas categorias sonoras, como em f-i-

X-a-r. O sistema visual dos leitores do português aprendeu a tratar grupos de letras como uma 

unidade à parte, inteira, de forma que, em geral, o leitor não os divide nas letras que os 

compõem. Os grafemas se reagrupam em sílabas, de forma que o sistema visual acaba por 

decompô-los de forma automática, numa arborescência estruturada.   



42 

 

A leitura possui uma via fonológica e outra lexical. Segundo Dehaene (2012), nos 

adultos, as duas vias de leitura existem e são ativadas simultaneamente. Todos dispõem de uma 

via direta de acesso à palavra, que evita que sejam pronunciadas mentalmente antes da 

compreensão. Porém, mesmo nos leitores mais experientes, a sonoridade das palavras continua 

a ser utilizada, mesmo se delas não houver consciência. As duas vias, portanto, funcionam 

paralelamente, uma dando suporte à outra. 

A capacidade de leitura mental é essencial para a leitura de uma palavra pela primeira 

vez. Ao iniciar a leitura, não há nenhuma possibilidade de acesso direto ao significado da 

palavra, visto não haver experiência anterior sobre aquela ortografia. É a decodificação em 

imagens acústicas inteligíveis que permite, por via indireta, uma primeira compreensão. 

Destaca-se, então, a via fonológica como a única utilizável ao aprender a ler novas palavras. 

Em línguas como o português e o italiano, em que a relação grafema fonema é muito 

mais transparente do que no inglês e no francês, considera-se que poucos meses de 

aprendizagem são suficientes para se aprender a ler todas as palavras.  

Com maior ou menor complexidade, todos os sistemas de escrita oscilam entre a 

escrita dos significados e a dos fonemas e isso se reflete diretamente no cérebro do leitor. A 

maior parte dos modelos de leitura postula que as duas vias de tratamento se completam. Para 

a leitura de palavras novas e raras, com ortografia irregular, a palavra passa pela via fonológica 

que decodifica os grafemas, deduz a pronúncia possível e, depois, tenta acessar a significação. 

Quando as palavras são frequentes ou regulares, a leitura assume uma via direta, que recupera 

desde o início a palavra e o significado, depois utiliza essas informações para recuperar a 

pronúncia. 

O resultado é que, em adultos bem treinados, uma série de processadores cerebrais 

ultra-especializados trabalham em paralelo em todos os níveis (traços, letras e palavras) e, com 

isso, o tempo de leitura independe da extensão da palavra, ela pode ter seis letras ou menos, seu 

reconhecimento leva um tempo constante.  

3.3. História da neurociência da leitura e seus avanços 

 Para descrever o surgimento da neurociência da leitura, Dehaene (2012) faz uso do 

caso de um paciente que, em 1887, provocou as primeiras perguntas sobre o tema. Tratava-se 

de um homem de negócios, com renda confortável e culto que, um dia, ao abrir um livro, não 

conseguiu ler. Embora fosse possível enxergar as letras, ele não as lia. Em consulta ao 

neurologista, Joseph Jules Déjerine, e após análise psicológica e anatômica recebeu o 

diagnóstico “cegueira verbal pura”. O nome batizou o estado de perda seletiva do 
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reconhecimento das letras e das palavras escritas e sugeriu a existência de um “centro visual 

das letras”, ou seja, um circuito neuronal especializado para a leitura. 

O paciente era capaz de ler os números, fazer cálculos complexos e escrever palavras 

ditadas, impedindo a conclusão de que o problema repousasse sobre a visão. A perda seletiva 

da leitura era de origem cerebral e postulava a existência de uma região cortical específica à 

leitura das letras. A neurologia moderna confirmou esta primeira análise que, atualmente, 

recebe o nome de “alexia pura” ou “alexia sem agrafia”. 

Em 1892, após o falecimento do paciente em questão, é realizada uma autópsia que 

revela um cérebro com hemisfério direito intacto e lesões que atingem o hemisfério esquerdo, 

no lobo occipital, mais particularmente, as circunvoluções do lobo occipital, bem como as do 

lóbulo lingual e lóbulo fusiforme. As lesões afetam o que os neurologistas chamam de 

substância branca, ou seja, os feixes de conexões nervosas que religam as regiões corticais 

distantes, afetando o córtex visual esquerdo e as conexões que fazem entrar no hemisfério 

esquerdo as informações visuais provenientes das regiões visuais direitas (o corpo caloso). 

Déjerine supõe que a lesão afeta a transmissão das informações visuais que se dirigem 

ao que ele chama de “centro visual das letras”. Embora o centro visual das letras esteja intacto, 

está privado das entradas visuais provenientes dos dois hemisférios, ou seja, a desconexão entre 

ambos não permite aplicar conhecimento sobre as letras e reconhecê-las representativamente, 

provocando a chamada “cegueira verbal”. 

Em pesquisas atuais desenvolvidas por Dehaene e o neurologista Laurent Cohen em 

pacientes com alexia, confirmou-se a região occípito-temporal esquerda como integrante do 

circuito da leitura no cérebro, a qual recebeu o nome de “região da forma visual das palavras”. 

Esses estudos também corrigiram a localização da região desconectada, antes considerada na 

região mais dorsal do giro angular, agora localizada, mais precisamente através de IRM, no 

sistema visual ventral. 

 Sobre a arquitetura geral das redes cerebrais da leitura, este um século de pesquisas 

neurocientíficas acrescentou muitas descobertas. Déjerine e uma sequência de outros 

especialistas concebiam o circuito da leitura linear e serial, ou seja, “as imagens visuais eram 

enviadas ao giro angular, onde entravam em contato com o repertório das imagens visuais das 

palavras, seguiam à região de Wernicke, sede das imagens auditivas, depois à região de Broca, 

sede de controle dos músculos” (DEHAENE, 2012, p.79). 

Atualmente, essa visão serial foi substituída por uma visão mais complexa, abundante, 

na qual uma região muito numerosa do cérebro é ativada em paralelo. O autor destaca a 

complexidade do cérebro do leitor afirmando que qualquer esquema atual, embora enriquecido, 
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ainda deve ser considerado provisório. A compreensão do cérebro do leitor e da região visual 

das palavras ainda conta com progressos.  

3.4. O circuito cerebral da leitura e a lateralidade da linguagem 

O que já fora demonstrado com menos precisão através do uso de tomografia, 

atualmente é confirmado por pesquisas que utilizam imagem funcional por ressonância 

magnética, o IRM funcional:  a importância da região occípito-temporal esquerda no circuito 

cerebral da leitura. Pesquisas demonstraram que, sem exceção, todas as pessoas ativam uma 

mesma região durante a leitura, ou seja, o ser humano desenvolve “uma região da forma visual 

das palavras e ela se encontra sempre no mesmo lugar: sobre o flanco do sulco occipital-

temporal, um cruzamento do córtex temporal que limita a região fusiforme do hemisfério 

esquerdo” (DEHAENE, 2012, p.85). Independentemente do sistema de escrita, seja por 

hologramas (chinês ou japonês) ou quanto à lateralidade da leitura (da esquerda para direita, 

como o português, ou da direita para esquerda, como o hebraico), em todas as pessoas a posição 

da leitura no cérebro é sempre próxima ao sulco occípito-temporal esquerdo, fato que confirma 

a existência de um mesmo circuito cerebral da leitura entre todos, mais especificamente, uma 

área visual das palavras. Pessoas escaneadas demonstraram ativação seletiva para palavras 

escritas e nenhum traço de ativação para a escuta de palavras faladas, ou seja, exceto em 

condições particulares4, a região occípito-temporal ventral só é ativada quando se lhe 

apresentam palavras escritas e nunca palavras orais, tal preferência é universal entre todos os 

indivíduos e no mesmo lugar do cérebro. 

Em face da descoberta de uma região que se interessa pela análise visual das palavras, 

Dehaene (2012, p.88-94) lança mão de investigações que buscaram delimitar com maior 

precisão tal preferência.  Uma pesquisa neuroaudiológica5 buscou detectar a preferência por 

categorias de objetos e obteve os seguintes resultados: duas pequenas regiões vizinhas 

demonstraram especialização sistemática: os rostos ativavam a superfície inferior do córtex, 

enquanto as palavras ativavam uma região mais lateral no sulco cortical imediatamente vizinho, 

caracterizando uma preferência local, estando as letras sempre à esquerda dos rostos. Certos 

setores do córtex não respondem a mais que uma categoria como objetos ou rostos.  

Pesquisa posterior6 revelou que o tratamento visual do córtex acontece em duas etapas: 

quando palavras e rostos não se distinguem, observada em torno de 200 milissegundos depois 

                                                
4 Com exceção de ativação fraca para quando se pedia a execução de tarefas que exigissem a visualização do 

traçado dos caracteres no espaço. (DEHAENE, 2012, p.88) 
5 Puce et al., 1996 
6 Tarkiainen et al.,1999 e Tarkiainen et al., 2002 
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do aparecimento das imagens da retina e ambos atingem regiões comparáveis do polo occipital,  

é efetuada uma primeira análise da imagem de onde se extraem formas elementares como 

traços, curvas e superfícies; e, outra, 50 milissegundos mais tarde, quando as palavras evocam 

resposta ampla do hemisfério esquerdo e os potenciais para reconhecimentos dos rostos, na 

parte de cima do hemisfério direito.  A lateralidade rápida do cérebro em relação ao hemisfério 

esquerdo é, portanto, uma das propriedades essenciais da leitura.  

Outra propriedade da leitura pesquisada por Dehaene (2012, p.97-100) concerne à 

invariância espacial. As projeções visuais são cruzadas, ou seja, palavras apresentadas à 

esquerda são enviadas à área visual, denominada V4, do hemisfério direito, e as apresentadas à 

direita projetam-se à área V4 do hemisfério esquerdo. Tal tratamento unilateral se prolonga de 

160 a 170 milissegundos após o aparecimento da palavra. Após algumas dezenas de 

milissegundos, toda a atividade bascula para o hemisfério esquerdo e converge para a região da 

forma visual da palavra (a mesma região das lesões de alexia pura), independentemente da 

posição à qual a palavra foi exposta. A informação entre os hemisférios se dá através do corpo 

caloso, vasto feixe que agrupa milhões de fibras nervosas e interliga ambos os hemisférios. 

Caso alguma lesão venha a interromper o corpo caloso, as palavras apresentadas ao lado 

esquerdo deveriam contatar normalmente as regiões visuais do hemisfério direito, mas ali 

permaneceriam confinadas, não alcançando as áreas da linguagem, pois a lesão impediria que 

toda a atividade basculhasse para o hemisfério esquerdo e convergisse para a região da forma 

visual das palavras. Já as apresentadas à direita da tela seriam lidas perfeitamente, visto que já 

teriam sido projetadas ao hemisfério esquerdo. 

