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RESUMO 

 

 

A alfabetização escolar é o processo pelo qual entendemos que o aluno aprenderá a ler e a 

escrever a língua materna. Tal processo, considerado complexo, é em nível mundial uma prática 

pedagógica que insere o indivíduo na sociedade. Desse modo, este trabalho aborda o tema de 

alfabetização, partindo do interesse suscitado pela leitura do estudo de uma pesquisadora. A 

pesquisa tratava a alfabetização como uma “herança esquecida”, à qual as pessoas, quando 

questionadas sobre sua alfabetização, não conseguiam recordá-la. O mesmo se deu com a autora 

dessa pesquisa, sua memória em relação à alfabetização parecia uma folha em branco, e por 

isso a mesma vai à busca de como se deu o seu processo de alfabetização. Para que essa busca 

acontecesse, foram empregadas como metodologia a pesquisa narrativa, para compor a história; 

a Cartografia, pois esse trabalho se teceu através de pistas; e o Paradigma Indiciário,que com 

seus sinais e indícios, despertaram a buscar o além de... O além do óbvio. Os procedimentos de 

pesquisa utilizados foram as conversas e a pesquisa documental, os quais alimentaram o 

trabalho e fizeram a pesquisadora se deparar com seus achados e reencontrar a sua história, 

trazendo discussões relevantes ao tema levantado e sobre as práticas pedagógicas. Nesta 

pesquisa fica sinalizada a importância e a potência dos estudos em cotidianos, pois a mesma 

nasce de uma experiência do cotidiano escolar, o qual fora esquecido. Vale destacar que o 

trabalho não se limita a relatar um caso, mas a viver o reconhecimento de sujeito da própria 

história e fazer dela um ato político, um ato que agora não é somente da pesquisadora, mas faz 

parte da sociedade. 

  

Palavras-chave: Alfabetização.  Autobiografia. Cotidiano Escolar. Práticas Pedagógicas. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The literacy is the process for which the student learn to read and to write the maternal language. 

This complex process has be considered as social practice in world.This work approaches the 

theme of literacy starting from the interest aroused by the reading of the study of another 

researcher. The research takes the literacy as a "forgotten inheritance", to the one which the 

people, when questioned about her literacy, they didn't get to remember her. The author of this 

text felt closer, the memory in view the literacy seemed a leaf in white, and for that the same is 

going to the search of as She felt her literacy process. So that that search happened, they were 

used as methodology the autobiographical narratives, to compose the history;the cartography, 

because that work was woven through tracks;and the evidences paradigm that, with their signs 

and indications, they woke up to look for him/it besides... The besides the obvious. The research 

instruments used were the conversations and the documental research, those fed the work and 

they made the researcher to find discoveries, to meet again his/her history bringing relevant 

discussions to the lifted up theme and on the pedagogic practices. In this research it is very clear 

the importance and the potency of the study in daily, because the same is born of an experience 

of the daily school, which out forgotten. It is worth to detach that the work is not limited to tell 

a case, but to live the recognition of subject of the own history and to do a political action of 

her, an action that now is not only of the researcher, but it is part of the society. 

 

Keywords: Literacy. Autobiography. Daily School Life. Pedagogic practices. 
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1 INTRODUÇÃO: ESPANTO 

 

 

Aos dias 19 de agosto do ano de 2016 às 13h45min estava eu sentada à mesa em meu 

quarto olhando pela janela. Encontrava-me sem palavras para continuar o meu trabalho, pois 

como o mesmo se deu sem uma ordem estabelecida de escrita, me atrevi a escrever aonde tinha 

“inspirações”. E é nesse momento que eu me pegava em como iniciar uma introdução de um 

trabalho que foi fruto de minha pesquisa. Em toda minha vida tive dificuldades em iniciar um 

texto, entretanto, sabia exatamente o que escrever, porém na hora de digitar meus dedos se 

encontravam confusos sob o teclado e a única coisa que via à minha frente era o cursor piscando 

pausadamente em uma página repletas de tópicos explicativos do que era necessário escrever. 

Além desse cursor, havia um cérebro ansioso em transformar em imagem visual uma simples 

palavra que fosse deslanchar a escrita.  

Nesse momento eu pensava como poderia ser tão difícil iniciar o que já tem sido tão 

estudado, tão compreendido e tão potencializador na minha vida. É alfabetização, é de você que 

venho falar, minha amiga inseparável do conhecer. 

Inicio meu trabalho com esse registro porque achei muito pertinente ao que trago em 

minha pesquisa. Agora já alfabetizada pode-se dizer que meu relato não tem nada a ver com 

essa resistência que passo ou passei, mas posso afirmar que sim, tem tudo a ver. Diversos alunos 

nesse momento (crianças, adultos e idosos, alfabetizados ou não) podem estar passando pela 

mesma resistência que passeiem escrever a respeito do que era pleno em meu pensamento. 

