
 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  

CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 

ISABELLE ROCHA LIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LEITURA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: UMA PRODUÇÃO 
COLETIVA DE AFETOS E CUMPLICIDADE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santo Antônio de Pádua 
Novembro/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISABELLE ROCHA LIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A LEITURA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: UMA PRODUÇÃO 
COLETIVA A DE AFETOS E CUMPLICIDADE 

 
 
 
 

 
 
Trabalho de Conclusão de Curso elaborado por Isabelle Rocha 
Lima, acadêmica de Pedagogia do Instituto do Noroeste 
Fluminense de Educação Superior (INFES), da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), sob a orientação da Profa. Dra. 
Mitsi Pinheiro de Lacerda Leite Benedito, apresentado como 
pré-requisito de habilitação. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
Novembro/2018 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 
INSTITUTO DO NORESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – PCH  
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA – SGO 

 
ATA DE APRESENTAÇÃO DO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM PEDAGOGIA 
 

 
Às quinze horas do dia 21 do mês de novembro do ano de 2018, na sala 02 do 
Campus do INFES/UFF, compareceu para apresentação pública do Trabalho de 
Conclusão de Curso, requisito obrigatório para a obtenção do título de LICENCIADA 
EM PEDAGOGIA, a aluna ISABELE ROCHA LIMA, tendo como título do ‘Trabalho 
de Conclusão de Curso’, “A LEITURA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: UMA 
PRODUÇÃO COLETIVA DE AFETOS E CUMPLICIDADE”. Constituíram a banca 
examinadora as professoras Annete Montes Lazanrotti Hosken e Marta Christina 
Motta Macedo. Após a apresentação e as observações dos membros da banca 
avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado _____(aprovado/reprovado/aprovado 

com restrições)______. Eu, MITSI PINHEIRO DE LACERDA LEITE BENEDITO lavrei a 
presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros da Banca 
Examinadora.  
Observações: (para aprovação com restrições) 

 
Santo Antônio de Pádua, _____________ de ______________________ de 2018 

 
 
 

______________________________________________________________ 
Profa. Dra. Mitsi Pinheiro de Lacerda Leite Benedito – INFES/UFF 

Orientadora 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Profa. Msc. Annete Montes Lazanrotti Hosken – SEE/MG 

Examinadora 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Profa. Msc. Marta Christina Motta Macedo – SME/Carangola - MG  

Examinadora 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a minha família, principalmente aos meus pais, 
 que sempre me apoiaram e caminharam comigo em direção aos meus sonhos.  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por jamais me abandonar ao longo desta 

jornada e por ser minha fortaleza nos momentos mais difíceis.  

Agradeço aos meus pais por sempre estarem comigo, por todo cuidado e 

carinho e pela paciência, por não me deixarem desistir e por serem exemplos para 

mim.  

Agradeço as minhas tias pelo cuidado desde sempre e por sempre estarem 

dispostas a fazer o que fosse possível por mim.  

Ao meu namorado João Victor, por toda a paciência, por me entender, por 

sempre me incentivar a seguir em frente e estar ao meu lado em todos os 

momentos. 

A minha amiga Katia Silene por sua amizade desde o primeiro dia de aula na 

Universidade, por ter se tornado tão importante em minha vida. Obrigada por todos 

os momentos que compartilhamos juntas e por todas as memórias construídas.  

A todos os amigos e colegas que encontrei ao longo desses cinco anos, serei 

sempre grata a todos pelos momentos de troca, de aprendizagem uns com os outros 

e por todo o afeto e carinho de cada um.  

Obrigada ao “Grupo de Estudos e Pesquisas em Cotidianos” por todos os 

momentos de troca, de aprendizagem e de amizade, em especial a Leila Mendes e 

Vera Lúcia por todas as conversas, pela disposição em sempre ajudar, por todas as 

trocas que tivemos ao longo destes meses e amizade que construímos.  

A minha orientadora Mitsi Pinheiro de Lacerda Leite Benedito pela paciência, 

amorosidade e respeito por mim e por todas as suas orientandas, minha eterna 

gratidão.  

Sou grata a Marta e Annete por aceitarem compor a minha banca 

examinadora e compartilhar comigo seus conhecimentos. Gratidão! 

A todos os professores que passaram pela minha vida durante os cinco anos 

na universidade e também a todos os outros que passaram por mim desde o pré – 

escolar que hoje fazem parte de quem sou, obrigada por todo ensinamento.  

È imprescindível deixar de agradecer a direção, administração, pessoal da 

limpeza, motoristas, aos que trabalham na xerox, ao Sr. André e demais 

funcionários. Obrigada a todos por tudo que fazem por nós alunos e pela 

Universidade. 



 
 

Não posso deixar de agradecer ao Governo Popular por ter proporcionado a 

oportunidade de milhares de brasileiros, assim como eu, de estar em uma 

Universidade pública sem precisar sair de nossas cidades para tal, por poder 

construir nossas histórias e nossos sonhos no lugar que moramos e contribuir 

através de nossos conhecimentos com a cidade que amamos.   

Agradeço a Universidade Federal Fluminense por todas as experiências que 

vivenciei todo conhecimento que passei a ter, todos os questionamentos que passei 

a fazer, pelos lugares que conheci, as histórias que ouvi e as amizades que construí, 

enfim, obrigada!  

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda experiência de aprendizagem se 

inicia com uma experiência afetiva. È a 

fome que põe em funcionamento o 

aparelho pensador. Fome é afeto. O 

pensamento nasce do afeto, nasce da 

fome... 

Rubem Alves 

 

 



9 
 

RESUMO 

 

LIMA, Isabelle Rocha. TITULO DO TRABALHO . 2018. XX p. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Curso de Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal 
Fluminense, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, Santo Antônio 
de Pádua. 2018. 
 
Este estudo teve como objetivo entender como acontecem as práticas de leitura na 
classe de alfabetização, buscou-se compreender a história da alfabetização no 
Brasil desde a institucionalização da escola, passando pela chegada do 
construtivismo ao país até os dias atuais. A pesquisa bibliográfica foi de suma 
importância para a realização deste, como forma de conhecer os fatos históricos, 
assim como a pesquisa narrativa, através de entrevista para que se passasse a 
conhecer a realidade de uma classe de alfabetização e de uma professora 
alfabetizadora. Os resultados encontrados na pesquisa deixam claro que a 
aprendizagem da leitura se inicia muito antes da chegada a escola e que a 
aprendizagem é muito mais do que ouvir ou ver, ela acontece de dentro para fora de 
forma que todo o corpo e tudo aquilo se carrega consigo estão juntos nesse 
processo.  
 
Palavras-chave: alfabetização; leitura; método.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to define the history of literacy in Brazil and the learning of the 

history of literacy, from the arrival of constructivism it’s present world. The 

bibliographic research was extremely important for the realization of this, as a way 

knowing the historical facts, as well as narrative research, trough the interview so 

that it learns the reality of a literacy class and a literacy teacher. The results found in 

the lesson make it clear that learning to read starts well before teaching and that 

learning is much more than listening or class, it happens inside out of the whole body 

and everything that is carried it’s all right.  

 

Keywords: literacy; reading; method. 
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INTRODUÇÃO, OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho tem como objetivo tratar sobre as práticas de leitura na 

classe de alfabetização, assunto do qual enxergo como de extrema importância, pois 

vejo que décadas se passam, porém nada muda, aquele mesmo método sintético 

onde primeiro se aprendem as vogais, consoantes, sílabas em seguida formar 

palavras e somente depois de tudo isso aprender a juntar estas palavras e 

finalmente criar um pequeno texto. 

Meu objetivo aqui não é julgar as professoras alfabetizadoras, mas buscar 

entender como se dão as práticas de leitura nas classes de alfabetização, através de 

entrevista e pesquisas bibliográficas procurar entender o significado e a raiz de tais 

práticas (refiro-me à professora, pois vejo que o ato de alfabetizar é exercido quase 

que com exclusividade por mulheres).   

No entanto, antes de aprofundar-me mais no assunto gostaria de contar 

brevemente um pouco sobre minha história com a leitura, principalmente durante 

minha infância, antes mesmo de frequentar a escola.  

Lembro-me de ver meus pais lendo o jornal e sentava-me ao lado, pegava 

uma parte qualquer do jornal e fantasiava histórias com aquelas letras que para mim 

não tinham um significado concreto, mas sim o significado que eu quisesse, por 

mais que não soubesse identificar e juntar aqueles códigos, sabia que eram 

importantes e tinham algo a dizer.  

Ao sair na rua com minha mãe todas as placas, panfletos e tudo mais que 

encontrava pelo caminho me chamavam a atenção e a curiosidade me tomava 

conta. Tudo isso fazia com que a cada esquina perguntasse o que significavam 

aquelas palavras. Ela, com toda a paciência sempre me respondia. A leitura se deu 

em mim através da curiosidade de criança.  

Na escola, nos anos 2000, fui alfabetizada por meio de cartilhas, aquele 

antigo método de alfabetização fragmentada, que parece duvidar da capacidade da 

criança de aprender de forma inteira. No início, tínhamos que fazer exercícios de 

coordenação motora, como traçar pontilhados por cima de letras ou desenhos, fazer 

zig zag e desenhar ondinhas. Somente depois disso estaríamos “aptos” para 

começar a dominar as letras e a escrita. 
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Claramente, vimos aqui um ensino behaviorista, que vê na criança um 

depósito de informações, onde todos devem seguir exatamente o mesmo caminho 

para chegar a um mesmo ponto. O behaviorismo desconsidera tudo o que a criança 

é, toda sua singularidade, tudo aquilo que ela tem de cultural, de social de político, 

ou seja, ela é ser um passivo que precisa ser estimulado e motivado para aprender. 