Além da invariância espacial, a leitura também exige o reconhecimento da forma 

precisa dos caracteres, o que não se restringe a diferenciar maiúsculas e minúsculas, mas ler, 

sem quase nenhuma dificuldade, palavras que misturem maiúsculas e minúsculas ao longo do 

texto. Ao mensurar a atividade cerebral em IRM, pesquisas7 demonstraram que participantes 

que liam palavras em que letras maiúsculas e minúsculas se sucediam, como em ArAnHa, 

tiveram ativação da área visual das palavras com perfil normal de intensidade. A resolução para 

tal é, contudo, modesta, não sendo possível afirmar que são exatamente os mesmos neurônios 

que respondem as palavras escritas em quaisquer que sejam as variações de caixa. As pesquisas 

ainda não permitem demonstrar que sejam os mesmos neurônios, apesar de situados na mesma 

área. 

                                                
7 Polk e Farah, 2002 
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Experiências posteriores demonstraram um interesse da região da forma visual das 

palavras, não por letras ou palavras, mas por níveis sucessivos de codificação que constituem 

uma hierarquia de invariância crescente8, tal invariância perceptiva não se atém somente à caixa 

das letras, mas estende-se a grupos de letras, como radicais comuns entre palavras, o que sugere 

uma possível orientação morfológica, embora ainda não haja interpretação semântica. “Nesse 

ponto do tratamento da informação, o sistema visual julga útil decompor as palavras 

simplesmente numa arborescência estruturada de letras, grafemas, sílabas e morfemas” 

(DEHAENE, 2012, p.107). 

É importante observar que tais experiências demonstram que o leitor não tem acesso 

direto às palavras escritas, mas se atém às complexidades que as estruturam e são peculiares a 

cada língua, ou seja, a capacidade de leitura resulta de uma aprendizagem que absorveu as novas 

associações culturais que apenas a região visual esquerda parece ter incorporado. 

3.5. Relação grafema/fonema/significado 

Após o reconhecimento da forma visual da palavra, o resultado dessa análise precisa 

ser transmitido à outras regiões cerebrais para ser processado como leitura. Conforme Dehaene 

(2012, p.118-128), esse resultado é enviado à região occípital-temporal esquerda para, então, 

ser processado segundo a representação de sua sonoridade e significado. A região occípito-

temporal funciona como um orientador essencial, que distribui a informação sobre a identidade 

dos objetos e das palavras e as envia a numerosas regiões corticais. Iniciada no polo occipital e 

ainda com representação visual precoce, a leitura leva em torno de 170 milissegundos para 

bascular em favor do hemisfério esquerdo e restringir-se à região occípito-temporal ventral. 

Depois, em torno de 250 milissegundos, ela invade uma porção dos dois lobos temporais e, em 

300 milissegundos, ela estende sua tarefa ao seio do hemisfério esquerdo, compreendido pelo 

polo temporal, a ínsula anterior e a região de Broca. O destaque desse percurso se dá em razão 

da região occípito temporal ser a última implicada nas etapas estritamente visuais da leitura. 

“Tudo o que se segue participa de encetar a ligação da palavra escrita com as representações do 

som e do significado que não são específicas da leitura, mas são igualmente utilizadas para a 

compreensão e para a produção de fala” (DEHAENE, 2012, p.118). 

Postula-se que há duas vias de acesso à leitura - palavras regulares e neologismos 

reconhecidos pela via das traduções de letras e sons (conversão grafema-fonema); e palavras 

frequentes ou irregulares identificadas num léxico mental que permite o acesso à identidade e 

                                                
8 Dehaene et al, 2004 



47 

 

ao significado das palavras. Tendo isso em vista, uma triagem é feita para identificar a região 

das imagens acústicas e a do significado. As palavras mais frequentes são estocadas no seio do 

léxico e as de menos frequência são tratadas como pseudopalavras, assim como as palavras de 

pronuncia regular como “padejo” podem passar pela conversão grafema-fonema e palavras de 

pronúncia irregular como “muito” só podem ser lidas corretamente se forem identificadas como 

palavras do seio do léxico.  

Por outro lado, o feixe de regiões cerebrais que acessa o significado é bastante distinto 

e sua posição anatômica recai sobre a parte de trás da circunvolução temporal média, a face 

ventral anterior do lobo temporal e a parte triangular da região frontal anterior. Ele é responsável 

apenas por ativar o campo semântico e não carrega informação sobre a pronúncia de palavra. É 

importante observar que as áreas cerebrais do significado das palavras se mostram pré-ativadas, 

mesmo antes de efetuar um trabalho mental. A região tempoparietal permanece ativada no 

estado de repouso. Não é verificada a sua ativação no momento da exposição às palavras, porém 

ela se desativa se forem apresentadas pseudopalavras.  

Como a região occípito-temporal se interessa apenas pela cadeia de letras, ela diminui 

a atividade desde que as palavras se assemelhem no plano visual, independentemente de sua 

relação no nível do significado, da mesma forma a região temporal média se interessa apenas 

pelo significado e diminui sua atividade ao responder a sinônimos. É reiterado, porém, que os 

estudos do significado são ainda pouco específicos. Muitas regiões cerebrais são ativadas ao 

refletir-se sobre uma mensagem, a semântica apela para vastíssimas populações de neurônios 

em todas as regiões do córtex, as regiões frontais e temporais esquerdas são apenas a face visível 

do feixe semântico. Palavras como “morder” mobilizam várias partes do corpo, boca, dentes, 

movimentos específicos e podem evocar as mais diversas sensações. A região temporal lateral 

exerce um papel de mediação entre a forma das palavras e os elementos de sentido que elas 

evocam. Em pesquisas9 realizadas com verbos cujos significados evocam sentidos diferentes, a 

ação é refletida em atividades neuronais na posição apropriada do mapa motriz do corpo, que 

serve ao planejamento dos movimentos. 

As duas vias da leitura coexistem e se complementam de forma que um quarto de 

segundo é suficiente para que uma palavra chegue as primeiras mensagens do significado. 

                                                
9 Pulvermller, 2005. 



48 

 

3.6. Cultura e neurônios da leitura: a hipótese da reciclagem neuronal 

Em face da evidência de que o homem é produtor de conhecimento e com ele mantém 

relação de interação, refletindo sobre ele e aperfeiçoando-o, Dehaene (2012, p.166) lança a 

hipótese da reciclagem neuronal para “caracterizar a interface entre objetos da cultura e circuito 

dos neurônios”. Para o autor, “a reciclagem neuronal é uma reconversão: ela transforma o que 

antes tinha uma função em nosso passado evolutivo numa função nova mais útil no contexto 

cultural presente”. O autor considera uma feliz fortuna que os seres humanos disponham de 

uma rede cerebral que religa precisamente as áreas visuais com as da linguagem e que possam 

se readaptar ao uso das letras, porém atenta para o fato desta reconversão ser estreitamente 

limitada, seja porque parece acontecer em um só circuito bem localizado, seja porque ele não 

se modifica muito tendo em vista que conserva a maioria de suas características herdadas de 

sua longa evolução. O que significa afirmar que a inércia biológica conserva o domínio sobre 

as inovações culturais. Sendo assim, ao adotar a hipótese da reciclagem neuronal, considera-se 

que a história da escrita, bem como as dificuldades para aprendê-la deve refletir os limites de 

nosso cérebro (2012, p.191). 

Dehaene sugere três consequências simples da hipótese da reciclagem neuronal: se a 

organização cerebral do ser humano impõe limites à variações culturais, deveríamos observar 

através de um conjunto de sistemas de escrita, que a humanidade inventou, numerosas 

características de escrita que reunissem as restrições de nosso aparelho cerebral; à medida em 

que a cultura se alfabetizou, a competência no seio do cérebro entre esta nova função cultural e 

as funções antigas, herdadas da evolução, não ocasionou a perda de certas competências, como 

o reconhecimento visual de certas categorias de objetos; e a terceira consequência concerne à 

eficácia da aprendizagem da leitura pela criança, que deve depender do grau de reconversão 

neuronal necessária, assim como adequação de método de ensino à estrutura pré-existente de 

redes cerebrais (2012, 191-192). 

Segundo Cagliari (2009, p.91-94), a história da escrita pode ser caracterizada em linhas 

gerais por três fases distintas: a pictórica, a ideográfica e a alfabética. A fase pictórica se 

distingue pela escrita através de desenhos ou pictogramas. Os pictogramas não são associados 

a um som, mas a imagem que quer representar. A fase ideográfica se caracteriza pela escrita 

através de desenho especiais – os ideogramas. Esses desenhos foram, ao longo de sua evolução, 

perdendo alguns dos traços mais representativos das figuras retratadas e tornaram-se uma 

simples convenção da escrita. As letras do sistema alfabético vieram desse tipo de evolução. As 

escritas ideográficas mais importantes são a egípcia (hieroglífica), a mesopotâmica (Suméria), 
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as escritas da região do mar Egeu (por exemplo, a cretense) e a chinesa (de onde provém a 

escrita japonesa). A fase alfabética se caracteriza pelo uso de letras, elas tiveram origem nos 

ideogramas, mas perderam o valor ideográfico, assumindo uma representação puramente 

fonográfica. O ideograma perdeu o valor pictórico e passou a ser simplesmente uma 

representação fonética. 

O alfabeto utilizado pela língua portuguesa provém do alfabeto latino que é, por sua 

vez, de origem greco-latina. Outros sistemas importantes são o semítico e o indiano. Para chegar 

a forma utilizada atualmente, o alfabeto passou por várias transformações: primeiro, surgiram 

os silabários que consistiam num conjunto de sinais que representavam a sílaba, cujos desenhos 

referiam-se a características fonéticas das palavras. Os fenícios formaram um inventário 

reduzido de caracteres com sons consonantais a partir de vários sinais da escrita egípcia. As 

palavras não utilizavam vogais, assim como pode se encontrar até hoje a exemplo do árabe e 

do hebraico. 

Os gregos adaptaram o sistema de escrita fenícia, acrescentando as vogais e criando, 

com isso, o sistema alfabético, com inventário de símbolos menor, porém com maior 

possibilidade combinatória de caracteres na escrita. 

Os sistemas de escrita podem se basear no significado (como no caso da escrita 

ideográfica) ou se basear no significante (no caso da escrita fonográfica). Os sistemas baseados 

no significante dependem essencialmente dos elementos sonoros da língua, são dependentes da 

ordem linear da escrita e sua padronização. Mantém, por sua vez, um compromisso direto ou 

indireto com os sons de uma língua e como as línguas mudam com o tempo, transformando a 

forma fônica da palavra, as escritas começam a ganhar complexidades que tornam mais difícil 

a leitura. Historicamente, muitos sistemas ideográficos se reformularam e incorporaram 

elementos da escrita fonográfica. Os sistemas de escrita, em geral, admitem variantes para a 

forma dos símbolos e das letras. 