Leitura e escrita são artes que vêm puramente do pensamento, não se constituem 

necessariamente por um método. Normalmente, quando falamos em alfabetização, a primeira 

ideia que pode vir à nossa cabeça é o ensino do B+A – BA, enquanto o ato político é deixado 

para o segundo plano, pois o primordial e fundamental nesse processo é fazer com que o aluno 

aprenda a ler e a escrever de qualquer forma.  

A alfabetização escolar é o processo pelo qual entendemos que o aluno aprenderá ler e 

escrever a língua materna. Tal processo considerado complexo é em nível mundial considerado 

como prática social que insere o indivíduo na sociedade, desse modo, é predeterminada pela 

ação humana garantida pelas políticas públicas como direito de todo cidadão.  

O contexto histórico brasileiro visando à alfabetização é bem extenso, envolve combate 

ao analfabetismo, métodos de ensino, interesses políticos e econômicos, avaliações entre outros. 

Sabemos que a mesma sempre foi vista em origem desenvolvimentista do país e dificilmente 

em sua verdadeira origem política, social e cultural. Até porque o saber que se diz fundamental 
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é o hegemônico, o que nos mostra que se a hegemonia do saber predomina, é evidente que se 

ponha em prática o discurso de igualdade entre todos, ou seja, todos devem aprender com os 

mesmos materiais e instrumentos.  

Para o combate desse analfabetismo no país, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

desenvolve diversos projetos, pactos e documentos, isto é, contam com estudiosos que elaborem 

projetos em alfabetização de maneira diferenciada. Os mesmos possuem a natureza de 

proporcionar melhorias para o futuro dos cidadãos brasileiros,trazendo um ensino de qualidade 

e de forma igualitária combatendo o baixo índice de letramento nas escolas.  Na intenção de se 

ter um ensino de qualidade, o MEC preocupa-se com a construção de bases gerais para a 

composição de um currículo mínimo (principalmente das séries iniciais) que acompanhe a 

ciência moderna. Essa sim é umas das preocupações que vem acompanhando o contexto 

histórico da educação brasileira. Mas será que a construção dessas bases de fato surtem 

mudanças no âmbito curricular educacional?  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que se encontra em fase de tramitação, é 

um conjunto de propostas elaboradas por estudiosos a fim de apresentar direitos e objetivos da 

aprendizagem para a elaboração de um currículo mínimo nas diferentes etapas da educação. A 

BNCC é: 

 

 

[...] uma exigência colocada para o sistema educacional brasileiro pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996; 2013), pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2009) e pelo Plano 

Nacional de Educação (Brasil, 2014), e deve se constituir como um avanço na 

construção da qualidade da educação. (BRASIL, 2016, p. 24) 

 

 

Dessa forma, a Base (um documento de caráter normativo) é de fato composta em 

conformidade com as leis existentes no campo educacional, porém, o que é destacado por vários 

estudiosos que tiveram a intenção de contribuir em meio a BNCC, é que a mesma não deixa de 

ser mais um documento que não gera impacto na educação, o que leva a crer que as suas 

influências nunca saíram do papel.  

Segundo Gontijo (2015), desde 1949 o Brasil vem elaborando Bases Gerais na intenção 

de trazer melhores “rendimentos” em educação, entretanto, a autora salienta que mesmo com 

todos os documentos propostos durante todos esses anos, a escola não percebe a influência 

dessas bases, o que indica que as mesmas podem ser bases sem bases (MORTATTI, 2015). 

Analisando a BNCC, veremos que a mesma está dividida em disciplinas, e a parte 

atribuída à linguagem é que apresenta propostas no ensino de alfabetização e língua portuguesa. 

O documento defende a alfabetização como compreensão do sistema escrito alfabético-
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ortográfico para dominar convenções de escrita e leitura. Vejo que na parte de linguagem o 

conhecimento da língua portuguesa é muito condensado em aprender a ler, escrever e 

compreender a gramática, que na verdade é o que se diz letrar. O letramento nesse documento 

é muito citado, mas em meu trabalho não posso defender o letramento, já que defendo as 

concepções políticas que Paulo Freire atribui à alfabetização. Meu intuito aqui não é discutir o 

letramento, mas deixo claro a minha incompatibilidade com esse conceito. Desse modo, é 

inevitável não saber de que lado estou e mesmo que defendamos que não estamos falando de 

uma hereditariedade de saber, estamos, pois eu defendo o meu lado, defendo o que eu acredito 

ter potência de saber, entretanto respeito o que o outro defende. 

Se estou em concordância com o referencial teórico de Freire, defendo a existência de 

caráter político nas discussões sobre o que se diz respeito à educação ou até mesmo no processo 

que me propus a estudar. Consequentemente, na BNCC esse caráter político é inexistente e a 

preocupação em meio ao alfabetizar nesse documento "[...] é com a instrumentalização técnica 

dos sujeitos para responderem a demandas sociais e profissionais colocadas pela sociedade 

moderna" (GONTIJO, 2015, p.187).  