Este ensino fragmentado, que deve ser aprendido passo a passo bem 

devagarzinho é feito assim para que não se tenha a chance de errar, ou seja, se dá 

ao aluno a maior “ajuda” possível, pois ela tem sempre que acertar. Essa ajuda é 

uma forma de treino para que condicione ao acerto, enfim, é uma forma de “refinar” 

o comportamento do aluno.  

As atividades de psicomotricidade são um exemplo disso, em que a criança 

precisa ser “treinada” através de atividades mecanicistas para que se desenvolvam 

suas habilidades e só depois ela seja avaliada com maturidade suficiente para 

avançar. Em suma, uma criança só estará “habilitada” para aprender quando 

apresentar resultados satisfatórios nesses exercícios. Em momento algum é levado 

em conta as complexidades das diferentes crianças que ali estão nem suas, se 

assim posso chamar, “criancices”. 

Mas será que uma criança só lê quando chega à escola? Acredito que 

começamos a ler muito antes de chegarmos à escola e à fase da alfabetização. 

Apropriamos-nos da linguagem de mundo, quando começamos a entender os 

significados das coisas e das palavras que fazem parte de nossas vidas, do nosso 

cotidiano, mesmo sem saber lê-las ou escrevê-las.  

Quando passei a ir para a escola cada dia era uma alegria, pois a cada dia 

me apropriava e também construía minha compreensão sobre a escrita, e descobri 

que assim poderia ser o que quisesse e ir para longe, bem longe, onde só minha 

imaginação poderia me levar e assim criar um mundo só meu, muito além daquelas 

frases totalmente sem sentido como, “o jacaré bebe café” ou “Ivo viu a uva”. 

 Apesar do ensino fragmentado das cartilhas com que fui alfabetizada, nunca 

me deixei ficar presa somente àquilo, eu queria mais, não fazia sentido saber os 

nomes das letras, o som que uma vogal faz quando se junta a uma consoante e não 

poder formar palavras ou textos próprios ou mesmo de poder ler tudo à minha volta.  

Poucas coisas me deixavam tão feliz quanto ganhar um livro de presente, não 

só os livros com palavras, mas também aqueles com histórias ilustradas nas quais 
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eu podia criar a história que quisesse. Nesta época, morava em outra cidade, em 

São João de Meriti, e a coisa que mais amava era quando meus pais me levavam ao 

Shopping, mas não para passear, mas para poder passar horas na livraria, nem me 

dava conta do tempo, poderia passar um dia inteirinho ali.  

Posso afirmar que nada me fazia tão feliz como descobrir o mundo através da 

leitura e poder ao mesmo tempo dar vida a minha imaginação através dela. Até hoje 

guardo com todo carinho o livrinho que foi produzido pela minha turma do CA (hoje 

primeiro ano), onde cada um de nós deveria fazer um desenho e uma frase que 

complementasse a do coleguinha para montarmos nosso livro sobre o circo.  

Quando somos crianças, observamos os adultos lendo e escrevendo, 

contando histórias e causos, e damos vida a isso na nossa imaginação, fantasiamos, 

até podemos jurar que enxergamos as assombrações das histórias que escutamos.  

Ao menos, era assim que me sentia, e quando aprendi a ler, como via os 

adultos fazendo, foi como se passasse a possuir um superpoder. Falando nisso, 

lembro-me de um trecho do livro de Alberto Manguel intitulado “Uma História da 

Leitura”, em que ele narra o momento em que descobriu que podia ler, sem que 

ninguém o ajudasse ou o fizesse por ele, do qual me encanta profundamente, pois 

seu relato traduz exatamente o meu sentimento. Ele diz “[...] eu era o todo poderoso, 

eu podia ler” (Manguel, 1997, p. 9). 

No país em que vivemos, historicamente, percebemos que, no universo da 

alfabetização a busca é sempre por um método melhor que outro, que garanta que 

todos sairão inseridos na cultura letrada e com a preocupação sobre os dados 

estatísticos.  

Não acredito que exista um método melhor ou pior para alfabetizar, não existe 

uma receita a ser seguida passo a passo para que os alunos aprendam melhor. 

Tudo depende do contexto, do cotidiano daqueles alunos, daquela turma. 

A cada ano as turmas são diferentes, os alunos são outros, cada um com sua 

história e experiências, desta forma, então, o método deve ser criado em conjunto, 

professores e alunos, de forma que atenda as necessidades de todos e que seja 

pensado para todos e por todos.  

O interesse pelo tema surgiu a partir das aulas da disciplina, “Língua 

Portuguesa: Conteúdo e Método”, durante aquelas aulas passei a refletir sobre 

coisas que até então não havia me atentado. Transpassei por minhas memórias de 
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infância, pelo meu próprio trajeto até o descobrimento das palavras, me lembrei da 

sensação de aprender a ler, não lembro a palavra, mas lembro do sentimento. 

Porém confesso que não consigo me lembrar de muitas coisas que aconteceram 

durante esse período na escola, recordo-me de algumas poucas coisas somente.  

Pensando nisso, comecei a me questionar em como, quantas vezes, nós que 

já estamos inseridos no mundo das palavras, que já passamos pelo processo de 

aprofundar-se nesse universo infinito das letras nos esquecemos da complexidade 

que é introduzir-se nessa esfera.  

Freire (1985, p.9) diz que antes mesmo de aprendermos a ler, já aprendemos 

a ler o mundo, desde o momento em que nascemos, através de todas as 

descobertas, da relação com o mundo e com as pessoas, enfim, com tudo a nossa 

volta.  

Nossas crianças até o ano de 2016 eram “testadas” através da ANA 

(Avaliação Nacional da Alfabetização) que integrava o SAEB (Sistema de Avaliação 

da Educação Básica). O objetivo da ANA era “garantir que todos os estudantes dos 

sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em 

Matemática até o final do 3ª ano do ensino fundamental” (BRASIL, 2013).  

A avaliação tinha como objetivo medir o nível de proficiência dos alunos em 

níveis, os que se encontravam no nível 1, 2 e 3 eram classificados como insuficiente, 

3 e 4 era considerados suficientes, adequados ou desejáveis respectivamente.   

Esses testes são padronizados e tem como objetivo avaliar a capacidade do 

aluno de ler e compreender as informações que foram passadas através de textos 

de diferentes gêneros. Acredita-se que, através destas avaliações a qualidade do 

ensino possa melhorar. Na verdade, estas avaliações acabam criando uma disputa 

sobre qual escola tem o melhor método, para ter uma melhor avaliação no IDEB.  

O contexto político da alfabetização no Brasil é composto por diferentes fases, 

entre elas, programas de combate ao analfabetismo, busca por métodos milagrosos, 

avaliações como citado no trecho acima e agora antecipação da alfabetização como 

consta na nova formulação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e o Pacto 

Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa.  

O mundo de hoje exige que saibamos interpretar aquilo que lemos e sejamos 

capazes de nos posicionar a respeito daquilo que foi lido. Uma leitura onde o mais 

importante não seja somente encontrar no texto onde está falando sobre tal coisa, 
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mas muito mais que isso, uma leitura que possamos atribuir significado, onde esse 

possa formar uma opinião sobre aquilo que foi lido.  

Uma das fases mais importantes dentro do processo de formação é o 

processo da alfabetização, onde a cada nova descoberta através da leitura 

passamos a nos sentir mais parte do mundo.  

É importante que acabemos com o discurso que ouvimos muitas vezes de 

que, “tem que aprender a ler pra ser alguém na vida”, o que de certa forma exclui 

tudo aquilo que a criança é e já viveu até ali.  

O significado de saber ler deve ser ensinado desde sempre, que é poder 

reivindicar seus direitos, ter posicionamento diante das injustiças e sociais e poder 

formar sua própria opinião a cerca de diferentes assuntos. A leitura é um ato 

libertador e indispensável para a transformação da sociedade. 

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é conhecer como 

acontecem as práticas de leitura em uma classe de alfabetização, tomando como 

referência a prática da professora registrada em sua própria narrativa. 

O trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira Seção apresento a 

Metodologia de Pesquisa, na qual eu apresento os meios que me levaram a realizar 

esta pesquisa.  

Na segunda seção, faço uma revisão de literatura de tudo aquilo que li sobre 

o tema que me propus pesquisar, leituras que me auxiliaram a entender o processo 

da leitura na alfabetização e na qual trago minhas reflexões a partir do que descobri 

através delas. 

Na terceira seção, apresento as narrativas de uma professora sobre sua 

prática alfabetizadora na qual busco refletir e discutir sobre tais a fim de buscar 

entender seus motivos e seus propósitos.  

Para terminar, apresento a conclusão onde será colocado tudo àquilo que 

desenvolvi em meu trabalho e os resultados descobertos ao fim da pesquisa.  
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SEÇÃO I 

De lagarta a borboleta: a metamorfose uma pesquisa 

 

Toda pesquisa se inicia através da delimitação de um tema, a partir daí deve 

se pensar sobre o propósito e a intenção de tal e partir então para pensar em qual 

método de investigação seria o mais adequado para se chegar aos resultados 

esperados.  

Aliás, ao longo da pesquisa pode-se descobrir que o resultado esperado lá no 

inicio não seja aquele se esperava chegar, pois, quando o pesquisador passa a 

investigar e se aprofundar no assunto ao qual se comprometeu pode terminar 

desconstruindo tudo aquilo que esperava encontrar. No decorrer da pesquisa o 

pesquisador é desconstruído e despido de tudo aquilo que acreditava no inicio. A 

pesquisa nos leva a um lugar que jamais imaginaríamos chegar. 