Observada a história da escrita sob a ótica da reciclagem neuronal, verifica-se que a 

inventividade humana deva ser limitada pela organização de seus circuitos cerebrais, de forma 

que é possível encontrar mais  estruturas compartilhadas do que variações superficiais 

aparentemente mais evidentes, a saber: todos os sistemas de escrita apresentam à fóvea da retina 

alta densidade de traços contrastantes, com frequência, negros sobre um fundo branco, 

otimizando a quantidade de informação que a retina e as áreas visuais podem transmitir a cada 

fixação; todos os sistemas de escrita utilizam um pequeno repertório de formas de base cuja 

combinação hierárquica gera sons, sílabas e palavras; todos os sistemas de escrita consideram 

como adquirido que o tamanho e a posição absolutos dos caracteres não têm importância, de 
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forma que nenhuma cultura ensina isso explicitamente às crianças, ou seja, todas nascem com 

um córtex visual capaz da invariância de translação e de talhe; a maior parte dos sistemas de 

escrita utilizam elementos de som e significado (DEHAENE, 2012, p.193-194). 

A história da escrita, sob a luz da hipótese da reciclagem neuronal, lança mão de 

pesquisas10 que analisam as regularidades da escrita, a partir dos detalhes da organização visual 

de cada um dos caracteres de 115 sistemas de escrita, de todos os estilos e de todas as épocas, 

passando pelo etrusco ou pelo alfabeto fonético internacional. A primeira regularidade diz 

respeito à todos os caracteres serem formados por ao redor de três traços, a partir da curva com 

variabilidades muito fracas, letras T e P (dois traços), F e N (três traços), M ou W (quatro 

traços). O alfabeto fonético desdobra os caracteres de um sistema de escrita em até 170 fonemas. 

A segunda regularidade diz respeito às configurações dos traços, de todos os sistemas de escrita, 

cuja frequência segue uma lei universal que reproduz aquela que pode ser observada na 

natureza. Dehaene (2012, p.196) sugere que  a causa próvável da semelhança diz respeito a uma 

observância, consciente ou não, que tais formas são mais fáceis de ler, o que incita a relacionar 

a hipótese da reciclagem neuronal ao fato das culturas selecionarem objetos cuja reciclagem 

requeira o mínimo de reconversão cerebral. 

Com a especialização dos traços, a escrita evoluiu em direção a um jogo de caracteres 

simplificados e suscetíveis de reconhecimento pelos neurônios especializados do córex 

occípito-temporal ventral esquerdo que, através da evolução cultural, convergiu em direção a 

um jogo mínimo de símbolos dotado de uma afinidade muito forte com o aparelho cerebral 

humano, seja pela facilidade de reconhecimento ou porque estabelecem conexão direta com  a 

codificação das classes dos sons da língua (DEHAENE, 2012, p.212). 

3.7. A formação do futuro leitor 

Observado o modelo de reciclagem neuronal, a escrita se ancora progressivamente no 

cérebro do leitor, numa conversão especializada e progressiva do lobo temporal occipital 

esquerdo. No entanto, é ressaltado que o tecido neuronal que permite a reciclagem precisa 

possuir propriedades intrínsecas para abrigar a nova utilização, ou seja, a reciclagem neuronal 

e a aprendizagem cultural não acontecem indiscriminadamente, a plasticidade remete a limites 

de acordo com propriedades e funções de cada região cortical (DEHAENE, 2012, p.166). 

                                                
10 Changizi & Shimojo, 2005; Changizi, Zhang, Ye & Shimojo, 2006 
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Por esse motivo, é proposto um exame do período de desenvolvimento em que se 

ancora o aprendizado da leitura nos primeiros anos de vida: a criança de 0 a 5 anos de idade, 

em cujo sistema linguístico e visual repousam boa parte da preparação do cérebro para a leitura. 

Para o aprendizado da leitura, o cérebro precisará reciclar duas faculdades essenciais: 

a compreensão da língua falada e o reconhecimento espacial invariante. 

A aquisição da língua materna é um processo complexo e uma das principais tarefas 

da psicolinguística é tentar explicar sua natureza. Nos primeiros dias de vida, a criança já 

demonstra capacidade de discriminar sons da fala. Segundo Godoy e Senna (2011, p.40), 

crianças de apenas 4 dias de idade já reconhecem a fala de seus pais em função dos padrões 

prosódicos (entonação, ritmo, etc.) e permanecem insensíveis quando expostas às outras falas. 

Depois, de 2 a 6 meses, a criança já começa a produzir outros tipos de som que começam a se 

tornar inteligíveis por seus pais. 

Dehaene (2012, p.215) descreve que a imagem cerebral de bebês de 2 e 3 meses 

revelou uma organização anatômica insuspeitada: competências linguísticas repousadas sobre 

a rede cortical do hemisfério esquerdo, mais especificamente, a região temporal superior 

esquerda, analisando os sons da fala; e o sulco temporal superior esquerdo, mostrando 

organização hierárquica ligada a uma análise progressiva dos fonemas, das palavras e das 

frases.  

De 4 aos 7 meses, se inicia a etapa do balbucio e consiste na emissão de sequência de 

sons de vários tipos, em que a criança repete sons silábicos. São treinos fonéticos e exploram 

as possibilidades do aparelho fonador. Godoy e Senna (2011, p. 42) caracterizam a etapa do 

balbucio como uma demonstração clara de que a criança não imita os sons da fala, mas que aos 

poucos se concentra nos padrões silábicos de sua língua. 

A criança, com poucos meses, emite todo tipo de sons e, durante o processo de 

aquisição do sistema fonológico, ela começa um inventário mínimo de fonemas que se 

desenvolve e amplia em poucos anos. É importante observar que o que se entende por sistema 

fonológico não se refere aos sons da língua, mas aos fonemas. Estes se constituem em entidades 

abstratas com as quais opera a fonologia para explicar como e por que, apesar das diferenças 

regionais, sociais e individuais quanto a pronúncia, as pessoas se entendem. Para descrever os 

fonemas, a fonologia lança mão da articulação dos sons quanto ao lugar de articulação do som 

(órgãos do aparelho fonador) e o modo como é produzida a articulação.  O processo de aquisição 

do sistema fonológico tem seu início por meio da oposição entre consoante e vogal, /a/ por ser 

a vogal de abertura máxima e que mais se aproxima à posição da boca ao expirar e o /p/ oclusiva 

com interrupção total da passagem do ar. Em seguida a criança estabelece a distinção oral/nasal, 
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incorporando no sistema fonológico a consoante /m/, que possui a mesma nitidez do /p/, donde 

começam a ser pronunciadas as primeiras palavras. Os passos seguintes se concentram das 

oposições vocálicas da abertura máxima à abertura mínima da boca até o total desenvolvimento 

fonológico da língua materna com base em contrastes anterior/posterior, oclusivo/fricativo, 

oral/nasal, etc. (GODOY e SENNA, 2011, p. 48-49). 

Pesquisas11 demonstram que quanto mais a criança está à vontade para manipular os 

fonemas, mais depressa ela aprende a ler. Exercícios que treinam as crianças a lidar com sons 

melhoram tanto a consciência fonêmica quanto os escores de leitura. Há, por outro lado, 

pesquisas12 que contestam esses dados por considerarem que a maior parte das crianças 

pesquisadas já conheciam o código de letras e puderam se beneficiar dessa aprendizagem para 

segmentar a cadeia da fala. Ressalta-se que o êxito da tarefa de consciência fonêmica é 

dependente do código escrito, destacando-se como melhor modelo de aprendizagem o de 

interação recíproca entre o desenvolvimento dos grafemas e fonemas, a análise das classes de 

som afina, por seu turno, a compreensão dos grafemas, fazendo emergir o código grafêmico e 

código fonêmico (DEHAENE, 2012, p. 220-221). 

Reiterada a existência de um viés genético para interconectar regiões cerebrais, no 

curso do primeiro ano de vida, a área da linguagem se especializa sob a influência da língua 

materna: desde os 6 meses, as vogais passam a ser melhor representadas e, ao redor dos 11 ou 

12 meses, as consoantes convergem em direção ao repertório da língua, a partir de então, 

começam a surgir as primeiras palavras.  Até o final do segundo ano, o vocabulário se expande 

e gramática se instala. Estima-se que uma criança de 5 ou 6 anos já tenha uma representação 

fonológica detalhada da língua, vocabulário amplo e domínio das estruturas gramaticais 

(DEHAENE, 2012, p.215-216). 

Pouco se sabe a respeito da especialização do sistema visual. Apenas a investigação 

do desenvolvimento do reconhecimento dos rostos tem sido mais aprofundada. Ele é iniciado 

logo nos primeiros dias de vida e se amplia progressivamente. As pesquisas demonstram que 

tal especialização acontece durante os primeiros 10 anos de vida. Com base em tais pesquisas, 

Dehaene (2012, p.216) estima que “por volta dos 5 ou 6 anos, apesar dos grandes processos de 

reconhecimento visual e de invariância estarem instalados, é provável que o sistema visual 

ventral esteja num período intenso de plasticidade”, sendo, portanto, um momento propício para 

o letramento. 

                                                
11 Rayner e Pollatsek, 1989; Rayner at al., 2001 
12 Castles e Colthearth, 2014. 
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O autor (2012, p. 217-223) utiliza o referenciado modelo da psicóloga Uta Frith para 

distinguir três grandes etapas para aprender a ler. A primeira surge ao redor dos 5 ou 6 anos e 

consiste em uma etapa logográfica ou pictórica. O sistema visual ainda não compreendeu a 

lógica da escrita ortográfica e ensaia reconhecer as palavras da mesma forma que o faz com os 

objetos que a rodeiam. A criança explora traços visuais como cores e orientações como retas e 

curvas. Assim, a criança consegue reconhecer seu nome, sobrenome e marcas publicitárias.  

Este léxico pictórico pode atingir uma centena de palavras. Ao redor dos 6 ou 7 anos, a palavra 

deixa de ser tratada na sua totalidade e a criança passa a prestar atenção em pequenos 

constituintes das palavras escritas, relacionando o elemento visual (letras e dígrafos) aos seus 

fonemas correspondentes, esta etapa nomeia-se metafonológica ou de consciência fonêmica.  A 

este nível de domínio, segue-se a etapa ortográfica, em que o cérebro da criança compila 

milhares de estatísticas sobre a frequência de uso de cada letra, bigrama, sílaba ou morfema, 

havendo um desparecimento progressivo da influência do tamanho da palavra. Para Dehaene, 

se fosse possível melhorar o aumento das imagens para descer até a escala do neurônio ou da 

coluna cortical, ver-se-ia o estabelecimento de um microcódigo cortical da leitura. Alguns 

neurônios, antes implicados no reconhecimento dos objetos ou dos rostos se dedicariam 

progressivamente às letras, outros aos bigramas frequentes, outros ainda aos prefixos, aos 

sufixos ou às palavras mais frequentemente encontradas.  
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4. O experimento 

 O experimento realizado na presente pesquisa teve, por objetivo, avaliar as 

habilidades de leitura de crianças matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental, no ano de 

2018, em quatro escolas com características distintas. As habilidades de leitura foram 

verificadas a partir da aplicação de um teste de Língua Portuguesa, com 15 questões de múltipla 

escolha, cujos descritores visam ao letramento inicial das crianças. Os índices de proficiência 

foram calculados com base no número de acertos de cada criança e/ou grupo e analisados 

quantitativamente.  