Logo, podemos afirmar que a BNCC reduz a alfabetização em seu aparato técnico, o 

que me fez lembrar de Ferdinand de Saussure, linguista suíço que surge no cenário do 

positivismo e que tinha como ideia central o quantitativo, ou seja, tudo que pode ser tocado, 

medido e manipulado. Seu objeto de estudo era a língua (LARA, 2006), e para haver o ensino 

da mesma, era necessário matá-la e deixar de pensá-la como algo vivo. Portanto, a preocupação 

do autor não é de entender a linguagem humana e sim classificá-la em sua estrutura para o 

ensino. Assim, posso enxergar na BNCC (considerando que pode ser uma coincidência) as 

influências desse autor, porque a definição de linguagem entre ambos é a mesma, já que as 

preocupações são de que as crianças, nesse processo, aprendam a dominar a gramática, o que 

consequentemente reduz o estudo e o conhecimento denso em pragmático. Nota-se que a 

preocupação desses estudos propostos é o demostrar resultados e atingir as metas 

desconsiderando totalmente a importância da linguagem e a sociedade em si em sua 

diversidade. 

Se a preocupação desses documentos é o de apresentar resultados, que normalmente são 

coletados por dispositivos de avaliações externas, temos um empobrecimento no que diz 

respeito à BNCC, porque o seu objetivo central deixa de ser o sujeito. Segundo Mortatti (2015) 

a base é um desserviço aos educadores e à nação, já que possui diversos problemas, e é 

composta por contradições em seus registros. Em suas análises, a autora conclui que os 
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representantes desse documento fazem parte de uma peça política com visão em interesses 

hegemônicos. E sob cobranças pode-se dizer que esses documentos são formulados perante o 

que é ditado por uma agenda prioritária internacional, ou seja, o que é emergente. 

Diante dessa diversidade de emergências, com o Brasil visando alcançar melhores 

índices no âmbito educacional, acredita-se ser a melhor opção investir nas séries iniciais, porque 

a crença é que se conseguimos educar as crianças, daqui um tempo conseguiremos mudar a 

sociedade e acabam-se os problemas, pois o mesmo será resolvido na “base”. Em minha 

concepção essa crença é errônea, cheia de contradições e descolada do nosso contexto social e 

cultural, mas não vou me deter nessa discussão. O que desejo ressaltar é que se a alfabetização 

é pensada para alcançar índices, todo trabalho é descompensado, ausente de pensamento crítico 

e ato político ao qual empobrece esse processo em uma memorização mecânica.  

Tudo o que defendi até então é devido com o que aprendo com Paulo freire, que diz que 

para compreender o sentido da alfabetização é preciso entender que "a leitura de mundo 

antecede a leitura da palavra", ou seja, que a aprendizagem da escrita e da leitura equivale a 

uma releitura da palavra mundo. É uma frase muito popular no âmbito educacional, mas é 

preciso pensar sobre ela para que ela não vire um simples clichê. 

Penso que a humanidade, ao abrir os olhos pela primeira vez, já realiza leitura de mundo. 

Vejo os olhos também como linguagem, linguagem da realidade social e histórica em que 

vivemos. Por isso acredito na potência política que dos olhos emergem. Nossos olhos não 

transmitem palavras, sei bem, mas jorram sensações exprimindo seu contato íntimo com o meio. 

Logo, um recém-nascido ao abrir os olhos, já realiza essa leitura, mesmo que não tenha ainda 

domínio da oralidade. O bebê lê a face da sua mãe, o seu berço, reconhece vozes, sabe de 

estratégias para chamar sua atenção e sabe quando está no calor dos seus braços.  

A partir do nascimento estamos sujeitos a fazer leituras de mundo o tempo todo e são 

essas leituras que precisam estar nos nossos processos de aprendizagens, são essas leituras da 

realidade histórica e social que, mesmo nunca pronunciadas, serão imprescindíveis ao 

pensamento. Para Freire, esse é ponto de partida da alfabetização. O ensino deve respeitar essa 

leitura de mundo e o educador respeitar o que o aluno traz em si de conhecimento para à escola. 

Esse saber que o educando traz com ele é o que Freire chama de identidade cultural, que 

evidentemente está ligada ao conceito sociológico de classe. 

Segundo Freire (1987) quanto mais analisamos a relação educador-educando mais 

podemos nos convencer de que encontraremos relações narrativas e dissertativas. Essas 

relações são especiais e marcantes, porque através delas podemos compreender como o diálogo 
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se dá nesse processo. As relações narrativas e dissertativas se dão no seio da aprendizagem de 

maneira vertical, na qual o aluno é o agente passivo, e o professor o agente ativo da 

aprendizagem.  