Antes de darmos inicio a pesquisa temos uma ideia sobre o assunto do qual 

nos comprometemos a estudar, porém a partir do momento em que passamos a nos 

adentrar neste universo da pesquisa é que começamos a conhecer a realidade de 

fato como ela é. Quero dizer que, antes de nos apropriarmos de certo conhecimento 

temos uma consciência, porém a partir do momento em que este conhecimento 

passa a fazer parte de nós nossa consciência não é a mais a mesma.  

Vejo o processo de pesquisa como a vida de uma borboleta, a vida dela 

começa com os ovos, esses ovos nem sempre são iguais, podem ter formas e 

texturas diferentes e a fêmea precisa escolher cuidadosamente onde depositar estes 

ovos. A semelhança se encontra no momento em que a pesquisa se dá inicio, na 

chegada a Universidade, uma casca vai se criando em volta, com pedacinhos de 

tudo aquilo que vive ali naquele espaço e tudo que passa a conhecer, leva-se um 

tempo até que chega o momento em que finalmente descobrimos o que nos faz 

querer sair do ovo e conhecer, investigar, descobrir... Então para sair da casca a 

lagarta começa a comê-la, até que fique totalmente livre dela. Enquanto lagarta é 

necessário se alimentar para que consiga chegar a fase adulta e se transformar em 

borboleta. Assim como na pesquisa, o alimento seriam os textos, os livros, os 

artigos, enfim, a bibliografia. Durante alguns meses ela vive dentro do casulo, onde 

acontece a metamorfose para que finalmente se torne uma borboleta. Durante a 

pesquisa o pesquisador passa por um processo de metamorfose, onde uma enorme 
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transformação acontece, passa-se a conhecer narrativas e histórias que até então 

eram desconhecidas. A diferença é que talvez não se perceba por fora, não seja tão 

aparente, porém no interior foi preciso se desconstruir e transformar. Aos poucos as 

asas vão se abrindo e finalmente o renascimento. O renascimento do pesquisador, 

que ao fim da pesquisa já não é mais o mesmo do inicio.  

Decidi por duas metodologias para me auxiliar em meu trabalho: a 

bibliográfica e a narrativa. 

A fim de compreender as práticas de leitura na classe de alfabetização 

busquei referências e contribuições em livros e artigos, em teorias sobre o assunto e 

pesquisas publicadas. O primeiro passo foi então, fazer um levantamento 

bibliográfico, pois este tem a finalidade de fazer com que o pesquisador entre em 

contato direto com o tema escolhido e tudo aquilo que foi escrito sobre o assunto. 

Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica, “é desenvolvida a partir de material já 

elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 2002, p. 50).  

No entanto é importante lembrar que com base na pesquisa realizada deve-se 

apresentar uma explicação final a partir de todas as ideias e resultados que foram 

apresentados através da consulta dos materiais.  

Como dito acima, este trabalho também foi auxiliado pela pesquisa narrativa, 

ou seja, fui ouvir histórias de quem de fato viveu e ainda vive a realidade sobre o 

assunto pesquisado.  Sobre narrativa, posso citar Prado e Soligo: 

 

A palavra narrar vem do latim narrare, que significa expor, contar, 
relatar. E aproxima do que os gregos antigos clamavam de épikos – 
poema longo que conta uma história e serve para ser recitado. Narrar 
tem, portanto, essa característica intrínseca: pressupõe o outro. Ser 
contada ou ser lida: é esse o destino de toda história [...] (Prado e 
Soligo, 2007, p. 3).  
 

Esta pesquisa se baseia, então, nas experiências e relatos de alguém que há 

anos se dedica ao exercício de professora alfabetizadora. Fui atrás de ouvir suas 

histórias e experiências.  Citando Benjamin, certifica-se que “Quanto mais o ouvinte 

se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido” 

(Benjamin, 1994, p. 205).  

Meu papel foi ouvir as histórias de alguém que tem tanto a dizer e interpretar 

tudo isso que passei a conhecer a partir de então. A partir de tais interpretações criar 
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um texto que, acima de tudo respeite as histórias contadas por aquela que tanto 

contribuiu para com este trabalho.  

Segundo Ludke e André (1986) ao se realizar uma entrevista é necessário 

tomar muito condado. O primeiro ponto é o respeito pelo entrevistado, tal respeito 

refere-se a cumprir com horário e local marcados para a entrevista levando em 

consideração a disponibilidade daquele que vai contribuir com a pesquisa. O 

principal ponto é a garantia do sigilo em relação a quem passa as informações, se 

assim for a vontade do entrevistado. 

Desta maneira então, foi que realizei a entrevista para a contribuição com 

este trabalho. Primeiramente, expliquei a professora que gostaria de entrevista-lá 

para minha pesquisa e lhe expliquei o tema, prontamente aceitou e me informou o 

dia, horário e local que estaria disponível para a realização de tal.  

A entrevista ocorreu na escola, a seu pedido, em dia que não haveria aula 

para sua turma. Fui convidada para me dirigir até a sua sala de aula para que não 

houvesse nenhuma interrupção. Ela fez questão de me apresentar cada detalhe da 

sala de aula e partimos então para o inicio de nossa entrevista, ou conversa, como 

prefiro chamar. 

Para a realização deste trabalho, decidi como já dito anteriormente, ouvir 

relatos de uma professora alfabetizadora. Não vou chamar de entrevista o que 

aconteceu, pois não vejo como entrevista, mas uma conversa, onde eu apresentei o 

tema do qual estava me dedicando e assim foi acontecendo. 

È importante ouvir atentamente o entrevistado, narrador das histórias, para 

que se leve de uma forma natural, para que não acabe se tornando algo forçado que 

não possa sair de um caminho reto, linear. È importante deixar que o entrevistado se 

sinta a vontade para relatar aquilo que ele acredite ser importante sobre suas 

memórias e experiências. 

Somente a pessoa narra é que poderá decidir o que acha importante contar 

sobre o assunto, a narrativa não é mera informação, as experiências narradas são 

frutos de algo que toca aquele que esta narrando, algo que ele acredita ser 

importante. Concordo com Benjamin (1994) quando ele diz que a arte da narrativa é 

evitar explicações, não significa que não há explicação nesta prática, sim, há, no 

entanto ela não é exclusiva.  
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Quando conhecemos alguém e esta pessoa nos pede para que falemos de 

nós a primeiro momento explicamos alguns detalhes sobre nós, por exemplo, onde 

moramos, a que distância fica de certo ponto, porém, em algum momento queremos 

falar sobre nossas experiências, sobre nossos sonhos, nossos desejos, lugares que 

visitamos, coisas que gostamos e isso não há como explicar, são simplesmente 

coisas que nos tocam e achamos que devemos relatar. 

De acordo com Clandinin e Connely (2000, p. 20 apud Paiva 200? p. 3) a 

pesquisa narrativa é “uma forma de entender a experiência”, ou seja, em uma 

relação entre pesquisador e pesquisado haverá uma colaboração de um com o outro 

para que a experiência daquele que narra possa ser compreendida por aquele que 

ouve.  

A medida que vamos avançando na pesquisa e ouvindo aquela que nos 

comprometemos a entender passamos a enxergar com um outro olhar aquilo que 

nos propusemos a estudar, acredito na narrativa como papel muito importante em 

uma pesquisa sobre educação. È importante ouvirmos o que tem a dizer quem vive 

aquela prática, suas vozes, suas histórias, suas experiências são de enorme valor 

para que compreendamos os acontecimentos. 

Não cheguei a ela com perguntas prontas, questionários ou algo do tipo, não 

foi uma entrevista tecida fio a fio, onde devia se seguir um caminho reto. Ela relatou 

tudo àquilo que julgou importante ser dito e eu simplesmente a ouvi, sem 

interrupções. Não queria que parecesse uma entrevista como aquelas que vemos na 

TV ou lemos nos jornais onde os entrevistados recebem um monte de perguntas e 

suas respostas induzidas por elas.  

Para iniciar nossa conversa lhe apresentei o tema desta pesquisa, lhe contei 

como estava sendo desenvolvida e apresentei o meio por qual a nossa coversa seria 

registrada, através da gravação em áudio. Com seu consentimento em gravar sua 

narrativa demos inicio a nossa conversa.  

 

Para Ludke e André (1986) “A gravação tem a vantagem de registrar 
todas as expressões orais, imediatamente, deixando o entrevistador 
livre para prestar toda a sua atenção ao entrevistado” (Ludke e 
André, 1986, p. 37). 

Ao me relatar suas experiências, a professora passeou por suas memórias, 

das mais distantes às mais recentes. Passou pelo inicio de sua docência, sua 
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formação, enfim, por vários momentos que construíram suas memórias, suas 

histórias, suas experiências e tornar sua prática tal como ela é hoje.  

Através de suas narrativas ela pôde dar vida a todas as memórias que 

carrega consigo há mais de 15 anos, exercendo o papel de alfabetizadora, e eu, 

ouvido-a atentamente, cada detalhe que por ela era relatado, em minha mente, dava 

vida a memórias que nem eram minhas, mas que de alguma forma, naquele 

momento passaram a habitar também em mim.  

Quanto à apropriação das narrativas, serão apresentadas na Seção III deste 

trabalho, onde algumas partes foram transcritas onde crio um diálogo com autores 

dos quais defendo.  
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SEÇÃO II 

Caminhos e caminhantes que habitam a leitura 

 

É comum que se pense em um “caminho” quando nos referimos à leitura. O 

caminho está ligado ao método, e mostra a ideia de que para chegar à leitura, temos 

que percorrer um caminho. Tenho tentado pensar sobre isso, imaginando a metáfora 

de um rizoma no qual percebo caminhos e caminhantes, habitantes da leitura. Eles 

habitam a leitura, e não caminham em direção a ela. 