A distinção entre o público pesquisado consiste na orientação para o letramento que 

os alunos receberam nos anos anteriores, durante a Educação Infantil.  

Na Escola 1, foram avaliados alunos do 1º ano que, quando frequentaram a Educação 

Infantil nos anos anteriores, receberam orientação para o letramento formal precoce, de forma 

sistematizada, a partir dos 4 anos de idade, com objetivo de dar suporte aos conhecimentos 

adquiridos no processo de alfabetização. 

Na Escola 2, foram avaliados alunos do 1º ano que, quando frequentaram a Educação 

Infantil nos anos anteriores, receberam orientação para o letramento formal precoce, de forma 

sistematizada, a partir dos 5 anos de idade, com objetivo de dar suporte aos conhecimentos 

adquiridos no processo de alfabetização. 

Na Escola 3, foram avaliados alunos do 1º ano que, quando matriculados na Educação 

Infantil, foram expostos à cultura escrita, através de livros, cartazes, conhecimento do alfabeto 

e escrita do próprio nome sem, contudo, sistematizá-la. 

Na escola 4, foram avaliados alunos do 1° ano que, quando matriculados na Educação 

Infantil, não receberam treinamento ou exposição ao letramento formal sob qualquer forma. O 

contato com textos se deu exclusivamente por via oral. A formalização da leitura/escrita foi 

iniciada apenas no 1º ano do Ensino Fundamental, ou seja, no corrente ano letivo. 

O objetivo do experimento foi verificar se o letramento formal precoce de alguma 

forma produz efeito positivo na criança quando de sua chegada na idade de alfabetização (1º 

ano do Ensino Fundamental), por contraste ao desempenho de crianças que não foram 

submetidas a esse tipo de treinamento. O cotejo entre os grupos foi feito conforme os recursos 

descritos a seguir. 
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4.1. Materiais 

O material para a avaliação da capacidade leitura das crianças dos quatro grupos 

citados constou da Provinha Brasil 2016 (1ª etapa), ancorada na Matriz de Referência para 

Avaliação da Alfabetização e do Letramento Inicial disponibilizada pelo INEP – Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, utilizada pelo Ministério da 

Educação para definir escalas de proficiência de leitura. Os parâmetros desse material são 

descritos a seguir. 

 

Tabela 2 – Detalhamento de habilidade por descritor 

 

1º EIXO Apropriação do sistema de escrita: 

habilidades relacionadas à identificação e 

ao reconhecimento de princípios do 

sistema de escrita. 

Habilidade (descritor) Detalhamento da habilidade (descritor) 

D1: Reconhecer letras. Diferenciar letras 

de outros sinais gráficos, identificar pelo 

nome as letras do alfabeto ou reconhecer 

os diferentes tipos de grafia das letras.  

Diferenciar letras de outros sinais gráficos, 

identificar pelo nome as letras do alfabeto ou 

reconhecer os diferentes tipos de grafia das 

letras. 

D2: Reconhecer sílabas. Identificar o 

número de sílabas que formam uma 

palavra por contagem ou comparação das 

sílabas de palavras dadas por imagens. 

Identificar o número de sílabas que formam 

uma palavra por contagem ou comparação 

das sílabas de palavras dadas por imagens. 

D3: Estabelecer relação entre unidades 

sonoras e suas representações gráficas. 

Identificar em palavras a representação de 

unidades sonoras como:  

 letras que possuem correspondência 

sonora única (ex.: p, b, t, d, f);  

 letras com mais de uma 

correspondência sonora (ex.: “c” e 

“g”); 

 sílabas. 

2º EIXO Leitura 

Habilidade (descritor) Detalhamento da habilidade (descritor) 
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D4: Ler palavras.  Identificar a escrita de uma palavra ditada ou 

ilustrada, sem que isso seja possível a partir 

do reconhecimento de um único fonema ou 

de uma única sílaba. 

D5: Ler frases.  Localizar informações em enunciados curtos 

e de sentido completo, sem que isso seja 

possível a partir da estratégia de identificação 

de uma única palavra que liga o gabarito à 

frase. 

D6: Localizar informação explícita em 

textos. 

Localizar informação em diferentes gêneros 

textuais, com diferentes tamanhos e 

estruturas e com distintos graus de evidência 

da informação, exigindo, em alguns casos, 

relacionar dados do texto para chegar à 

resposta correta. 

D7: Reconhecer assunto de um texto.  Antecipar o assunto do texto com base no 

suporte ou nas características gráficas do 

gênero ou, ainda, em um nível mais 

complexo, reconhecer o assunto, 

fundamentando-se apenas na leitura 

individual do texto. 

D8: Identificar a finalidade do texto. Antecipar a finalidade do texto com base no 

suporte ou nas características gráficas do 

gênero ou, ainda, em um nível mais 

complexo, identificar a finalidade, apoiando-

se apenas na leitura individual do texto. 

D9: Estabelecer relação entre partes do 

texto.  

Identificar repetições e substituições que 

contribuem para a coerência e a coesão 

textual. 

D10: Inferir informação.  Inferir informação. 

 

A Provinha Brasil é aplicada como avaliação externa em âmbito nacional para os 

alunos do 2º ano do Ensino Fundamental e consta de três tipos de questão: 
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I. totalmente lidas pelo professor aplicador; 

II. parcialmente lidas pelo professor aplicador; 

III. totalmente lidas pelos alunos. 

 

Como este experimento prevê a aplicação para o 1º ano do Ensino Fundamental, para 

fins de adequação, foram aplicadas apenas as questões dos tipos I e II. Por este motivo, o 

caderno de questões utilizado para o experimento da presente pesquisa consta de 15 das 20 

questões que figuram no caderno original. Cada questão está associada a um descritor de 

habilidade como pode ser observado na tabela abaixo. 

 

Tabela 3 – Descritores de habilidade por questão 

 

QUESTÃO DESCRITOR DA HABILIDADE 

Questão 1 Identificar a relação entre grafema e fonema; 

Questão 2 Reconhecer as letras do alfabeto; 

Questão 3 Reconhecer o valor sonoro de uma sílaba a partir de uma imagem, 

variando, nas alternativas, apenas a sílaba inicial das palavras; 

Questão 4 Reconhecer, a partir de uma palavra ditada, o valor sonoro de uma sílaba; 

Questão 5 Reconhecer letras, diferenciando-as de outros sinais gráficos; 

Questão 6 Ler frases tendo por referência uma imagem; 

Questão 7 Reconhecer o valor sonoro de uma sílaba a partir de uma imagem em que 

se varia, nas alternativas, apenas a sílaba final das palavras; 

Questão 8 Identificar a relação entre grafemas e fonemas com mais de uma 

correspondência sonora; 

Questão 9 Localizar informação explícita em textos; 

Questão 10 Reconhecer o assunto do texto com o apoio das características gráficas; 

Questão 11 Reconhecer diferentes tipos de letras; 

Questão 12 Ler palavras e estabelecer relação entre significante e significado a partir 

de uma imagem; 

Questão 13 Inferir informações a partir de um texto não verbal, relacionando-a a uma 

frase; 

Questão 14 Identificar o número de sílabas de uma palavra a partir de uma imagem; 

Questão 15 Reconhecer o assunto de um texto com o apoio do título. 
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Excerto do Caderno do Aplicador – Questão 1 

 

Excerto do Caderno do Aplicador – Questão 13 
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4.2. Participantes 

Participaram da pesquisa de 68 crianças, com idade entre 6 e 7 anos, matriculadas no 

1º ano do Ensino Fundamental no ano de 2018, em quatro escolas com metodologias distintas: 

Escola 1: foram testadas 12 crianças que tiveram acesso ao letramento formal na 

educação infantil, a partir dos 4 anos de idade. Estudam em uma escola particular com 

metodologia tradicional de ensino, situada no município de Nova Friburgo, cujo público integra 

as classes13 B1 e B2. As crianças possuem amplo acesso a bens de consumo, principalmente 

tecnológicos, praticam atividades extracurriculares, como escolas de língua inglesa, e 

atividades físicas como balé e futebol.  

Escola 2: foram testadas 20 crianças que tiveram acesso ao letramento formal na 

educação infantil, a partir dos 5 anos de idade. Estudam em uma escola particular com 

metodologia tradicional de ensino, situada no município de Nova Friburgo, cujo público integra 

as classes B1, B2 e C1. As crianças possuem amplo acesso a bens de consumo, principalmente 

tecnológicos, praticam atividades extracurriculares, como escolas de língua inglesa, e 

atividades físicas como balé, natação e futebol.  

Escola 3: Foram testadas 20 crianças que tiveram acesso não sistematizado ao 

letramento, ou seja, estiveram inseridas em um ambiente escolar letrado, durante a Educação 

Infantil. Estudam em uma escola pública com pedagogia tradicional, situada no município de 

Sumidouro e seu público integra as classes B1, B2, C1, C2 e D; por se situar em área rural, o 

acesso a bens de consumo varia de acordo com a classe social a que integram e, quando ocorre, 

se dá por meio de bens tecnológicos, especialmente por smartphone. Em geral, as crianças não 

praticam atividades extracurriculares. 

Escola 4: Foram testadas 16 crianças que não tiveram acesso ao letramento formal e a 

escola não ofereceu um ambiente letrado sob a forma da língua escrita durante a educação 

infantil. Estudam em uma escola pública com metodologia baseada na Pedagogia Waldorf14, 

está situada no município de Nova Friburgo e seu público integra as classes B1, B2, C1, C2 e 

                                                
13 Estimativas de renda domiciliar mensal para estratos socioeconômicos com valores baseados no PNADC 2017, 

para aplicação do Critério Brasil. Estrato Socioeconômico Renda Média Domiciliar:  A 23.345,11; B1 10.386,52; 

B2 5.363,19; C1 2.965,69; C2 1.691,44; D-E 708,19. (cf. ABEP) 
14 O currículo da Pedagogia Waldorf se orienta através de categorias de desenvolvimento humano que utilizam os 

setênios (ciclos de 7 anos) como elemento constituinte. Desta forma, cada setênio contemplaria aspectos 

determinados do desenvolvimento psíquico entrelaçado ao desenvolvimento físico. A Pedagogia Waldorf prevê o 

ingresso da criança no Ensino Fundamental aos sete anos de idade, momento em que considera concluído o 
amadurecimento da criança para o cumprimento da tarefa de alfabetizar-se, porém, na escola pesquisada tal 

ingresso foi antecipado para os 6 anos, pois a escola mantém um convênio com o município e obedece à legislação 

que rege o mesmo.  
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D; o acesso a bens de consumo varia de acordo com a classe social a que integram, embora bens 

tecnológicos sejam bastante difundidos. O acesso a atividades extracurriculares também se dá 

de acordo a classe social, as atividades mais realizadas são de língua inglesa, natação e escola 

de circo. O currículo da escola oferece aula de música, pintura, escultura em argila e madeira, 

marcenaria, culinária e horta. 