Nesta concepção, o professor narra e disserta o que é alheio à experiência existencial do 

aluno, ensina o que acredita ser necessário ser aprendido sem contar com a percepção crítica do 

mesmo. As palavras nessa relação de a-criticidade se tornam ocas, esvaziadas de sentido, e é o 

que podemos dizer que acontece em alfabetização. Uma repetição mecânica de famílias 

silábicas que não têm sentido, isoladas do mundo. Nesse processo, acredita-se que o 

fundamental é a sonoridade, mas não, o que é fundamental é o pensamento, pois a escrita e a 

leitura nada têm a ver com a fala (LACERDA, 2017).  

A criança, em minha concepção, deve aprender a ler e a escrever criticamente, ela deve 

estar preparada para ser o agente da aprendizagem e compreender os processos, pois a 

alfabetização é:  

 

 
[...] mais que o simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, 

ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e 

escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica 

não em uma memorização mecânica das sentenças das palavras, das sílabas, 

desvinculadas de um universo existencial – coisas mortas ou semimortas -, mas uma 

atitude de criação e recriação. Implica uma autoformação da qual pode resultar uma 

postura atuante do homem sobre o seu contexto (FREIRE,1979, p. 41). 

 

 

Paulo Freire traz sensíveis contribuições à alfabetização, ele a vê de forma tão 

importante e pensa nesse processo como um ato político. Ele afirma que esse processo acontece 

de dentro para fora do sujeito que o compreende, e o educador apenas é um interlocutor no 

processo. Dessa forma, o educando não é reduzido a um mero objeto da alfabetização, este é 

considerado o sujeito do processo. 

Como Freire defende uma educação libertadora, a percepção crítica anda junto com os 

processos da vida, até porque, quando se tem percepção crítica, você deixa de pensar o 

pensamento reproduzido e passa a pensar e se pensar como sujeito detentor de saber. Sujeito 

esse que em hipótese nenhuma pode ser descolado do seu contexto histórico e social e ser 

induzido a conhecer apenas o que é hegemônico, mas também o conhecimento que se dá nas 

relações, considerado senso comum, esse mesmo, que se desdobra no cotidiano que é um espaço 

praticado por nós seres que transpiramos vida.  

A ciência pós-moderna olha o senso comum como algo desprovido de saber. Em seu 

modelo global, admite haver uma variedade interna de conhecimento, mas apenas o 
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conhecimento científico é considerado conhecimento, enquanto o senso comum e as 

humanidades são menosprezados por estabelecerem suas próprias epistemologias e não 

seguirem ao “pé da letra esse modelo totalitário”. Essa ciência nega a racionalidade dos outros 

conhecimentos, mas, segundo Santos (2010) todo conhecimento científico visa constituir-se em 

senso comum, porque a ciência moderna sabe que nenhuma forma de conhecimento é em si 

racional, pois somente a configuração de todas elas, é racional. Logo, podemos ver que o autor 

defende que o senso comum é fundamental ao conhecimento científico, ou seja, entre ambos é 

necessária uma dialética que enriquecerá a nossa relação com o mundo. 

É nessa relação com o mundo que escrevo esse trabalho, me desdobro, conheço os 

autores e dialogo com eles me posicionando politicamente e muitas coisas para mim só agora 

fizeram sentido, pois esse processo de escrita também é um ato político que é fruto da minha 

existência social e histórica, um ato que também faz parte dessas relações que se dão no 

cotidiano. Até porque o meu trabalho é fruto de uma experiência. 

A explosão de conhecimentos que Freire tem me proporcionado pensar é extremamente 

importante para o meu trabalho, eu o compreendo e fico a pensar sobre tudo que ele disse sobre 

a alfabetização. A cada linha que leio de suas escritas é como se eu estivesse frente a frente com 

ele, tendo uma conversa seduzente que durassem longas horas. Como eu me surpreendo com 

ele, e de acordo com o professor Fiori, (que escreve o prefácio da Pedagogia do Oprimido), 

“Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida: não pensa ideias, pensa a existência”. 

“E sei que é por conta dessa existência que a escrita dele me atravessa, me toca e me estremece 

(LARROSA, 2000). 

Até aqui escrevi: como o âmbito educacional discute e reconhece a alfabetização de 

acordo com suas políticas; e qual o sentido que atribuo à alfabetização levando em consideração 

os estudos de Paulo Freire. Desejei expor no meu estudo o que defendo e analiso esses dois 

pontos a fim de trazer discussões importantes acerca do processo de alfabetização, que logo 

abaixo explico o que tem a ver com o meu trabalho. Você deve estar se perguntando o porquê 

da minha introdução ser chamada “Espanto”. E é nesse momento que descobrirá o que me 

espantou em alfabetização.  