Inicio este trabalho dando vida as minhas memórias, passeando pelos 

caminhos que percorri desde antes de ler as palavras. Me lembro da casa onde 

vivia, me lembro dos meus primeiros livrinhos bem pequeninos e os gibis da Turma 

da Mônica, do qual amava folhear e imaginar as histórias através das imagens, 

mesmo antes de saber ler.  

Me lembro das brincadeiras, dos gostos e dos cheiros da infância, enfim, tudo 

aquilo que fazia parte do meu primeiro mundo.  Assim como Paulo Freire, ao 

escrever este texto “[...] re-crio e re-vivo a experiência vivida no momento em que 

ainda não lia a palavra ”(Freire, 1997, p. 9).  

Lembro-me do encantamento que eu tinha com as palavras e tudo que havia 

a minha volta, as palavras as lia mesmo sem saber ler, minha curiosidade de criança 

me instigava a perguntar o tempo todo o significado das coisas, das palavras, de 

tudo que estava a minha volta, queria saber sobre o céu e a terra, sobre a lua, as 

estrelas, as árvores, os animais e os objetos.  

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente” (Freire, 1997, p. 9).  

Começamos a ler muito antes de chegarmos à escola e de nos apropriarmos 

da escrita (FREIRE, 1997; MANGUEL, 1997).  Lemos as pessoas, os gestos, as 

situações e as emoções, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso mundo. Lemos a 

nós mesmos, aos outros, aquilo que conhecemos e o que nos é desconhecido.  

 

Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que 
somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para ameaçar 
a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase que como 
respirar, é nossa função essencial (Manguel, 1997, p. 10). 



25 
 

Quando Alberto Manguel nasceu, em Buenos Aires, na Argentina, Paulo 

Freire, aqui no Brasil, já era um homem adulto. Já havia se formado em direito e 

lecionava como professor de português e dava aulas de Filosofia da Educação na 

Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Pernambuco e breve seria 

nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria.  

Os dois são de mundos e realidades muitos diferentes, Manguel viveu em 

muitos países, se alfabetizou além da língua materna, em inglês e alemão, passou a 

infância em Israel onde seu pai era embaixador da Argentina. 

Paulo Freire, nascido em Pernambuco, viveu na cidade de Recife, perdeu seu 

pai ainda criança e sua mãe com quatro filhos precisou pedir a escola, onde 

futuramente ele trabalhou para que lhe concedesse matricula gratuita.  

Eu, nascida em São João de Meriti, no ano de 1995, década em quem foi 

fundado em São Paulo o instituto Paulo Freire como forma de expandir e aprofundar 

as ideias do teórico e que poucos anos depois veio a falecer. Alberto Manguel, dois 

anos depois de meu nascimento lança o livro “Uma História da Leitura” do qual hoje 

me inspiro neste trabalho. 

Pensando em todas essas diferenças, de tempo, lugares e experiências reflito 

sobre as semelhanças, por mais pareça difícil encontra-las. O que os dois autores 

tem em comum? Não só eles, mas também eu, eles e quem lê este trabalho? Todos 

nós aprendemos a ler o mundo antes de nos apropriarmos da escrita, pois isso 

independe de qualquer coisa, de classe, de lugar ou de época, isso não muda.   

Em seus relatos, Paulo Freire conta que em sua época de criança as pessoas 

se reuniam em momentos de conversa para contar histórias, destaca a importância 

da oralidade que ali acontecia, assim como os saberes e experiências que eram 

passadas de geração em geração nestes momentos. Já Manguel, relata seus 

momentos, principalmente antes de dormir, onde sua babá lia histórias dos irmãos 

Grimm, do qual ele descreve como assustadoras, que lhe causavam diversos 

sentimentos em momentos diferentes e que na maioria das vezes sua mente ia para 

bem longe com sua imaginação ouvindo estas histórias. 

Manguel conta sobre seu primeiro emprego, em uma livraria, quando um dia 

um poeta argentino, Jorge Luis Borges foi à livraria acompanhado de sua mãe, o 

poeta já estava praticamente cego e sua mãe lia para ele, porém, já muito idosa se 
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sentia cansada, então, pediu-lhe para lesse para ele todas as noites. Tarefa que 

realizou durante dois anos seguidos.  

Eu descobria um texto lendo-o em voz alta, enquanto Borges usava 
seus ouvidos como outros leitores usam os olhos, para esquadrinhar 
a página em busca de uma palavra, de uma frase, de um parágrafo 
que confirme alguma lembrança. Enquanto eu lia, ele interrompia, 
fazendo comentários sobre o texto a fim de (suponho) tomar notas 
em sua mente (Manguel, 1997, p. 18). 
 

Os dois contam sobre suas experiências com a oralidade, de formas tão 

diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidas. A verdade é que todos nós temos 

histórias parecidas, cada uma de uma forma, cada uma em seu mundo, mas sempre 

parecidas.  

Todos nós, principalmente os que vivem no interior, tem muitas experiências 

com a oralidade, histórias de lugares mal assombrados, de bichos que passam na 

rua durante a noite, de barulhos estranhos que ninguém sabe de onde vem.  

Através da oralidade, a criança é capaz de fazer uma leitura imaginária, ou 

seja, usa da ludicidade que existe dentro dela para imaginar e reproduzir aquilo 

dentro de sua mente, ao passar do tempo estas histórias vão amadurecendo dentro 

delas, ao observar, sentir, e conhecer cada vez mais o mundo em que vive.   

Enquanto Freire tentava traduzir o mundo através das histórias que escutava, 

pela narração dos pais, pela observação e pela relação com seus irmãos mais 

velhos, Manguel afirma que suas experiências foram adquiridas por intermédio dos 

livros. Ele comenta: 

 

[...] quando me deparava com algum acontecimento, circunstância ou 
tipo semelhante àquele sobre o qual havia lido, isso me causava um 
sentimento um tanto surpreendente, mas desapontador de déja vu, 
porque imaginava que aquilo que me estava acontecendo agora já 
havia me acontecido em palavras, já havia sido nomeado (Manguel, 
1997, p. 10). 
 

Freire nos fala que ao chegar pela primeira vez à escola, já estava 

alfabetizado, segundo ele, sua alfabetização aconteceu no quintal de casa, a sombra 

das mangueiras, ele diz “o chão foi meu quadro negro; gravetos, o meu giz.” Tudo 

isso aconteceu através de palavras que faziam parte de seu mundo e não do mundo 

adulto de seus pais. 

Ele fala com carinho de sua primeira professora, Eunice, que, não o 

alfabetizou, mas deu continuidade àquilo que já havia começado em casa, ele diz 
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então que com ela a leitura da palavra foi sempre a leitura da “palavramundo”, ou 

seja, não deixou construir sua relação com as palavras através daquelas que lhe 

transmitia alguma coisa, da qual fazia parte de sua vida, seu mundo.  

Quando se refere a “palavramundo” está se referindo a todo conhecimento 

trazido com a criança através de sua experiência vivida, significa que a alfabetização 

e o ato de ler devem ser fundamentados na curiosidade na assimilação daquilo se já 

se conhece. Para a leitura fazer sentido nessa fase da alfabetização é necessário 

que os textos apresentados às crianças tenham relação com as experiências vividas 

por elas.  

Desde o começo, na prática democrática e critica, leitura do mundo e 
a leitura da palavra estão dinamicamente juntas. O comando da 
leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos 
à experiência comum dos alfabetizandos e não de palavras e de 
temas apenas ligados à experiência do educador (Freire, 1997, p. 
18).  

 

Nós, seres humanos, temos um costume de pensar, ou de esquecer que as 

experiências vividas por nós, àquilo que conhecemos ou sabemos não vai ser 

sentido e entendido pelos outros como foi por nós. Como querer que as crianças se 

interessem pela leitura e pela escrita se esta não lhe fizer sentido, não tem a ver 

com o seu mundo, suas próprias experiências?  

Ao se apresentar a leitura para a criança é importante que dê um sentido a 

tal, que se busque o interesse dela, e não empurrar goela abaixo aquilo que nós 

acreditamos que ela deva ler. É essencial que se tenha certo cuidado e amorosidade 

nesta etapa para que se faça perceber o quão agradável o ato ler pode se tornar.  

Aliás, que sentido há em se “apresentar a leitura para a criança”? Será que a 

criança só toma conhecimento da leitura através do encaminhamento adulto? Não. 

Muito antes do adulto se dispor a “apresentar a leitura”, a criança já olhou para o 

mundo com curiosidade, já experimentou, já pensou, já inventou... A criança chega à 

escola encharcada de mundo, de textos e de sentidos, por isso a leitura não é 

“apresentada” a ela. 

O aluno não é uma folha em branco esperando ser preenchida, ele carrega 

conhecimentos, experiências e sentimentos. Produzem, cultura, pensam e tem seus 

questionamentos, porque, então, excluir isso tudo isso? Quando digo que vou 

apresentar a leitura para o aluno é como se estivesse excluindo tudo isso e 
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acreditando que esta criança é um ser inerte ou um robô esperando comandos para 

que possa começar a fazer parte do mundo.  

Lembro-me de como aprendi a ler as palavras, convivia com muitos textos e 

palavras à minha volta, pois passava o dia com minha mãe na locadora de filmes 

dos meus pais, ali passava o dia observando-a fazer anotações e pessoas 

identificando os nomes dos filmes através daquelas letras. Não sabia ainda juntar, 

mas sabia que tinham um significado, que eram importantes, até que um dia, depois 

de muitas e muitas perguntas sobre aqueles sinais eu consegui decifrar umas delas. 