A escolha das escolas participantes da pesquisa se deu em função dos seguintes 

critérios: abordagens pedagógicas de acesso ao letramento formal distintas, acessibilidade 

(consentimento para pesquisa); máxima aproximação possível quanto ao critério 

socioeconômico. Não foram encontradas escolas com equivalência socioeconômica, cujas 

características pedagógicas atendessem aos critérios da pesquisa. 

Todas as crianças que compõem as estatísticas da pesquisa frequentaram a educação 

infantil na mesma escola em que frequentaram o 1º ano do Ensino Fundamental, com exceção 

da Escola 3. Esta última não oferece Educação Infantil, as crianças frequentaram este segmento 

em escola vizinha pertencente a mesma rede de ensino. A totalidade das crianças participantes 

da pesquisa, durante a Pré-Escola, foram expostas aos estímulos descritos nos planos de curso 

que constam no item Procedimentos. 

4.3. Procedimentos 

 Firmado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o experimento aconteceu em 

duas etapas: 

 

4.3.1. Etapa 1  

Descrição da situação inicial das turmas em 2018, baseada em pesquisa nos planos de 

curso da Educação Infantil, entrevista com a direção/coordenação pedagógica das escolas e 

professores regentes. No caso da Escola 2, em que o Plano de Curso não oferecia muitos 

detalhes a respeito do trabalho com letramento formal, foram descritas atividades acessadas no 

dia da entrevista realizada com a orientadora pedagógica. Foi observado o trabalho pedagógico 

direcionado ao letramento formal durante a Pré-Escola, ou seja, nos dois anos anteriores, para 

que fosse caracterizado o grupo de alunos. As Escolas 1 e 2 organizam seu ano letivo em 

trimestres e as escola 3 e 4 o fazem em bimestres. A caracterização do planejamento anual se 

deu como se segue: 
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Escola 1 

Crianças de 4 anos de idade 

1º trimestre 

 Escrita e reconhecimento do próprio nome e apresentação do som das vogais (método 

fônico); 

 Relato do cotidiano; 

 Elaborar perguntas e respostas completas; 

 Recontar histórias com o máximo de coerência dos fatos e características; 

 Identificar situações de higiene e boa alimentação; 

 Respeitar regras simples – ouvir o outro; 

 Manusear diversos materiais com independência; 

 Revisão das vogais. 

2º trimestre 

 Controle e descrição de pequenos percursos (traçado) partindo de um ponto; 

 Manusear diversos materiais (livros, revistas, jornais...); 

 Utilizar régua, tesoura para recorte; 

 Revisão do som das consoantes: V, Z, F, S. (Método fônico); 

 Traçado das consoantes; 

 Identificar seu nome em diferentes momentos e ambientes; 

 Diferenciar, agrupar adequadamente. 

3º trimestre 

 Controle e descrição de pequenos percursos (traçado) partindo de um ponto; 

 Manusear diversos materiais (livros, revistas, jornais...); 

 Utilizar régua, tesoura para recorte; 

 Revisão do SOM das consoantes: V, Z, F, S (método fônico); 

 Traçado das consoantes; 

 Identificar seu nome em diferentes momentos e ambientes; 

 Diferenciar, agrupar adequadamente. 

Crianças com 5 anos de idade: 

1º trimestre 

 Identificação e escrita do primeiro nome com letra bastão; 

 Iniciação do alfabeto nas vogais cursivas; 
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 Iniciação das vogais através do método fônico; 

 Identificação visual do alfabeto e traçado com letra bastão; 

 Contato com diferentes tipos de texto, músicas e vídeos; 

 Apresentação e traçado do sobrenome com letra bastão; 

 Cópia da agenda do dever de casa com letra bastão; 

 Experimentação de escrita de palavras simples; 

 Desenvolvimento da consciência fonética por meio de tentativas de escrita de palavras 

com as vogais. 

 

2º trimestre 

 Identificação e escrita do nome completo em letra bastão; 

 Iniciação das consoantes na forma cursiva; 

 Apresentação das consoantes através do método fônico; 

 Associação das letras do alfabeto com os sons representados por elas (associação 

grafema/fonema); 

 Contato com diferentes tipos de texto (poesia); 

 Fixação dos encontros vocálicos; 

 Escrita de pequenas frases copiadas do quadro. Ex.: nome de livros; 

 Revisão das vogais na forma cursiva. 

 

3º trimestre 

 Identificação e escrita do primeiro nome com letra cursiva;  

 Cópia da agenda com letra cursiva; 

 Escrita de pequenas palavras ou frases com letra cursiva; 

 Escrita do nome completo com letra cursiva; 

 Continuação das consoantes na forma cursiva; 

 Continuação das consoantes através do método fônico; 

 Contato com diferentes tipos de textos, músicas, vídeos; 

 Desenvolvimento da consciência fonética, por meio de tentativas de escrita de palavras 

(escrita espontânea) e associação entre vogais e consoantes; 

 Atividades de revisão e fixação do alfabeto maiúsculo e minúsculo; 

 Atividades: formando palavras. 
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Escola 2 

Crianças com 4 anos de idade 

1º trimestre 

 Linguagem através da história e música; 

 Conversa sobre o que acontece com a criança e sua volta; 

 Compreensão e cumprimento de regras estabelecidas com os alunos e professores; 

 Ampliação do vocabulário; 

 Reconhecimento do nome do colega. 

 

2º trimestre 

 Conversa sobre o que acontece com a criança e a sua volta; 

 Conto e reconto de histórias; 

 Compreensão e cumprimento de regras estabelecidas com os alunos e professores; 

 Reconhecimento do próprio nome e dos colegas; 

 Escrita do próprio nome com modelo; 

 Ampliação do vocabulário; 

 Desenho livre com narração. 

 

3º trimestre 

 Conversa sobre o que acontece com a criança e a sua volta; 

 Conto e reconto de histórias; 

 Compreensão e cumprimento de regras estabelecidas com os alunos e professores; 

 Reconhecimento do próprio nome e dos colegas; 

 Escrita do próprio nome com modelo; 

 Reconhecimento das letras do alfabeto; 

 Ampliação do vocabulário; 

 Desenho livre com narração. 

 

Crianças com 5 anos de idade 

1º trimestre 

 Aperfeiçoamento da motricidade fina (atividades grafo-motoras, movimento de pinça, 

utilizar a tesoura e alinhavo; 

 Linha aberta e fechada, bem como direção e movimento da escrita; 
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 História da escrita e tipos de escrita; 

 Meios de comunicação; 

 Cópia de caderneta; 

 Iniciar a apresentação das letras do alfabeto, conforme suporte pedagógico de sistema 

apostilado de ensino que inclui atividades como: escrita das letras do alfabeto e palavras 

que as contenham como letra inicial e diferenciação palavras que compartilham a mesma 

letra inicial. 

2º trimestre:  

O trimestre dedica-se com mais ênfase às atividades matemáticas, porém dá 

continuidade ao trabalho com suporte pedagógico de língua portuguesa com atividades que 

separam as palavras em letras e sílabas, como cruzadinhas, “forca”, completar palavras com a 

letra que falta. 

 

3º trimestre: 

 

O trimestre dedica os trabalhos de linguagem ao Sarau da primavera (Festival de 

poesia) e apresentação de Natal. O suporte pedagógico trabalha contagem de letras, contagem 

de sílabas, diferenciar palavras que compartilham a mesma sílaba final. 

 

Escola 3 

Crianças com 4 anos de idade 

1º bimestre: 

 

 Relato de experiências e ou fatos vividos em sequência temporal (relato da história no 

nome para os colegas); 

 Participação em situações em que haja necessidade de explicar ideias ou pontos de vista; 

 Uso de linguagem oral para conversar, brincar comunicar desejos, necessidade e opiniões, 

preferências e sentimentos e relatar suas vivências nas situações de interação do 

cotidiano; 

 Função social da escrita: diferenciar letras de números.  

 Reconhecimento e escrita do próprio nome, com ajuda do professor, com apoio de crachá 

ou outra preferência. 
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2º bimestre: 

 

 Prática de leitura e escrita: reconhecimento do alfabeto como símbolo gráfico da escrita; 

 Produção textual: o professor como escriba; 

 Enfoque no reconhecimento das vogais. 

 

3º bimestre: 

 Apropriação e prática de leitura (escuta de leituras diversas); 

 Reconto de histórias ouvidas, aproximando-se do que é contado; 

 Percepção de rimas trovas, poemas ou parlendas ouvidas; 

 Construção de práticas de escrita das letras do alfabeto. 

 

4º bimestre: 

 Apropriação e prática de leitura (através de manuseio de materiais impressos); 

 Relação entre linguagem oral e escrita (em produção de textos, o professor como escriba); 

 Escrita das letras do alfabeto. 

 

Crianças de 5 anos de idade 

1º bimestre 

 Relatos de fatos reais e/ou imaginários em sequência temporal e lógica; 

 Elaboração de perguntas e respostas que correspondam ao contexto; 

 Participação em situações em que haja necessidade de explicar ideias ou pontos de vista; 

 Escrita do nome em situações me que seja necessário: escrever nome observando o 

crachá, reconhecer a primeira letra do próprio nome e identificar a primeira letra do nome 

em outras palavras. 

 Ampliação do vocabulário (participação em situações em que os adultos leem diferentes 

textos (poemas, histórias infantis, etc.); 

 Produção de textos orais/produção e textos coletivos; 

 Reconto de histórias conhecidas reconhecendo as suas características originais, no que se 

refere à descrição de personagem, cenários e objetos, sem a ajuda do professor; 

 Observação e manuseio de leitura hipotética de material impresso (livros, revistas, gibis, 

etc.); 
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2º bimestre: 

 Relatos de fatos reais e/ou imaginários em sequência temporal e lógica; 

 Elaboração de perguntas e respostas que correspondam ao contexto; 

 Narração de histórias conhecidas; 

 Interpretação oral de textos; 

 Ilustração interpretativa da história; 

 Ampliação do vocabulário; 

 Produção de textos orais/ produção de textos orais coletivos; 

 Identificação do código da escrita; 

 Identificação de locais o próprio nome aparece escrito; 

 Observação de locais e situações em que o nome aparece escrito; 

 Reconhecimento e escrita do nome; 

 Visualização do alfabeto (memória visual); 

 Visualização, manuseio e leitura hipotética de materiais impressos; 

 Rimas. 