Este trabalho aborda o tema da alfabetização partindo do meu interesse em uma pesquisa 

desenvolvida por Lacerda (2014). A pesquisa tratava a alfabetização como uma “herança 

esquecida”, à qual as pessoas, quando questionadas sobre sua alfabetização, não conseguiam 

recordá-la. Recordavam o método, a forma com a professora trabalhava, mas sempre 

recordando a vivência do outro, enquanto o seu próprio processo de aprender fora esquecido. 



18 

 

Quando li essa pesquisa, logo veio a pergunta que não queria se calar dentro de mim: 

Como foi a minha alfabetização? Não consigui me lembrar de nada sobre mim, apenas do outro. 

Como assim? Recordo-me de coisas que aconteceram bem antes dos meus sete anos. Logo me 

lembrei do meu tombo de bicicleta, das minhas idas ao parque e de quando fui parar sozinha 

em uma loja de R$ 1,99 e a minha mãe ficou desesperada. Perpassaram na minha mente vários 

momentos que vivi na minha infância. Tentei relembrá-los de forma cronológica (algo que é 

impossível), até chegar à minha alfabetização, e quando a minha mente se reportava àquele 

cenário da minha alfabetização, era como se a mesma se tornasse uma folha em branco.  Era 

como se alguém desse um stop na minha história e apertasse a tecla de avançar como a de um 

controle remoto, onde a minha história, retorna apenas na “Festa do Livro”. O espanto tomou 

conta do meu pensamento como um todo. O som da minha voz soava em minha mente, como 

em uma leitura silenciosa, repetidas vezes “EU NÃO CONSIGO RECORDAR”.1 

Meu espanto foi devido a esse processo tão importante da minha vida, o qual não me 

conformo por não lembrar. Esses pensamentos não vieram de uma vez somente, foi ao longo 

do meu cotidiano, em momentos simples, como quando pegava a minha moto e vinha para a 

universidade conversando comigo mesma, enquanto eu tomava banho, almoçando, lendo, em 

conversas com amigos e tantos outros momentos das nossas vidas que passam despercebidos 

nessa correria da modernidade. Em todo tempo, eu estava à procura de pistas, que por menores 

que fossem me levassem até a resposta que eu tanto ansiava e que ficou perdida: Como aprendi 

a ler? 

O encontro com o meu espanto me trouxe um turbilhão de emoções. Uma ansiedade que 

eu tentava conter e guardar para mim, até que eu chegasse a uma resposta. Acreditava ser uma 

investigação a curto prazo (o que posso afirmar que não foi). Geralmente não ficamos inertes 

às surpresas, queremos logo chegar às respostas e acabar de vez com aquela agonia. Vejo esse 

momento muito semelhante a nossas ações diante dos últimos capítulos de novelas, livros, 

seriados, pesquisas, ocasiões nas quais nos pegamos pensando ou palpitando sobre o que vai 

ocorrer ao final. Na minha concepção, é exatamente assim que se desenvolveu a minha 

pesquisa. É marcada por inquietações que me provocam a ponto de dar palpites e querer propor 

interpretações, e é nesse momento que eu percebo que o meu olhar tem que ir além do que é 

visível e interpretado precipitadamente.  

Este espanto esteve a todo o momento comigo sem ao menos ser percebido, até que um 

dia perpassou por mim e me pôs num exercício de pensar o que eu achava que sabia... e criar. 

                                                           
*Uso as letras maiúsculas para representar a imensidão do espanto que me causa esta afirmação, a qual batia 

diversas vezes na mesma tecla em minha mente. 
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Este espanto potencializou meu processo de criação. Não poderia imaginar que minha pesquisa 

seria sobre mim, pensei em diversos outros problemas para investigar, mas não pensava que 

fosse investigar a minha história. Eu olhava para fora, e não entendia que poderia encontrar o 

universo, olhando para dentro. Achava que todos os enigmas de minha vida até então tinham 

sido desvendados. Neste momento, me senti enganada por meu próprio pensar.  

O espanto veio como uma bomba de surpresa, a surpresa vem de carona com o acaso e 

tecem novas possibilidades de criação (LACERDA, 2015). A mesma te emerge num caminho 

de incertezas, na qual vi o meu castelo de enigmas desvendados caírem diante dos meus olhos 

e se transformarem em novas criações, me movendo a novos conheceres.  

A familiaridade nos faz acreditar que tudo é previsível e nos faz pensar que as respostas 

já estão mais que esclarecidas segundo nossas experiências e estudos. Entretanto, é nesse 

compasso de tempo que é preciso caminhar e analisar além do nosso primeiro olhar 

naturalizado, e compreender que a vida cotidiana é marcada pela imprevisibilidade e que nesse 

olhar, geralmente engessado, sempre vai ter algo que não foi visto. 