Descobri que podia ler. Isso aconteceu sem que ninguém percebesse, foi algo que 

ocorreu dentro da minha mente, no meu corpo, sem que ninguém o fizesse por mim.  

 

E, contudo, em cada caso é o leitor que confere a um objeto, lugar ou 
acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que reconhece 
neles, é o leitor que deve atribuir significado a um sistema de signos 
e depois decifra-los (Manguel, 1997, p. 10). 
 

 Falando com tanta suavidade e felicidade sobre o ato da leitura, de se 

apropriar dela, quase podemos nos esquecer que nem todos passam por essa 

experiência de forma tão tranquila, talvez aprender a ler para alguns seja uma 

tortura, assim como foi para o escritor Graciliano Ramos, que em seu livro “Infância”, 

no capitulo intitulado “ leitura”, conta sobre o quanto sofreu para aprender a ler. 

Ele fora alfabetizado através de métodos tortuosos, doloridos e traumáticos. 

Não pôde, durante a infância, sentir prazer e entusiasmo no descobrimento do 

mundo das palavras, foi forçado a aprender através de palavras que nada tinham a 

ver com seu mundo de criança, diferente de Paulo Freire, que diz que foi mais 

ajudado do que desajudado por seus pais (Freire, 1997, p. 11),  

Para ele, o processo de conhecer e aprender as primeiras letras foi um 

processo traumático. Na época em que estudou, era comum o uso de palmatórias1, 

que não eram usadas somente na escola, mas também em casa, por seu pai, que 

possuía uma cartilha para alfabetiza-lo e cada vez que o garoto gaguejava leva um 

“bolo” nas mãos. No final da cartilha ele conta, havia a frase “A preguiça é a chave 

da pobreza – quem não ouve conselhos raras vezes acertas – fala pouco e bem: ter-

te-ão por alguém” (Ramos, 1981, p. 109). 

                                                             
1
 Palmatória é um artefato normalmente construído de madeira utilizado até o final do século xx para castigar 

alunos indisciplinados com golpes na mão. 
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Para o menino Graciliano, o que seria “ter-te-ão”? Ele não entendia o que 

fazia o nome deste homem na última página, quem seria Terteão? Sua professora 

Mocinha também não soube responder, então, triste Graciliano ficou, pensando 

quem seria este homem, aguardando decepcionar mais uma vez seu pai, por não 

entender a mensagem que lhe fora passada.  

 

 
Imagem: Palmatória 

Fonte: Repositório Institucional da Universidade de Santa Catarina 

 

Quando Graciliano nasceu em 1892, o Brasil já havia proclamado a 

República, momento em que passou-se a imaginar um país moderno e essa 

modernidade chegaria através da escola, que segundo Mortatti (2006) era 

considerado um lugar onde as novas gerações seriam preparadas para esta utopia 

da modernidade, que aconteceria, segundo a autora, através do “esclarecimento das 

massas iletradas”( Mortatti, 2006, p. 2).  
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No âmbito desses ideais republicanos, saber ler e escrever se tornou 
instrumento privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e 
imperativo da modernização e desenvolvimento social [...] 
Caracterizando como tecnicamente ensináveis, as práticas de leitura 
e escrita passaram, assim, a ser submetidas a ensino organizado, 
sistemático e intencional, demandando para isso, a preparação de 
profissionais especializados. (Mortatti, 2006, p. 2). 
 

Tudo isso parecia perfeito, porém não foi bem assim, houve um decorrente 

fracasso em relação às promessas de se ter uma sociedade totalmente alfabetizada 

e durante décadas, na verdade até o atual momento nos deparamos com muitos 

questionamentos. De quem seria a culpa? Dos métodos, do Estado, do aluno, da 

família, do professor? Há realmente um culpado? Desde o final do século XIX estas 

perguntas procuram uma resposta (Mortatti, 2006, p. 3). 

A alfabetização passou por vários momentos, desde a metodização até 

chegar a desmetodização, o que foi um longo período compreendido entre 

aproximadamente o final do século XIX até a década de 80 quando foi publicada no 

Brasil a “Psicogênese da língua escrita”, resultado de pesquisas realizadas por 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky em alguns países da América Latina. 

A metodização da alfabetização aconteceu no final do século XIX, foi o 

momento onde surgiram os métodos conhecidos como analíticos e sintéticos que 

eram passados através de cartilhas que eram produzidas na Europa e trazidas para 

nossas escolas brasileiras. Escolas tais que funcionavam em prédios totalmente 

precários como diz Mortatti (2006) do qual para existir necessitavam de muita 

persistência de professores e alunos.  

Tais métodos citados acima tinham como característica partir da “parte” para 

o “todo” no caso do método sintético, ou seja, partia-se da soletração, para os sons 

que fazem cada uma das letras (fônico) e depois para a silabação (emissão de 

sons). Enfim, geralmente são utilizadas cartilhas onde a criança faz exercícios de 

repetição até que por fim tenha decorado todo o “esquema”, um ensino totalmente 

mecanicista e que ainda vemos acontecer muitas vezes.  

O método analítico parte do “todo” para as “partes”, também era conhecido na 

época como “método João de Deus”, ensina-se a ler através da palavração, que 

como o nome já diz, primeiro se aprendia a palavra, através daquela palavra ia se 

reconhecendo o som e geralmente através de alfabetos móveis as crianças vão 
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formando suas hipóteses sobre a escrita. Há ainda, o método global,onde se 

mostravam contos ou historietas, ou seja, estimula-se a criança a perceber o som 

das letras.  

Em um segundo momento houve a institucionalização do método, neste 

momento todos os professores formados na Escola Modelo, em São Paulo 

passaram a defender o método analítico e o disseminaram para todo o Brasil, 

através do que chamavam de “missões de professores” e acabaram o tornado 

obrigatório em todas as escolas paulistas (Mortatti, 2006). 

Este segundo momento, segundo Mortatti:  

 

[...] a ênfase da discussão sobre métodos continuou incidindo no 
ensino inicial da leitura, já que o ensino inicial da escrita era 
entendido como uma questão de caligrafia (vertical ou horizontal) [...] 
É também ao longo desse momento, já no final da década de 1910, 
que o termo “alfabetização” começa a ser utilizado para se referir ao 
ensino inicial da leitura e da escrita. (Mortatti, 2006, p. 8). 
 

Ainda segundo a autora neste momento surgem questões didáticas para se 

pensar o “como ensinar” e “a quem ensinar” a partir de questões de ordem 

psicológica da criança, acredita-se que a criança aprende através do que vê, escuta 

e sua capacidade motora.  

Surge, a partir daí a “alfabetização sob medida” que teve inicio por volta de 

1920 e durou até mais ou menos 1970, há uma disputa entre os defensores do 

método misto (analítico - sintético e sintético - analítico) e daqueles que defendem o 

tradicional método analítico, no entanto, com o tempo estas disputas diminuem.  

Na década de 30 houve a reforma da educação e com ela surgem os “Testes 

ABC”, escrito por Lourenço Filho do qual o objetivo era verificar a maturidade 

necessária para o aprendizado da leitura e escrita. O objetivo destes testes era 

buscar entender onde estavam as dificuldades do aprendizado para que a partir 

destes resultados a alfabetização aconteça de forma mais rápida.  
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Figura 1: Figuras A, B e C para o Teste 3  

Fonte: Testes ABC para a verificação da maturidade necessária à 

aprendizagem da leitura e da escrita 

Enfim, na década de 70, é constituído um ecletismo processual e conceitual 

em alfabetização que vê a mesma como questão de medida, surge então, uma 

educação sob medida que, segundo Mortatti (2000): 

 

[...] funda-se uma outra nova tradição no ensino da leitura e da 
escrita: a alfabetização sob medida, de que resulta o como ensinar 
subordinado a maturidade da criança a quem se ensina; as questões 

de ordem didática, portanto, encontram-se subordinadas às de 
ordem psicológica (Mortatti, 2006, p. 10). 
 

Mas é a partir do quarto momento que esta “alfabetização sob medida” passa 

a ser questionado, momento este que a autora intitula como: “Alfabetização: 

construtivismo e desmetodização”.  

A fim de se encontrar respostas para o fracasso na alfabetização foi 

introduzido, enfim, o pensamento construtivista, resultado de pesquisar sobre a 

psicogênese da língua escrita de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. O construtivismo 
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veio trazer um novo olhar a educação, passou da ideia de “como ensinar” para 

buscar entender como a criança aprende.  

A partir deste momento, passa haver questionamentos a cerca das cartilhas, 

de tal forma então, passou a se desmetodizar a alfabetização e um “falso” abandono 

dos métodos tradicionais. È importante, porém, deixar claro que o construtivismo 

não é um método, mas um conceito, segundo Mortatti (2006) uma “revolução 

conceitual”, pois durante muito tempo e ainda hoje é confundido como uma 

metodologia a ser seguida.  

 

O construtivismo chegou ao Brasil através de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky 

na década de 80, através do livro “Psicogênese da língua escrita”, resultado de 

pesquisas baseadas em Jean Piaget, do qual foi orientador da autora.  

A maior surpresa em relação a obra das autoras Ferreiro e Teberosky foi por 

conta de que elas saem das questões óbvias e trazem um novo olhar, tentam pensar 

na alfabetização através do olhar de quem aprende, ao invés de quem ensina ou de 

como ensinar.  

Após as escolas terem conhecimento dos textos advindos da pesquisa 

passou a haver uma categorização da escrita das crianças, classificam entre 

silábica, pré-silábica, alfabética. A escola passou então a entender as diferentes 

fases das crianças no processo de apropriação da escrita. 