 

3º bimestre: 

 Expressão oral e escrita; 

 Relato de experiências e/ou fatos vividos em sequência temporal, explicando ideias ou 

ponto de vista; 

 Narração de histórias conhecidas com algumas alterações, mantendo características da 

versão original, no que se refere à descrição de personagens, cenários etc.; 

 Ampliação de vocabulário a partir da escuta de clássicos infantil e da criação de histórias 

oralmente; 

 Reconto de histórias ouvidas; 

 Produção coletiva de textos onde o professor é o escriba; 

 Participação de jogos de linguagem (canções, quadrinhas, adivinhas, etc.;) e consciência 

fonológica; 

 Observação e manuseio de materiais impressos diversos (livros, revistas, gibis, rótulos de 

produtos, etc.); 

 Percepção visual e auditiva; 

 Participação em situações que envolvam necessidade de explicar ideias ou pontos de 

vista; 
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 Representação de ideias por meio de desenhos, colagens, modelagem, dobradura. 

Escultura, etc.; 

 Reconhecimento do próprio nome e o dos colegas; 

 Identificação da última letra do nome; 

 Escrita do nome; 

 Escrita do nome de colegas; 

 Identificação e escrita das vogais; 

 Visualização do alfabeto, memória visual; 

 Treino de traçados/coordenação motora fina; 

 Desenvolvimento global manual; 

 Percepção viso-motora e espaço temporal. 

 

4º bimestre: 

 Observação e manuseio de materiais impressos diversos; 

 Percepção visual e auditiva; 

 Relatos de experiências e/ou fatos vividos em sequência lógica; 

 Função social da escrita; 

 Representação de ideias por meio de desenhos e outras formas de representação: colagem, 

modelagem, dobradura, pintura, etc.; 

 Ampliação do vocabulário; 

 Reconhecimento e escrita do nome; 

 Relação oralidade/escrita; 

 Uso de letras do alfabeto na tentativa de escrita na tentativa de escrita, observando:  

direção do sistema de escrita e espaçamento entre palavras; 

 Produção coletiva de texto em que o professor é o escriba, observando: unidade temática, 

sequência lógica e clareza de ideias. 

 Fixação da primeira letra do nome; 

 Treino de traçados; 

 Percepção viso-motor e espaço temporal. 

Escola 4 

Crianças com 4 anos de idade 

Objetivos anuais 
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 Compreensão de textos orais; 

 Escuta atenta de contação e leitura de história; 

 Representação da fala e pensamento através de escrita não convencional; 

 Invenção de histórias a partir de imagens; 

 Pronúncia correta das palavras do vocabulário que possui; 

 Uso da linguagem oral para relatar e comunicar suas vivências. 

Crianças com 5 anos de idade 

Objetivos anuais 

 Compreensão de textos orais; 

 Reconhecimento do próprio nome com sua realização na escrita; 

 Escuta atenta de contação e leitura de história; 

 Representação da fala e pensamento através de escrita não convencional; 

 Invenção de histórias a partir de imagens; 

 Pronúncia correta das palavras do vocabulário que possui; 

 Uso da linguagem oral para relatar e comunicar suas vivências. 

 

4.3.2. Etapa 2 

 

Aplicação da prova referente à Etapa 2 descrita na seção “Materiais” em data acordada 

com a escola, na sala de aula ocupada habitualmente pelas crianças, ao final do segundo 

semestre letivo. O objetivo foi avaliar o nível de proficiência em leitura/escrita dos alunos em 

período final do primeiro ano de escolaridade do Ensino Fundamental e, por isso, foi balizado 

pelos descritores já citados. A aplicação da prova seguiu procedimento padrão da aplicação da 

Provinha Brasil:  

 

 Apresentação do aplicador e motivação para a realização do teste. 

 Distribuição do caderno de teste para os alunos.  

 Identificação da prova com escrita do nome e idade na linha que consta na capa do 

caderno. 

 Em caso de alunos que ainda tenham dificuldade em escrever o nome, o mesmo será 

feito pelo aplicador. 
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 Orientação para abertura do caderno e solicitação de mudança de página.  

 Realização da primeira página de teste com exemplo de questão e orientação para 

respostas. 

4.4. Hipótese 

Verificação do impacto das quatro abordagens de letramento testadas na proficiência 

em leitura dos alunos, ao final do 1º ano do Ensino Fundamental.  Se as crianças dos grupos 1 

e 2 obtiverem resultados significativamente superiores às do grupo 3 e 4, o letramento precoce 

e sistematizado será interpretado como positivo para o aprendizado. Se as crianças dos grupos 

1 e 2 obtiverem resultados semelhantes à do grupo 3 e ambos forem superiores às do grupo 4, 

a sistematização da leitura/escrita não será interpretada como relevante e a relevância recairá 

sobre o contato com o ambiente letrado. Se as crianças grupo 1 obtiverem resultados superiores 

às do grupo 2, as do grupo 2 obtiverem resultados superiores à do grupo 3 que, por sua vez, 

obtiverem resultados superiores às do grupo 4, os níveis de aprofundamento no acesso ao 

letramento formal serão interpretados com efeitos igualmente proporcionais na aprendizagem 

da leitura/escrita. Da mesma forma que, se as crianças apresentarem resultados semelhantes, o 

contato precoce com letramento sob qualquer forma na Educação Infantil será interpretado 

como inútil. Quaisquer outras possibilidades de resultado serão interpretadas segundo a relação 

entre níveis de acesso ao letramento precoce e níveis de proficiência em leitura. 

4.5. Processamento dos dados 

   A fase experimental da presente pesquisa avaliou a proficiência de leitura de crianças 

ao final do 1º ano do Ensino Fundamental. As crianças participantes do experimento foram 

agrupadas segundo o nível de acesso ao letramento formal (ou ausência dele) obtido durante a 

Educação Infantil, sendo eles: (i) orientação para o letramento formal com abordagem 

sistematizada aos 4 anos de idade, (ii) orientação para o letramento formal com abordagem 

sistematizada aos 5 anos de idade, (iii) exposição à cultura letrada sem sistematização da escrita 

e (iv) ausência de exposição à cultura letrada. O teste constou de 15 questões, em cujos 

descritores são referidas habilidades de leitura relacionadas em três níveis: reconhecimento das 

letras do alfabeto (descritores 2 e 5), relação grafema-fonema e reconhecimento de valor sonoro 

de sílaba (descritores 1, 3, 4, 7 e 8); leitura de palavras (descritores 6, 11, 12 e 14) e frases; 

inferência de significado através de contextos (descritores 9, 10, 13 e 15). O processamento dos 

dados obtidos a partir da testagem observou o percentual de acerto por questionário e por 
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descritor. Os julgamentos foram analisados nas seguintes perspectivas: totalidade de 

participantes, participantes agrupados por escola e por idade (6 e 7 anos) e comparativo entre 

escolas. As estimativas geraram um rating de proficiência de leitura a partir dos descritores de 

habilidade testados e orientados pelo critério estabelecido conforme Tabela 4:  

 

Tabela 4 - Rating de Proficiência  

 

Rating de proficiência de leitura 

Alta 81% - 100% 

Boa 61% - 80% 

Média 41% - 60% 

Baixa 0% - 40% 

 

 

4.5.1. Participantes totais 

 

O processamento se deu a partir do cotejo dos dados coletados entre os grupos de 

crianças participantes do experimento. A amostragem contou com os dados contabilizados 

conforme Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Dados da amostragem 

 

Participantes Totais 

Participantes Descritores 

avaliados 

Total de 

julgamentos 

68 15 1020 

 

 O rating de proficiência, estimado com base nos 1020 julgamentos, resultaram no 

seguinte percentual:  
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Tabela 6 – Índice geral de proficiência de leitura 

 

Julgamentos % de acertos 

1020 82 

 

As 68 crianças testadas nas 4 escolas geraram 1020 julgamentos, cujos resultados 

atingiram 82% de acertos, ou seja, a proficiência de leitura de todos os alunos testados, 

independente do estímulo que receberam na Educação Infantil, foi avaliada como alta.  

O rating de proficiência, estimado com base no total de julgamentos, foi resultado dos 

seguintes percentuais por descritor:  

 

Tabela 7 – Índice geral de acertos por descritor 

 

Descritor/questão % de Proficiência 

3 96 

2 95 

4 95 

7 94 

5 93 

1 91 

15 91 

12 88 

11 86 

14 85 

6 73 

8 71 

9 69 

13 56 

10 54 

 

Dos 15 descritores testados, 10 obtiveram índice superior a 80% de acerto, dos quais 7 

estão acima de 90%, demonstrando alta proficiência das crianças testadas para reconhecer as 

letras do alfabeto, diferenciar letras de outros sinais gráficos, reconhecer o valor sonoro de uma 

sílaba em posição inicial ou final, reconhecer o assunto de texto com apoio do título, ler palavras 
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e estabelecer relação entre significante e significado, reconhecer diferentes tipos de letras e 

identificar número de sílabas a partir de imagem que represente a palavra. Os descritores 

identificados pelos números 6, 8 e 9 obtiveram índice de 69% a 73% de acerto, indicando boa 

proficiência em leitura de frases, localização de informação implícita em textos e na relação 

grafema-fonema com mais de uma correspondência sonora. Apenas os descritores sob os 

números 13 e 10 obtiveram índice médio de proficiência atingindo, respectivamente, 56% e 

54% de acertos. A estes últimos recaíam a inferência de informação a partir de um texto não-

verbal relacionando-o a uma frase e o reconhecimento de um assunto de um texto com apoio 

de características gráficas. Nenhum descritor obteve índice baixo de proficiência15.  

 

4.5.2. Participantes da Escola 1 

 

 Os participantes da Escola 1, caracterizados segundo nível de acesso ao letramento 

formal obtido durante a Educação Infantil, receberam orientação para o letramento formal com 

abordagem sistematizada a partir 4 anos de idade, conforme descrição da Etapa 1, no subitem 

Procedimentos. A amostragem para este grupo consta dos seguintes dados: 

 

Tabela 8 – Dados da amostragem  

 

Escola 1 

Participantes  Descritores  Julgamentos 

6 anos 5 15  75 

7 anos 7 15 105 

Total 12 15 180 

 

O rating de proficiência, estimado com base nos 180 julgamentos, foram classificados 

por idade e resultaram no seguinte percentual:  

 

 

 

 

                                                
15 Não convém aos interesses da pesquisa a análise qualitativa do desempenho dos participantes relativo a cada 

descritor. A pesquisa interessa-se pelo ranqueamento dos grupos para análise do impacto do letramento formal 

precoce e não a aspectos referentes às especificidades da leitura. 
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Tabela 9 – Índice de proficiência de leitura 

 

Participantes Julgamentos % de acertos 

6 anos 75 84,0 

7 anos 105 95,2 

Total 180 90,6 

 

As 12 crianças testadas na Escola 1 geraram 180 julgamentos, cujos resultados atingiram 

uma média de 90% de acertos, ou seja, a proficiência de leitura dos alunos testados que 

receberam orientação para o letramento formal com abordagem sistematizada a partir 4 anos de 

idade foi avaliada como alta. Os alunos de 6 anos de idade atingiram 84% de acertos e os alunos 

de 7 anos atingiram 95,2%, ou seja, os alunos mais velhos tiveram um desempenho 11,2% 

superior. 