Minha pesquisa, portanto, aborda o tema ‘Alfabetização’ e é movida pelo espanto que, 

segundo o dicionário, significa “impressão forte causada por coisa que inesperada e 

repentinamente nos dá grande medo; assombro; pasmo; maravilha; surpresa; consternação” 2. 

O significado é posto para melhor compreensão do sentimento que foi de encontro a mim, e 

através disso tive a confirmação do que eu sentia que era verdadeiramente um espanto. 

Quando pensamos em espanto, logo nos remetemos a algo não esperado, que acontece 

repentinamente. Imaginemos uma brincadeira que todos nós já vivenciamos, aquela em que um 

amigo se esconde e lhe dá um baita susto, ele te pega de surpresa, não é mesmo? Seu corpo 

automaticamente se enrijece, seus olhos se arregalam e suas pupilas se dilatam. Na verdade, foi 

isso o que aconteceu comigo, mas em relação a um conhecimento desconhecido, onde o meu 

amigo é o que há de novo e que ainda estava oculto e me surpreende com as memórias que não 

se mantêm.  

Este conhecimento me perturbou e saiu do meu controle, tirando-me da minha zona de 

conforto, não de forma negativa em que me sentisse insegura e com medo, e sim de forma que 

me sentisse instigada a problematizar este saber na minha história, na minha prática como futura 

professora e como/porque essa alfabetização perpassou no meu mundo particular, despercebida. 

Sempre que pensava sobre o meu Trabalho de Conclusão de Curso, minha preocupação 

persistia no ‘problema de pesquisa’, mas não o havia encontrado, embora o método científico 

                                                           
1 DICIONÁRIO DO AURÉLIO ONLINE. Significado de Espanto. Disponível em <http://migre.me/pFiHV.> 

Acesso em 29/04/2015. 

http://migre.me/pFiHV
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tradicional orientasse que devemos recortar um ‘problema’ em um ‘tema’, que devemos 

delimitar e circunscrever. Sempre soube que tinha encanto sobre assuntos relacionados à 

infância, no entanto não pensei que a minha história e a leitura dos resultados de uma pesquisa 

desenvolvida me levariam a essa conclusão. 

Posto isso, sempre afirmei que tinha um tema que é a alfabetização, porém não tinha um 

objeto, um recorte. Eu tinha um ‘tema’ de pesquisa inteiro, pleno: eu me interessei por 

alfabetização. Imersa neste tema, transitei em busca de ‘pistas’ que provocaram o meu ‘espanto’ 

e sinalizassem meu processo de conhecer. 

Boaventura Santos (2010) afirma que a ciência tem avançado a partir da especialização, 

com ‘recortes’ e refinamentos que fazem com que cada especialista saiba cada vez mais sobre 

seu objeto, e muito pouco sobre todo o resto. No ‘paradigma emergente’ com o qual este autor 

trabalha, o “conhecimento é total, tem como horizonte a totalidade universal” (SANTOS, 2010, 

p.47) e por isso sente dificuldades em realizar ‘recortes’ e em impor limites ao conhecimento. 

Concordando com Boaventura Santos, entendi que pensar sobre alfabetização pode ser algo 

feito, sem que seja circunscrito um objeto. Eu posso aprender e estudar sobre alfabetização sem 

necessariamente delimitar somente um ponto, e isso porque a “fragmentação pós-moderna não 

é disciplinar e sim temática. Os temas são galerias por onde os conhecimentos progridem ao 

encontro uns dos outros” (SANTOS, 2010, p. 48). 

E foi isso o que aconteceu: eu me coloquei a buscar pistas, a compreender o que seria a 

alfabetização. Até que então me dei conta que, buscando sobre o tema, tudo me levava a ir à 

busca dos enigmas da minha história. Tudo me comprometia. E um dia, em uma orientação 

coletiva com o ‘Grupo de Estudos e Pesquisas em Cotidianos’ uma integrante falou: “SEU 

OBJETIVO JÁ SE FAZ PRESENTE, VOCÊ ESTÁ EM BUSCA DA SUA 

ALFABETIZAÇÃO”. E foi nesse momento que me dei conta do meu problema de pesquisa.  

Meu objetivo nesta pesquisa, portanto, foi buscar como se deu o meu processo de 

alfabetização, isto é, como eu aprendi a ler. Afirmo que nessa busca nada aconteceu de maneira 

linear para mim, tudo foi sendo dado de maneira rizomática. Os pontos foram se conectando e 

se desconectando a outros pontos ao longo da pesquisa. Realmente, o meu modo de criar fugiu 

do que se é cobrado, mas posso dizer que valeu a pena, pois nessa aflição cresci e me dei a 

oportunidade de ir ao encontro dessa galeria de conhecimentos que é o tema. 