O problema é que essas fases passaram-se a ser confundidas como regras, 

como se todas as crianças devessem passar por todas elas seguidamente. O que 

acontece é que a criança em seu processo de aprendizagem não segue um caminho 

linear, não há para ela uma regra para se aprender.  

Segundo Ferreiro (1991) as produções espontâneas das crianças são os 

maiores indicadores de investigação produzidos por elas, que mostram como 

compreendem a escrita. Tais produções não são resultados de cópias, são sim 

resultados de sua própria compreensão e investigação, da leitura que fazem sobre o 

significado deste sistema, o da escrita. 

Enquanto professoras alfabetizadoras, é importante, então, que estejamos 

atentas as garatujas das crianças, ou seja, em seus “rabiscos”. Importante também 

aprendermos a interpretá-las e nos desvincular da ideia de que a criança só aprende 

quando é submetida a aprender. Crianças aprendem o tempo todo, observam, 
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investigam, erram, acertam e produzem suas próprias concepções das coisas, elas 

não ficam a espera de uma autorização para aprender. (Ferreiro, 1991) 

È importante que estejamos atentas àquilo que as crianças produzem sem 

que lhe tenha sido imposto. Crianças dão sinais a todo o tempo da compreensão do 

mundo, do sistema de escrita e tudo que as rodeiam, são autoras de suas próprias 

vidas e de sua aprendizagem.  

Como dito anteriormente, há uma grande discussão acerca do melhor método 

para alfabetizar, discussão tal que já vem de séculos, no entanto, o que não é 

levado em consideração muitas vezes de acordo com Ferreiro (1991, p. 30) é que “o 

método não pode criar conhecimento”. Não podemos acreditar que será um método 

que fará uma criança aprender, que a partir do nosso olhar adultocêntrico, daquilo 

que julgamos “fácil” e “difícil” é que se deve partir o ensino.  

È importante levarmos em consideração o conceito que a criança tem do 

sistema de escrita. A alfabetização é um processo, pois a todo o momento a criança 

está prestando atenção em tudo ao seu redor, ela não acontece de forma linear. 

Mas o método sim, este é linear, deve seguir um caminho, um caminho reto onde 

não há escolha de desvio, todos devem seguir a mesma direção ao mesmo tempo.  

O nosso olhar adultocêntrico muitas vezes não nos permite enxergar e 

entender que ao ensinar uma criança não devemos levar em conta o que nós 

sabemos ou não sobre aquilo, nossas experiências vividas até ali, mas sim o que ela 

entende sobre aquilo, como ela vê, sente e vive. A nossa consciência de adultos, já 

alfabetizados não é a mesma daqueles que ainda não se apropriaram deste sistema.  

Segundo Ferreiro (1991, p. 20) “as crianças dedicam um grande esforço 

intelectual na construção de formas de diferenciação entra as escritas”, os critérios 

produzidos pelas crianças para se fazer tais diferenciações são chamados pela 

autora de “intrafigurais”, ou seja, são as formas que as crianças expressam a 

quantidade mínima que uma palavra deve ter para fazer sentido e variação de letras.  

Quero dizer que o que é observável para uma criança nem sempre é aquilo 

que lhe é apresentado, ou seja, ao apresentar uma família silábica, como por 

exemplo, o: LA LE LI LO LU. Talvez e muito provavelmente isso não vá fazer sentido 

para ela, para haver algum sentido é necessário ter mais de três letras, então, se 

escrevo MTA, lhe seja atribuído maior sentido que somente LA, assim como 

palavras repetidas também não fazem sentido algum.  
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Freire e Ferreiro (1991, p. 31) concordam que, “Nenhum prática pedagógica é 

neutra”, considero importante refletir sobre isso, pois, ao decidir sobre a maneira que 

se introduzirá a prática da leitura na classe, pode-se criar uma separação de 

conhecimentos, ou seja, de quem dentem o saber e quem apenas o recebe. 

Importante refletir se a minha prática quer anular ou deixar voar. Quero oprimir ou 

quero educar cidadãos livres, que carregam a liberdade consigo que não tem medo 

de pensar, falar e questionar? Toda prática esconde uma intenção, cabe a nós 

professoras, decidirmos a nossa intenção e a favor de quem será nossa prática. 

 

Há praticas que levam a criança à convicção de que o conhecimento 
é algo que os outros possuem e só se pode obter da boca dos 
outros, sem nunca ser participante na construção do conhecimento. 
Há práticas que levam a pensar que “o que existe para se conhecer” 
já foi estabelecido como um conjunto de coisas fechado [...] Há 
práticas que levam a que o sujeito (a criança neste caso) fique de 
“fora” do conhecimento, como receptor passivo [...] (Ferreiro, 1991, p. 
31).  

 

Importante então sempre que pisarmos na sala de aula pensarmos o porquê, 

o para que e por quem estamos ali, refletirmos sobre nossa prática, sobre quem são 

aqueles ao nosso redor na sala de aula. Não somos as detentoras de todo saber, as 

crianças não aprendem somente conosco, elas aprendem em todo lugar e a todo 

momento e nós também aprendemos muitas coisas com elas. O problema é que o 

método muitas vezes nos faz esquecer disso e acabamos por cair em um lugar que 

nos faz acreditar, mesmo sem perceber que o único lugar que os alunos vão 

aprender é na escola.  

Na próxima seção, a partir das narrativas de uma professora será então 

discutido a questão do método na classe de alfabetização e o porquê ele ainda se 

encontra tão presente nas práticas alfabetizadoras.  
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SEÇÃO III 

Marcas de práticas alfabetizadoras  

Buscando entender e conhecer como acontecem as práticas de leitura em 

uma classe de alfabetização resolvi procurar quem melhor conhece esta realidade, 

alguém que conhece este processo da alfabetização e contribui para dar vida a esta 

pratica todos os dias – uma professora alfabetizadora. Será usado aqui um 

pseudônimo para me referir à entrevistada, para que se preserve sua identidade.  

A professora Ana leciona em uma escola em um distrito de Santo Antônio de 

Pádua, nesta escola ela trabalha na classe de alfabetização há mais ou menos 15 

anos. A pedido dela foi na escola onde aconteceu nosso encontro, em sua sala de 

aula, em um dia em que suas crianças participavam da aula de articulação2 que 

acontece com outra professora.  

Pedi que me falasse sobre as práticas de leitura em sua classe de 

alfabetização, desde o momento que se iniciam as aulas, no inicio do ano, e assim 

ela o fez. Para inicio de conversa ela me relatou, que:  

 
No começo do ano a primeira coisa é saber o alfabeto, aí eles vão 
ouvindo o som de cada letra (nesse momento ela me mostra o 
alfabeto colado na parede ao fundo da sala e nomes dos alunos ao 
lado do quadro), a gente vai ouvindo, né, o som de cada silabazinha 
do nome e vai associando o som a que letra faz o fonema, aos 
pouquinhos eles vão pegando e quando a gente vê eles já tão 
conseguindo ler várias palavras em texto (Professora Ana, 2018). 
 

 

Percebo, então, que aqui é utilizado o método sintético de alfabetização, faz 

parte dele o método alfabético, que tem como objetivo que se decore o som das 

letras através de repetição até que a criança esteja apta para avançar. Seria este um 

método behaviorista, que preza pela repetição e mecanização. É um dos métodos 

mais tradicionais que vemos ainda em vigor. 

Mortatti (2006) nos fala que o método sintético é aquele que caminha da parte 

para o todo, digo que caminha, pois o método segue um movimento linear que deve 

ser seguido sem curvas, deve andar na mesma direção até que se alcance o 

objetivo final. O caminho, no caso deste relato, deve passar pela soletração (método 

                                                             
2 As aulas de articulação acontecem uma vez por semana, cada dia com uma turma diferente. Nestas aulas as 
crianças realizam atividades como: experiências, brincadeiras que podem acontecer dentro ou fora da escola. 
Podem incluir idas ao parque, brincadeiras ao ar livre ou algum tipo sobre um determinado assunto que não 
esteja incluído nas disciplinas formais.  
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alfabético), ou seja, fazer com que a criança primeiramente decore os nomes das 

letras, seguidamente aprenda a combinar silabas e finalmente chegue aos textos. 

Eu não julgo a professora por usá-lo, de forma alguma tenho esta intenção, 

na verdade, como disse acima, esse é um dos mais tradicionais métodos, tal qual, 

se houvesse a oportunidade de lhe perguntar como foi sua alfabetização, seria 

provável que me dissesse que esta foi a maneira que aconteceu com ela. E sim, 

carregamos conosco o costume de reproduzir as coisas como aconteceram com a 

gente.  

Talvez esse seja o método mais utilizado em todo o país, o mais conhecido. 

Eu não sei a forma como você, que lê este trabalho neste momento foi alfabetizado, 

no entanto, acredito que seja muito provável que, ao parar para pensar em sua 

alfabetização, se lembre de em algum momento ter vivido isso.  

 
Professoras de ontem deixaram suas marcas na vida de alunas que 
são as professoras de hoje, sendo, de algum modo presenças 
marcantes incorporadas a suas identidades (Araújo, Arapiraca e 
Muniz, 2015, p. 180). 
 

O problema que vejo nestes métodos artificiais e tradicionais é o de que se 

uma parte dos alunos segue corretamente tudo o que lhe é imposto, decora 

mecanicamente os nomes de todas as letras e avança com mais velocidade no 

processo da aprendizagem, essas são consideradas ótimas. Enquanto isso, aquela 

outra parte de alunos que se recusam a seguir as regras, caminhar na mesma 

direção que todos os outros, ao mesmo tempo, são tachados de problemáticos. 