O rating de proficiência, estimado com base no total de julgamentos da Escola 1, foi 

resultado dos seguintes percentuais por descritor: 

 

Tabela 10 – Índice de acertos por descritor 

 

Descritor/questão % de Proficiência 

1 100 

3 100 

4 100 

12 100 

15 100 

2 92 

5 92 

6 92 

7 92 

8 92 

14 92 

9 83 

13 83 

10 75 
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11 67 

 

Dos 15 descritores testados, 13 obtiveram alto índice de desempenho, dos quais 5 

atingiram 100% de acerto. Apenas os descritores 10 e 11 obtiveram, respectivamente, 75% e 

67%, atingindo bom índice no rating de proficiência. Os descritores mais frágeis na proficiência 

de leitura deste grupo referiam-se ao reconhecimento de assunto do texto com apoio de 

características gráficas e reconhecimento de diferentes tipos de letras (invariância de caixa). 

 

4.5.3. Participantes da Escola 2 

 

Os participantes da Escola 2 receberam orientação para o letramento formal com 

abordagem sistematizada a partir 5 anos de idade, conforme descrição da Etapa 1, no subitem 

Procedimentos. A amostragem para este grupo consta dos seguintes dados: 

 

Tabela 11 – Dados da amostragem  

 

Escola 2 

Participantes  Descritores  Julgamentos 

6 anos 12 15  180 

7 anos 8 15 120 

Total 20 15 300 

 

O rating de proficiência, estimado com base nos 300 julgamentos, foram classificados 

por idade e resultaram no seguinte percentual:  

 

Tabela 12– Índice de proficiência de leitura 

 

Participantes Julgamentos % de acertos 

6 anos 180 83,9% 

7 anos 120 84,2% 

Total 300 84% 
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As 20 crianças testadas na Escola 2 geraram 300 julgamentos, cujos resultados atingiram 

uma média de 84% de acertos, ou seja, a proficiência de leitura dos alunos testados que 

receberam orientação para o letramento formal com abordagem sistematizada a partir 5 anos de 

idade foi avaliada como alta. Os alunos de 6 anos de idade atingiram 83,9% de acertos e os 

alunos de 7 anos atingiram 84,2%, ou seja, os alunos de ambas as idades atingiram resultados 

equivalentes. 

O rating de proficiência, estimado com base no total de julgamentos da Escola 2, foi 

resultado dos seguintes percentuais por descritor: 

 

Tabela 13 – Índice de acerto por descritor 

 

Descritor/questão % de Proficiência 

2 100 

4 100 

5 100 

7 100 

1 95 

3 95 

11 95 

12 95 

6 90 

15 85 

8 80 

9 80 

14 80 

10 50 

13 15 

 

Dos 15 descritores testados, 10 obtiveram alto índice de desempenho, dos quais 4 

atingiram 100% de acertos e 3 obtiveram bom índice de desempenho. Apenas o descritor 10 

obteve médio desempenho, com 50% de acertos, e o descritor 13 obteve baixo desempenho, 

atingindo apenas 15% de acertos. Os descritores mais frágeis na proficiência de leitura deste 

grupo referiam-se ao reconhecimento de assunto de texto com a apoio de materiais gráficos e 

inferência de informação a partir de texto não-verbal relacionando-o a uma frase. 
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4.5.4. Participantes da Escola 3 

 

Os participantes da Escola 3 foram expostos à cultura escrita, através de livros, 

cartazes, conhecimento do alfabeto e escrita do próprio nome sem, contudo, sistematizá-la, 

conforme descrição da Etapa 1, no subitem Procedimentos. A amostragem para este grupo 

consta dos seguintes dados: 

 

Tabela 14 – Dados da amostragem  

 

Escola 3 

Participantes  Descritores  Julgamentos 

6 anos 11 15  165 

7 anos 9 15 135 

Total 20 15 300 

 

O rating de proficiência, estimado com base nos 300 julgamentos, foram classificados 

por idade e resultaram no seguinte percentual:  

 

Tabela 15 – Índice de proficiência de leitura 

 

Participantes Julgamentos % de acertos 

6 anos 165 80,6% 

7 anos 135 91,9% 

Total 300 85,7% 

 

As 20 crianças testadas na Escola 3 geraram 300 julgamentos, cujos resultados atingiram 

uma média de 85,7% de acertos, ou seja, a proficiência de leitura dos alunos que foram expostos 

à cultura escrita, através de livros, cartazes, conhecimento do alfabeto e escrita do próprio nome sem, 

contudo, sistematizá-la, foi avaliada como alta. Os alunos de 6 anos de idade atingiram 80,6% de 

acertos e os alunos de 7 anos atingiram 91,9%, ou seja, os alunos mais velhos tiveram um 

desempenho 11,3% superior. 

O rating de proficiência, estimado com base no total de julgamentos da Escola 3, foi 

resultado dos seguintes percentuais por descritor. 
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Tabela 16 – Índice de acerto por descritor 

 

Descritor/questão % de Proficiência 

12 100 

4 100 

14 95 

13 95 

11 95 

7 95 

3 95 

1 95 

2 90 

15 85 

6 85 

5 85 

10 65 

9 55 

8 50 

 

Dos 15 descritores testados, 12 obtiveram alto índice de desempenho, dos quais 2 

atingiram 100% de acertos, 1 obteve bom índice de acertos e 2 obtiveram um índice médio. Os 

3 descritores mais frágeis na proficiência de leitura deste grupo referiam-se ao reconhecimento 

de assunto de texto com a apoio de materiais gráficos, localização de informação implícita em 

textos e relação de grafema/fonema com mais de uma correspondência sonora.  

 

4.5.5. Participantes da Escola 4 

 

Os participantes da Escola 4 não receberam orientação para o letramento formal nem 

foram expostos a um ambiente escolar letrado durante a Educação Infantil, conforme descrição 

da Etapa 1, no subitem Procedimentos. A amostragem para este grupo consta dos seguintes 

dados: 
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Tabela 17 – Dados da amostragem  

 

Escola 4 

Participantes  Descritores  Julgamentos 

6 anos 8 15  120 

7 anos 8 15 120 

Total 16 15 240 

 

O rating de proficiência, estimado com base nos 240 julgamentos, foram classificados 

por idade e resultaram no seguinte percentual:  

 

Tabela 18 – Índice de proficiência de leitura 

 

Participantes Julgamentos % de acertos 

6 anos 120 62,5 

7 anos 120 76,7 

Total 240 69,6 

 

As 16 crianças testadas na Escola 4 geraram 240 julgamentos, cujos resultados atingiram 

uma média de 69,6% de acertos, ou seja, a proficiência de leitura dos alunos testados que não 

receberam orientação para o letramento formal foi avaliada como boa. Os alunos de 6 anos de 

idade atingiram 62,5% de acertos e os alunos de 7 anos atingiram 76,7%, ou seja, os alunos 

mais velhos tiveram um desempenho 14,2% superior. 

O rating de proficiência, estimado com base no total de julgamentos da Escola 4, foi 

resultado dos seguintes percentuais por descritor: 

 

Tabela 19 – Índice de acerto por descritor 

 

Descritor/questão % de Proficiência 

2 100 

3 94 

5 94 

15 94 
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7 88 

11 88 

4 81 

1 75 

14 75 

8 63 

9 56 

12 56 

13 31 

6 25 

10 25 

 

Dos 15 descritores testados, 7 obtiveram alto índice de desempenho, dos quais 1 

atingiu 100% de acertos, 3 obtiveram bom índice de acertos, 2 obtiveram um índice médio e 3 

marcaram um baixo índice de acertos. 

 Os 3 descritores mais frágeis na proficiência de leitura deste grupo referiam-se a 

inferência  de informação a partir de um texto não verbal, relacionando-o a uma frase, leitura 

de frases e reconhecimento do assunto de um texto com apoio de características gráficas. Este 

grupo também apresentou vulnerabilidade em localizar informação implícita no texto e em ler 

palavras estabelecendo relação entre significante e significado.  

 

4.5.6. Comparativo entre escolas 

 

Tabela 20 – Índice comparativo 

 

Índice de acertos (%) 

  

 

 

 

 

Alunos 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 Escola 4 

Sistematização 

 com 4 anos 

Sistematização 

 com 5 anos 

Ambiente letrado Ambiente escolar 

não letrado Sem 
sistematização 

Nº de 

 alunos 

% Nº de  

Alunos 

% Nº de 

alunos 

% Nº de 

 alunos 

% 

6 anos 5 84,0 12 83,9 11 80,6 8 62,5 

7 anos 7 95,2 8 84,2 9 91,9 8 76,7 

Total 12 90,6 20 84,00 20 85,7 16 69,6 
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A comparação entre os subgrupos assentada sobre os alunos totais por escola 

demonstrou um total de acertos de 90,6% para a Escola 1, 84% para a Escola 2, 85,7% para a 

Escola 3 e 69,6% para a Escola 4. No rating, a proficiência de leitura das Escolas 1, 2 e 3 foi 

avaliada como alta, e da Escola 4 foi avaliada como boa. A comparação entre os subgrupos 

classificados por idade demonstrou similaridade entre os resultados dos grupos de 6 anos nas 

Escolas 1, 2 e 3, respectivamente 84%, 83,9% e 80,6%. As crianças de 6 anos da Escola 4 

obtiveram 62,5% de acertos, demonstrando resultados 20,3% inferior à média dos resultados 

das demais. A comparação entre os subgrupos de crianças com 7 anos de idade demonstrou 

média também similar para as três primeiras escolas, a saber, 95,2%, 84,2% e 91,9%, 

respectivamente, com observância para a Escola 4 que obteve 76,7% de acertos para as crianças 

de 7 anos. As crianças de 7 anos da Escola 4 demonstraram proficiência 13,7% menor que a 

médias das demais escolas. 

 

4.5.7. Análise dos dados 

 

Os resultados entre o grupo de crianças testadas demonstraram-se semelhantes entre 

as Escolas 1, 2 e 3, o que sugere que o trabalho pedagógico desenvolvido com foco no 

letramento formal para crianças de 4 e 5 anos de idade (Escolas 1 e 2) não gera impacto 

substancial na proficiência de leitura quando comparados com crianças da Escola 3, que não 

ofereceu, como conteúdo, a formalização do sistema da escrita, mas possibilitou que as crianças 

experimentassem o caráter simbólico da língua a partir de um ambiente letrado.  