Dessa maneira este trabalho foi dividido em três seções. Na primeira seção apresentei a 

Metodologia de Pesquisa, explico quais metodologias empreguei e os procedimentos que 

realizei para encontrar pistas e indícios da minha investigação. Na segunda seção apresentei a 

revisão de literatura do meu trabalho, na qual escrevo breves traços da alfabetização, isto é, faço 
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registros do perpasse histórico da alfabetização nas últimas décadas, segundo a autora Mortatti 

(2000). Já na terceira seção apresentei os achados da pesquisa, nesta contêm seções primárias 

para o registro dos pontos relevantes que discuti de acordo com o objetivo e tema que me 

propus. E por último apresentei a conclusão, aonde faço uma síntese sucinta e reflexões a cerca 

dos desdobramentos da pesquisa.  
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2. ACOLHER O ESPANTO PARA APRENDER COM ELE 

 

 

Como meu estudo é movido pelo espanto, nesta seção apresento quais caminhos foram 

sinalizados para o desencadeamento da pesquisa, de acordo com o processo investigativo de 

minha alfabetização. Neste estudo, percebi que a metodologia de pesquisa veio de encontro a 

mim, me convidou a pensar o que seria mais adequado para o que me espantou a pesquisar.  

Desse modo, olhei para o caminho, analisei quais metodologias eram pertinentes ao meu 

espanto e que dialogavam com o meu tema. 

Se analisarmos a etimologia da palavra ‘metodologia’ em seu sentido tradicional 

encontraremos expresso à palavra méta-hódos. Hódos significa caminho. Dessa forma é como 

se a palavra metodologia expressasse método para o caminho (PASSOS, KASTRUP; 

LILIANA; 2015), porém o rumo que a minha pesquisa foi traçando me fez compreender essa 

inversão nesse significado tradicional em Hódos-méta, o que significa que me atrevi a primeiro 

conhecer o caminho para depois sacar o método que precisaria usar. Essa reversão propõe o 

experimentar do pensamento, porque não vai ser algo a ser aplicado e sim para ser 

correspondido. Analisando assim, a metodologia parece estar solta, mas não, para utiliza-las é 

necessário precisão, comprometimento e interesse com os movimentos da realidade, porque se 

não você se perde.  

Delicio-me em definir minhas metodologias, pois foram de grande importância para o 

meu conhecimento e luz para os caminhos que percorri. Esta luz, porém, não é uma luz externa 

que se projeta sobre mim, mas uma luz que eu mesma acendo, de forma a caminhar pelos 

caminhos que eu mesma traço. Dessa forma utilizo a Pesquisa Narrativa (LIMA; GERALDI; 

GERALDI, 2015), Cartografia de Deleuze e Guatarri, expressa por Kastrup e Passos (2013) e 

o Paradigma Indiciário de Ginzburg expresso por Rodrigues (2005). 

Utilizo as Pesquisa Narrativa, para reconstituir a minha história no meu processo de 

alfabetização. Vale destacar que não vou relatar um caso, mas sim viver o reconhecimento de 

sujeito da minha história e estar como sujeito de escuta, de olhar para as múltiplas direções, 

sinais e espantos que me cercaram e fazer dela um ato político, um ato que agora não é somente 

meu, mas faz parte da sociedade. 

Quando falo reconstituir história, digo que a narrativa não transmite a história em sua 

verdadeira origem, “ela não está interessada, portanto, em transmitir o “puro em si” da coisa 

narrada como uma informação ou um relatório. Assim, a experiência narrada não é coincidente 

com o acontecimento que lhe deu origem” (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015, p13). Ou seja, 



23 

 

a memória não é uma pasta de arquivos em que vão estar na memória exatamente como 

aconteceu, porém vão ser trazidas no presente de acordo com o enunciado. O enunciado é 

sempre um acontecimento, segundo Bakhtin (1981), porém a narrativa terá a essência do 

acontecido de forma que seja reapropriada para o que se quer falar, em vista as circunstâncias, 

já que acorre uma ação dialética dos nossos pensamentos, sentimentos com e sobre o mundo no 

panorama do passado e presente. 

Para Benjamin (1985), a narrativa é um artesanal de comunicação. É como na lógica 

dos artesões, eles produzem todo o seu material de produção, do que lhe é conveniente, desde 

a matéria prima até os seus últimos movimentos, pois da mesma forma que o oleiro imprime 

suas marcas ao moldar com as suas mãos a argila no vaso, nós que fazemos pesquisas também 

deixamos as nossas marcas nos pequenos detalhes. Com a narrativa é assim, você como autor 

da própria experiência traz algo que te tocou, que te perpassou, que te marcou, dialoga com o 

contexto em que está vivenciando e faz dele um ato político. Hoje depois de tantos processos 

acredito ter compreendido o que é uma experiência e o que é ser um sujeito da experiência, pois 

uma experiência não é um simples acontecimento que passa por você e cai no campo do 

esquecimento, pelo contrário é algo que te estremece e te toma por inteiro e por esse motivo é 

tão difícil conceituá-la. E o sujeito da experiência (LARROSA, 2002) é aquele que não é seguro 

de si mesmo, que perde seus poderes porque o que chamamos de experiência se apodera dele e 

é nesse momento que a nossa debilidade se torna um agente potencializador porque “o sujeito 

da experiência não se caracteriza por sua força, mas pela sua fragilidade, por sua vulnerabilidade, 

por sua ignorância, por sua impotência, pelo que uma e outra vez escapa a seu saber, a seu poder, à 

sua vontade” (LARROSA, 2012, p. 290). 