Segundo a professora, ela vai fazendo comparações com as crianças, por 

exemplo, da silaba CA, ou seja, o som C + A até que a criança memorize, pois de 

acordo com ela, nossa língua materna é muito difícil de aprender. Um exemplo dado 

por ela são palavras escritas com S, porém tem som de Z, ela diz que “no 1º ano é 

difícil sair associando isso” (Professora Ana, 2018). 

Na verdade, esta é uma herança Piagetiana que todos nós, de forma 

inconsciente carregamos conosco por séculos. Sim, os métodos existem desde 

muito antes de Piaget até mesmo ser nascido, o problema é que a teoria de Piaget e 

os métodos tradicionais são alimentados pelas mesmas concepções, pois, para o 
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teórico, a maturação da criança vai acontecendo em fases, etapa por etapa, com os 

chamados “estágios do desenvolvimento”3. 

Segundo Ferreiro (1991), a criança em seu processo de alfabetização segue 

uma série de passos ordenados, ou seja, caminha linearmente, porém, ouso 

discordar da autora nesse ponto. Acredito e defendo a ideia de que não há uma 

ordem para aprender, a aprendizagem para mim é um “rizoma”. Ela vai acontecer e 

não necessariamente por etapas, somos seres singulares, ninguém é igual a 

ninguém.  

Um rizoma é algo que não tem um ponto de inicio e nem de fim, é algo que 

foge da linearidade, pode ser comparado a uma teia. Quando olhamos para uma teia 

não temos como saber qual foi o primeiro fico a ser tecido, não sabemos onde 

começou e muito menos onde terminou, uma teia pode ser infinita. Assim é o 

processo da alfabetização e aprendizagem da criança. Nós jamais iremos saber 

onde começou pois esse é um processo que acontece dentro dela, com tudo que ela 

é, e também não sabemos menos onde terminou, pois não termina, não há um fim, o 

processo de aprendizagem é infinito.  

Desde os nossos primeiro momentos fora do ventre de nossas mães estamos 

aprendendo, até o nossos últimos dias, e não, ninguém pede licença para aprender, 

ninguém segue um único caminho a vida inteira. Ao longo da vida conhecemos 

coisas, pessoas, ideias, sentimentos e tudo isso faz parte de nosso processo de 

aprendizagem, nos leva a lugares que não prevemos.  

Concordo com a teoria de Vygostky de que a criança amadurece e se 

desenvolve ao mesmo tempo, de que este é um processo único. É errando e 

aprendendo que este processo acontece, nas relações com o meio em que vive. 

 
[...] o ponto de vista de Vygostky é que o desenvolvimento humano é 
compreendido não como a decorrência de fatores isolados que 
amadurecem, nem tampouco de fatores ambientais que agem sobre 
o organismo controlando seu comportamento, mas sim como 
produtos de trocas recíprocas, que se estabelecem durante toda a 
vida, entre individuo e meio, cada aspecto influindo sobre o outro 
(Neves e Daminiani, 2005, p. 7). 
 

Estar em um mesmo local, fazer parte de um mesmo grupo (no caso a sala de 

aula), em um mesmo momento, não significa que todos estejam juntos no mesmo 
                                                             
3
 Os estágios do desenvolvimento segundo Piaget estão divididos respectivamente entre: sensório 

motor (0 – 2 anos); pré-operacional (2 – 7 anos ); operatório concreto ( 7 -11 anos) e operatório forma 
(12 anos em diante). 
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espaçotempo. Cada um de nós temos o nosso próprio tempo. Porque fazer 

comparações entre crianças? Acaba criando desde cedo uma disputa entre elas de 

quem sabe mais ou menos. 

Acredito na aprendizagem como forma de interação, porque devemos 

aprender sozinhos? Não concordo que a aprendizagem ocorra de fora para dentro, 

mas sim de dentro para fora, através do meio em que vivemos, das relações, das 

sensações, das experiências, dos sentidos. Ninguém ensina a ninguém como 

pensar, porque queremos ensinar e empurrar na criança o jeito que nós adultos 

achamos ser o mais fácil de aprender? 

Carregamos com conosco uma lógica “adultocêntrica” que acredita que a 

criança aprenderá a ler de forma mais rápida e eficiente se a ensinarmos através 

das silabas canônicas que são aquelas que apresentam uma consoante e uma 

vogal, um exemplo é a palavra CASA, esta é seguida de consoante e vogal.  

A maioria de nós fomos alfabetizados na escola desta forma, assim como as 

crianças de hoje ainda são, no entanto é importante que nós professora e futuras 

professoras paremos para pensar que ao ensinar as crianças não é a nossa 

consciência já alfabetizada que se dever ser levada em consideração, é importante 

nos desprendermos da lógica “adultocêntrica” e pensarmos na criança. Será que 

elas realmente aprendem de uma forma mais fácil através das silabas canônicas?  

Segundo Emilia Ferreiro (1991) o que a criança observa são outros critérios, 

entre eles, quantidade e qualidade de letras. A autora diz que para uma criança uma 

palavra precisa ter no mínimo três letras para que possa ser considerada para a 

criança uma palavra que queira dizer algo, assim como “se o escrito tem “o tempo 

todo o mesmo letra”, não se pode ler, ou seja, não é interpretável” (Ferreiro, 1991, p. 

20). 

Defendo, conforme ensina Ferreiro (1991), a ideia de que ao errar a criança 

está de certa forma aprendendo, ao ajudar o outro colega os dois aprendem, na 

relação com a professora, a troca de saberes e não saberes é fundamental na vida 

de qualquer pessoa, principalmente para as crianças. Ainda de acordo com a autora:  

Os indicadores mais claros das explorações que as crianças 

realizam para compreender a natureza da escrita são suas 

produções espontâneas, entendendo como tal as que não são 

resultado de uma cópia. Quando uma criança escreve tal como 

acredita que poderia ou deveria escrever certo conjunto de palavras, 
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está nos oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser 

interpretado pra poder ser avaliado [...] O modo tradicional de se 

considerar a escrita infantil consiste em se prestar atenção nos 

aspectos gráficos dessas produções, ignorando os aspectos 

construtivos [...] Do ponto de vista construtivo, a escrita infantil segue 

uma linha de evolução supreendemente regular, através de diversos 

meios culturais, de diversas situações educativas e de diversas 

línguas. (Ferreiro, 1991, p. 16, 18, 19). 

Lembro-me de um dia em que estava sentada esperando o ônibus e à minha 

frente, do outro lado rua, porém em uma distância que me era possível ouvir e 

enxergar perfeitamente o que acontecia, avistei duas crianças que deviam se 

aproximar dos 5 ou 6 anos de idade. Fiquei a observa-los, havia uma placa perto 

deles, não me recordo mais o que havia escrito ali, no entanto, lembro-me dos dois 

tentando ler o que ali estava escrito, os dois discutiam e indagavam sobre aquelas 

letras, um ensinando ao outro aquilo que cada um não sabia, até que por fim 

chegaram a um consenso sobre a ordem das letras, o som que faziam juntas e o 

que de fato estava escrito ali.  

Ferreiro (1991, p. 37) diz que a criança está rodeada a todo o momento por 

escritas de diferentes tipos, as letras estão por ai, em todos os cantos e sem uma 

ordem preestabelecida. Por que então, fazer a criança acreditar que o único lugar 

que ela poderá aprender é na escola? Que somente a aprendizagem escolar é 

legitima? Nós não temos o poder de governar o mundo e as pessoas, e nem 

devíamos ter. Crianças carregam consigo a curiosidade, elas questionam o tempo 

todo, sobre muitas coisas, inclusive sobre o sistema da escrita.  

Questiono-me ao longo desta pesquisa o porquê ensinar letra por letra, silaba 

por silaba, para só depois nos sentirmos no direito de permitir que a criança leia, 

como se ela não lesse ao mundo à sua volta, como se fosse uma tábua rasa 

esperando ser preenchida. Ferreiro (1991), Freire (1997) e Manguel (1997) 

concordam quando dizem que a leitura começa antes da apropriação da escrita. 

Segundo os três autores, a leitura acontece antes da chegada à escola. Segundo 

Ferreiro: 

 
Estamos tão acostumados a considerar a aprendizagem da leitura e 
escrita como um processo de aprendizagem escolar que se torna 
difícil reconhecermos que o desenvolvimento da leitura e da escrita 
começa muito antes da escolarização (Ferreiro, 1991, p. 64).  
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Acho importante deixar claro aqui que não estou criticando a professora por 

sua escolha de adotar tal método, não é essa minha intenção neste trabalho. O que 

faço aqui é contextualizar as práticas com aquilo que defendo e acredito, no entanto, 

sem desmerecer ou diminuir as experiências aqui narradas, pois de acordo com ela 

mesma, “nessa época a gente só tinha isso, aquilo ali era normal” se referindo ao 

início de sua profissão.  

A história da alfabetização, contraditoriamente, apresenta traços 

mecanicistas, e sua superação. Foi preciso ensinar duramente cada fonema de 

forma separada, para que hoje pudéssemos entender que isso não faz sentido. Por 

isso é preciso valorizar e respeitar esta história. A professora entrevistada ainda 

preserva o método, assim como a grande maioria das professoras brasileiras, mas 

elas não fazem isso sozinhas. Elas estão acompanhadas por discursos científicos 

que criaram e disseminaram estas ideias.  

De acordo a professora, ela já trabalhou de várias maneiras, inclusive fazendo 

uso das cartilhas, pois segundo ela, naquela época, era isso que elas, as 

professoras alfabetizadoras tinham para trabalhar, “a gente só tinha essa visão, 

então a gente achava que aquilo ali era normal” (Professora Ana, 2008). 