As crianças da Escola 1 atingiram um índice de acertos 5,7% superior à média das 

escolas 2 e 3, com respectivamente 84% e 85,7% de acertos, ou seja, o contato com a 

sistematização da escrita aos 4 anos foi minimamente superior ao das crianças, cujo contato 

acontecera aos 5 anos de idade e as crianças a quem não fora apresentada a sistematização da 

escrita, mas conviveram em ambiente escolar letrado durante a Educação Infantil. Da mesma 

forma, que a sistematização aos 5 anos de idade (Escola 2) não gerou índice de acerto superior 

à ausência de sistematização (Escola 3), o que sugere que estar presente em ambientes letrados 

e participar de contextos que valorizam o uso social da escrita durante a Educação Infantil é 

suficiente para potencializar o aprendizado da leitura/escrita no Ensino Fundamental, não sendo 

necessário, para isso, um enfoque sistêmico da língua escrita durante a Pré-Escola. 

Os índices das três escolas vão ao encontro da hipótese da reciclagem neuronal 

enquanto caracterização da interface entre objetos da cultura e circuito dos neurônios, porém 
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com a ressalva de que isso não acontece indiscriminadamente, sendo preciso refletir sobre os 

limites do cérebro. 

Entre as crianças testadas, a sistematização da escrita com crianças de 4 ou 5 anos não 

foi interpretada como relevante, visto que o grupo 3 apresentou proficiência de leitura 

semelhante.  Fato que reitera a importância do contato com um ambiente letrado na Educação 

Infantil. 

A ineficácia dos estímulos à formalização da escrita oferecidos às crianças de 4 e 5 

anos se mostrou convergente à literatura pesquisada. Nesta faixa etária, os processos de 

reconhecimento espacial e invariância ainda estão sendo instalados, por esse motivo, as crianças 

ainda se encontram em etapa logográfica ou pictórica, ou seja, elas já exploram traços visuais, 

cores e orientações, como retas e curvas, e ensaia reconhecer palavras que estejam em seu léxico 

pictórico, como seu próprio nome ou marcas publicitárias, porém ainda não apresentam 

reconhecimento visual invariante capaz de reconhecer variações, como p e b, e estabelecer suas 

conexões com as áreas da língua falada. 

Como ao redor dos 5 ou 6 anos, a criança já possui representação fonética detalhada 

da língua, o alto índice de acerto da Escola 3 reafirma a relação entre consciência fonológica e  

aprendizagem da escrita, visto que a estas crianças não fora apresentada qualquer 

sistematização. A Escola 1 menciona o método fônico como estratégia pedagógica, fato que 

demonstra uma atenção especial à consciência fonológica, o que pode ter influenciado no 

resultado 5% superior em relação à média das Escolas 2 e 3. 

Por outro lado, a Escola 4, que não ofereceu às crianças sistematização da escrita, nem 

tampouco um ambiente letrado na Educação Infantil, apresentou resultados 17,2% inferiores às 

médias das três demais escolas. Embora seu desempenho tenha sido avaliado como bom, seu 

déficit em relação às demais provavelmente se deu pela necessidade das crianças em 

compreender em sentido lato o uso social da escrita para em seguida, reconhecer letras, 

estabelecer relação grafema-fonema e, posteriormente, ler palavras e frases. 

Os resultados da Escola 4 também reforçam a compreensão de que proporcionar à 

criança experiências de linguagem em ambiente letrado tem impacto relevante na alfabetização. 

Em todas as escolas, as crianças de 7 anos apresentaram desempenho superior às 

crianças de 6, indicando que a maturidade cerebral influencia nos índices de proficiência de 

leitura em quaisquer dos contextos pesquisados, ou seja, no que tange à representação fonética 

da língua, bem como o reconhecimento espacial e inavariânvia, a organização neuronal das 

crianças de 7 anos demonstrou maior saturação, otimizando a aprendizagem. 
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A saturação da organização cerebral parece produzir impacto não somente na 

capacidade, mas também, no tempo de aprendizagem. O que pode ser demonstrado através do 

comparativo entre crianças da Escola 4 e as demais: as crianças de 6 anos apresentaram um 

déficit de 20,3% na proficiência de leitura em relação à média das Escolas 1,2 e 3; já as de 7 

anos indicaram uma proficiência 13,7% menor, indicando uma recuperação, ainda que pequena, 

de 6,6%. 

Ao final da análise, cabe reiterar que os resultados do experimento se mostraram em 

acordo com a literatura pesquisada, ou seja, a eficácia da aprendizagem da leitura pela criança 

depende do grau de reconversão neuronal necessária e adequação dos métodos de ensino à 

estrutura pré-existente de redes neuronais. O experimento também colabora com a compreensão 

do que vem a ser um ambiente “normal” para o desenvolvimento infantil durante a pré-escola, 

no que se refere ao aprendizado da escrita: um contexto letrado, que faça uso social da escrita, 

com forte trabalho voltado para o desenvolvimento da consciência fonológica levaria às 

conexões sinápticas necessárias à plasticidade, tornando o cérebro bem montado para a 

aprendizagem da escrita no Ensino Fundamental, não sendo necessário, para isso, apressar o 

ensino formal. 
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Conclusão 

A presente pesquisa foi motivada pelo que, a princípio, dizia respeito à produção de 

ausência das crianças que, estando na Educação Infantil, não demonstravam conhecimento 

acerca da escrita. A observância das famílias que exibiam, como troféu, o conhecimento das 

letras do alfabeto ou a leitura precoce aos 5, 4 ou até 3 anos de idade, iniciou uma reflexão 

acerca da competição que já atingia as crianças em sua primeira infância. 

Se nas últimas décadas do século XX, os índices de insuficiência, reprovação e evasão 

nas classes de alfabetização alcançavam índices altíssimos; se a escolarização excludente 

gerava nos não-leitores uma sensação de indignidade ou incapacidade de concorrer a espaços 

sociais; se assinar cheques, catalogar ou classificar nomes e objetos já permitiam que pessoas 

trabalhassem em instituições públicas demarcando lugar social; atualmente, após um grande 

movimento político que ampliou o acesso à escola, a dicotomia entre a visibilidade/presença do 

alfabetizado e a invisibilidade/ausência do analfabeto atingiu as crianças menores de 6 anos, 

funcionando como critério de classificação social, haja vista as escolas/sistemas de ensino que 

praticam o letramento formal precoce fazerem parte, essencialmente, da rede privada de ensino,  

ignorando as orientações legais sobre a oferta de conteúdos para o segmento.  

Neste contexto, apenas o confronto entre as dicotomias alfabetizado/analfabeto, 

presente/ausente, e suas respectivas semioses já não eram suficientes para responder à questões 

de primeira importância no desenvolvimento da capacidade leitora das crianças em fase de 

alfabetização. Qualquer questionamento acerca da ideologia que sustenta essa prática deveria 

ser precedida por questões como: o organismo é capaz de responder a todo estímulo ao qual é 

exposto? Ter acesso à formalização da escrita, na primeira infância, traz qualidade à leitura e à 

escrita das crianças?  O que deve ser considerado um ambiente de aprendizado saudável para 

as crianças da educação infantil? Qual é o impacto do letramento formal precoce nas funções 

cognitivas superiores da criança?  

A busca por respostas para estas questões encontrou na psicolinguística experimental 

um caminho para possíveis explicações. Os primeiros questionamentos conduziram à 

neurociência da leitura que, através dos progressos da neurociência e da psicologia cognitiva, 

possibilitaram a compreensão do funcionamento íntimo das operações mentais sujeitas à 

experimentação. Estas, por sua vez, levaram a procura de grupos estáveis passíveis à testagem, 

que se ampliaram de dois, inicialmente, para quatro, ao final da pesquisa. Em meio às 

dificuldades de acesso e consentimento para pesquisa em grande parte das escolas procuradas, 
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foi possível analisar quatro grupos estáveis que se caracterizavam segundo o nível de acesso à 

formalização da escrita ou a sua ausência, na Educação Infantil. 

Os resultados se mostraram em conformidade com a literatura pesquisada e sugeriram 

que o letramento formal precoce, praticado antes dos 6 anos de idade, não apresenta impacto 

positivo na capacidade leitora das crianças ao final do 1º ano do Ensino Fundamental. Em 

contrapartida, verificou-se a importância de proporcionar às crianças vivências com a 

experiência social da escrita, sem necessidade de sistematizá-la.  

Porém, o senso comum, que afirma que a criança responde a todo estímulo que lhe é 

imposto, prevalece sobre a ciência, de modo que os resultados da presente pesquisa 

experimental geram estranheza e desconfiança ao primeiro contato. Contrapor-se ao letramento 

formal precoce, que é vendido a preços altíssimos pelas instituições de ensino privadas, é um 

atrevimento e um desafio. 

A expectativa é de que a capacidade de interface entre a psicolinguística experimental, 

a neurociência da leitura e os campos da pedagogia e da psicopedagogia se amplie de forma a 

atingir as políticas de educação no Brasil, para que a escolarização perca seu enfoque no 

mercado e deixe de produzir hierarquias e ausências, ao se concentrar em questões implícitas 

ao ensino/aprendizagem da leitura em busca da erradicação da multidão de analfabetos 

funcionais que hoje compartilha os espaços de saber.  
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ANEXOS  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE LETRAS  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM  

  

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM LINGUÍSTICA   

TEÓRICA E EXPERIMENTAL - GEPEX  

   

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A pesquisa de que ora participa esta escola, sobre letramento formal na Educação 

Básica, está sendo desenvolvida pela aluna do Curso de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem da UFF, Kelly Cristine Oliveira da Cunha, sob a 

orientação do Professor Dr. Eduardo Kenedy, Professor do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagem da UFF.  

A pesquisa em questão visa a contribuir para o esclarecimento dos processos 

cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura de alunos em fase de alfabetização e, para 

tanto, como autoridade responsável pela escola, consinto que seja aplicada, pela pesquisadora, 

uma atividade que consiste na leitura de algumas palavras e frases com marcação de respostas 

em um questionário à turma de 1º ano do Ensino Fundamental. Consinto, também, o acesso da 

pesquisadora ao Plano Anual de Curso das turmas de Educação Infantil. Compreendo que não 

há previsão de despesas, danos ou quaisquer riscos em decorrência da participação da escola, 

além do dispêndio de tempo dedicado à realização da tarefa descrita. Sendo assim, resguardado 

o sigilo dos dados pessoais dos alunos, autorizo apresentações, em qualquer tempo, dos 

resultados do estudo em eventos das áreas de Letras, Linguística e afins, bem como sua 

publicação em livros e revistas científicas. A participação da escola no presente estudo é 

voluntária, visto que não há qualquer prejuízo em decorrência de tal participação.  

 

 

Nova Friburgo, _____ de ____________ de 2018. 

_________________________________________________________ 
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