 
Às vezes, no final do ano, aluno saía de lá só soletrando uma coisa 
ou outra, não sabia ler ainda. Era normal, porque a gente não tinha 
esse conhecimento, aí depois que eu fiz o curso PROFA, com as 
técnicas da Emilia Ferreiro a gente começou a fazer um paralelo 
(Professora Ana, 2018). 
 

O curso PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores) foi 

um curso de formação continuada oferecida pelo MEC (Ministério da Educação e 

Cultura) em 2001 para algumas regiões do país, que tinha como objetivo abordar o 

ensino da leitura através da teoria construtivista. A intenção era orientar as práticas 

das professoras em relação ao trabalho com a leitura nas classes de alfabetização, 

buscando assim, uma compreensão dos fundamentos teóricos da abordagem 

construtivista para que se promovessem práticas de ensino da leitura que 

favorecessem a formação de um leitor critico. 

Segundo relatos da professora, o curso contava com, além de materiais 

impressos, vídeos de outras professoras em suas salas de aula reais que já 
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aplicaram e já tinham conhecimento da visão da teoria da “Psicogênese” de Emilia 

Ferreiro. Ela contou um pouco sobre esses vídeos.  

 
A gente via que o professor questionava o aluno, fazendo dupla, 
fazendo trabalhinho tentando ler e escrever, aí eu comecei a aplicar, 
porque não adianta fazer o curso e não colocar em prática, teve 
muito professor que fez isso, infelizmente só por causa do diploma e 
não aplicar (Professora Ana, 2018). 
 

Como herança deste curso, ela conta que sempre que assiste a um filme com 

a turma, lê um livro ou algum outro tipo de texto, conversa sobre o assunto retratado 

com as crianças para que se desperte o senso critico, para que não apenas 

recebam uma “educação bancária”, conforme aprendemos com Paulo Freire.  

Chamou-me a atenção os detalhes que ela me mostrou em sua sala de aula, 

nesse momento. Ao fundo da sala havia o alfabeto em papel amarelo, cada uma das 

letras são representadas em sua forma de imprensa e cursiva, assim como havia um 

desenho colado abaixo com seus nomes respectivos escritos ao lado, por exemplo, 

um desenho de uma bicicleta com o nome “bicicleta” ao lado para representar a letra 

“B”. No mesmo mural onde está disposto o alfabeto com os números de 0 a 100.  

Enquanto a professora me apresentava a sala de aula, me mostrou que ao 

lado do quadro negro há um mural, nele há varias listas com as famílias silábicas 

onde cada uma contém um desenho que as representam, neste mesmo mural 

também há uma lista com o nome de todos os alunos escrito a mão por ela, que de 

acordo com suas palavras é importante para que as crianças  passem a associar os 

sons e nomes das letras com os que contém em seus nomes.  Em um dos lados da 

sala professora Ana me mostra também um painel com vários bolsos coloridos, feito 

de retalhos costurados a mão onde são guardados os livros de histórias, segundo 

ela, são livros sem palavras, somente com imagens, estes livros ficam a altura das 

crianças, bem perto delas, porém ela me contou que só os permite pegá-los ao final 

da aula ao final de todas as tarefas. 

Sobre o alfabeto ao fundo da sala, ela comenta: 

Comparando os dois lados, você trabalhando a parte como era 
antigamente, com cartilha, tudo silábico, né, silabando e você 
trabalhar com tudo, trabalhando o alfabeto já de cara... O alfabeto 
todo... Sempre deixo assim, separando por silaba, cada palavra, 
cada desenho para eles já perceberem o som da letra (Professora 
Ana, 2018). 
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Sobre as imagens que ela cita acima, usadas junto com o alfabeto como eu 

disse anteriormente, me contou que procura usar aquelas que fazem parte dos 

assuntos que as crianças mais gostam, mais tem proximidade, como desenhos 

animados, brincadeiras, enfim, aquilo que faz parte do mundo deles, de acordo com 

a observação dela.  

Esta é uma imagem que vimos na maior parte das salas de aulas em nosso 

país, decorações já prontas, alfabetos dispostos nas paredes, bem no alto onde não 

se é possível tocar ou chegar perto. São usadas na maioria das vezes para que se 

“tomar” o alfabeto, a fim de se verificar se já foi decorado.  

Tal prática tem um caráter histórico, pois esta é herança ainda do uso das 

cartilhas onde era necessário decorar todo o alfabeto para que se estivesse “pronto” 

para passar de “nível”.  

Falando em método é quase impossível não falar de “nível”, memorização e 

imagens, como as do alfabeto para serem decoradas, como se a aprendizagem 

dependesse de ouvir e enxergar perfeitamente para que aconteça, o que de certa 

forma exclui aqueles que por algum motivo não possuem estas funções ditas 

“normais”.  

Por isso, mais uma vez afirmo que nós professoras devemos sempre estar 

atentas, muito mais do que olhar, conseguir enxergar e para isso é preciso que 

saiamos de nosso lugar, deixemos de lado nosso olhar adultocêntrico para 

realmente ver o que acontece a nossa volta. 

Enquanto professoras de crianças pequenas temos uma enorme influência 

sobre elas, nos veem como, muitas vezes heroínas ou algo do tipo, crianças 

pequenas realmente sentem afeto por suas professoras, nos observam, não seria 

justo basearmos nossa prática em algo que não nos permite retribuir este afeto e 

que nos coloca em uma posição superior como o método.  
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CONCLUSÃO 

 

Chego ao fim deste trabalho e com ele concluo que, será que só aprendemos 

“olhando” ou “escutando”, será que estes métodos incluem aqueles que não fazem 

parte da maioria, que podem enxergar e ouvir perfeitamente? Parece-me que o 

método exclui muito mais do que inclui. Acredito que nós, enquanto professoras 

alfabetizadoras, devemos estar sempre atentas em nosso posicionamento político e 

se fazer a seguinte pergunta: “meu gesto político é a favor de quem e por quê?”.  

A aprendizagem não acontece somente para uns e para outros, acontece 

para todos, talvez não aconteça ao mesmo tempo, pois somos todos seres de 

singularidades, justamente o que dá graça a vida e as pessoas. Não dá para, em 

uma turma, cheia de crianças tão diferentes, comparar e principalmente rotular 

crianças que demoram mais tempo para aprender e logo dizer que tem algum 

“problema”.  

Não se aprende somente com olhos, com os ouvidos – a aprendizagem 

acontece no corpo, na mente, com tudo que se é, que se viveu, se experimentou e 

sentiu. Quando se aprende a ler, não são somente os olhos leem, é o corpo que lê, 

é o corpo que sente com todos os seus sentidos juntos, ao mesmo tempo. Não é 

vendo, ou ouvindo, ou tocando que alfabetização vai acontecer, ela vai acontecer  

em um lugar onde ninguém jamais vai alcançar e jamais vai controlar que é dentro 

da mente.  

Chego a conclusão que a alfabetização acontece na troca, na relação com o 

meio, através da família, da escola, professora e amigos. A aprendizagem da leitura 

é um processo coletivo, que se dá através do afeto, do companheirismo, da 

cumplicidade, da alteridade e da amorosidade.  

Pensando em tudo que li e ouvi durante esta pesquisa, concluo que por mais 

que as professoras não percebam ou se deem conta disso, o método é uma forma 

de controle, de hierarquia. No entanto, entendo também os motivos de o método 

estar tão presente em nossa realidade, mesmo que mesclado com a prática 

construtivista muitas vezes.  

O aprendizado da leitura está inteiramente ligado ao contexto e a realidade 

vivida por aquela criança, por isso não faz sentido ensinar frases que não fazem 

sentido para tal como aquelas que vinham presentes nas cartilhas. È a partir de 
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textos construídos com as crianças ou por aquilo que lhes faz algum sentido que 

deveria acontecer.  

Neste momento me sinto com uma nova consciência e com a sensação de 

libertação, pois através deste pude entender os dois lados de uma mesma história: 

das professoras e das crianças. De tal forma então, refletir sobre meu futuro como 

educadora e decidir por qual prática me guiar. Da educação como ato libertador. 

Que não aprisiona, não hierarquiza e não oprime.  
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ANEXO I 
 

 

 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa* 
 

 
CONCORDO em conceder a estudante ISABELLE ROCHA LIMA do curso de Pedagogia 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), uma entrevista referente ao tema de “Práticas 
de leitura na classe de alfabetização” por meio de uma conversa. Essa coleta irá subsidiar o 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A leitura no processo de 
alfabetização”. Estou ciente de que: a) os dados coletados receberão tratamento pautado 
pelo respeito e pela ética; b) o emprego da coleta de registros será a contribuição para com 
o desenvolvimento desta pesquisa; c) a estudante estará à disposição para quaisquer 
esclarecimentos  
 
 
ASSINALE  a opção abaixo, caso necessário: 
 
(    ) NÃO CONCORDO que meu nome seja registrado no resultado desta pesquisa. Isso 
implica que meu nome será substituído por um pseudônimo. Assinam o (a) Entrevistado (a) 
e o (a) Acadêmico (a) do curso de Pedagogia (UFF).  
 

 
_________________________________________________________________________ 

Entrevistado (a) [assinatura] 
 
 
 
 

 
Santo Antônio de Pádua (RJ), _____ de ___________________________ de 2018. 

Nome da estudante: Isabelle Rocha Lima 
Email: isarocha12@hotmmail.com 
Celular: 22 998754439 
*TCLE em duas vias: estudante e o entrevistado. 
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Nome da Estudante: Isabelle Rocha Lima 

Email:isarocha12@hotmail.com  

Endereço Institucional: Rua Maria Lúcia dos Santos - Ibitiguaçu 

Telefone: (22) 38534556  

Celular: (22) 998754439 
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