Minhas reflexões me levaram a perceber que a experiência é fruto de algo que me tocou, 

que me espantou me surpreendeu e não de uma mera informação. Entendo também que a 

informação sem aprofundamento não é conhecimento. Uma informação é algo muito 

pragmático, que está na superfície. Esta frase em que escrevi me fez pensar na figura de um 

iceberg, que na superfície se apresenta em uma estrutura menor, porém sua parte imersa na 

água é gigantesca. Mas como se forma um iceberg? Eis a questão, um iceberg nada mais é do 

que um bloco de gelo que se desprende da geleira e vagueia pelo mar. É assim que vejo o 

turbilhão de informações que temos em nosso mundo. Cada informação associo à parte explícita 

do bloco, no que equivale 10%; já a parte imersa, que garante os 90%, associo ao conhecimento. 

Logo, podemos pensar que a informação, por seu excesso, deveria ser a parte imersa, mas penso 

o contrário, pois acredito na imensidão e na riqueza do ato de conhecimento. Por isso me 

espelho em conhecer o iceberg e mergulhar na investigação do próprio conhecer. Além de 
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narrar o meu processo de recordar também compreendo o estudo do iceberg (que já tomei para 

mim), já que o tema de alfabetização é tão popular, tão mencionado nas políticas e planos 

educacionais como forma de melhorar o nosso país, porém que não é vista em sua dimensão, 

dimensão essa que envolve uma política que deve ser vista ao mergulho nas águas e 

compreendida com um olhar sensível em sua imensidão. 

A narrativa como instrumento de pesquisa não pode ser desconsiderada, tanto o saber 

da experiência quanto o saber científico são fundamentais para o conhecimento e precisam ser 

trabalhados juntos em uma ação de diálogo um com o outro. Normalmente o conhecimento que 

vem da tradição cultural é considerado ultrapassado segundo a ciência moderna, entretanto, na 

narrativa o modo de contar muda com o tempo e com os narradores, tudo acaba sendo dialogado 

fazendo uma ponte com o passado e com o presente estando de acordo com o enunciado. “Toda 

vez que uma história é contada, ela é recriada tanto no universo do narrador quanto no de quem 

escuta. O acontecimento discursivo (FOUCAULT, 1997) não é o que se diz, mas o retorno do 

que se diz, “movimento mesmo da linguagem” (LIMA;GERALDI;GERALDI, 2015, p 23)”. A 

linguagem dessa forma sempre está em movimento, está sempre viva. 

 Num trabalho autobiográfico, usamos a linguagem racional que comporta uma 

dimensão imaginária, pois não se trata de lembranças intactas e, sim, uma releitura que fazemos 

do mundo. Fazendo uso das narrativas, não posso me deter apenas a um racionalismo, porém, 

falo de uma verdade que é minha, não estou mergulhando em um mar de certezas e sim num 

mar de conflitos com as certezas que emergem das releituras que faço no campo de 

investigações.  

A história narrada cria um espaço de ficção (CERTEAU, 2014), pois eu criei um novo 

arranjo do conjunto e produzi um efeito de evidencias ao meu público. Desse modo o ato de 

narrar apresenta o nascimento do relato e a morte da memória de fato ocorrida, porém a essência 

persiste. Digo isso, porque rearranjei o acontecimento no qual não é fruto apenas de objeto de 

saber, mas também de objetos, a saber. Mistérios que desvendo retornando ao ocorrido e 

criando novos saberes. Portanto a narração está longe de ser uma descrição, ela é uma arte de 

dizer, pois foi através de uma ocasião do passado, que perturbada por um espanto, que inicio o 

meu estudo.  

 A partir desse campo de investigações estou num exercício de observação apreciadora, 

mesmo que já tenha acorrido, porém nesse momento volto a essa etapa de minha vida como 

sujeito e ouvinte de mim mesma. Nessa arte de dizer, fazer e pensar necessitei ficar atenta aos 

movimentos de ir e vir da pesquisa, pois o desenho da mesma é feita nesse movimento de tecer 
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o conjunto do que na minha memória se tornou um conjunto de sombras ao qual apresenta o 

que foi esquecido. 

Neste contexto, abordei o campo temático ao qual busquei recordar movido pelo meu 

espanto, sinalizei o porquê de apropriar-me da minha própria história e trazer minhas 

concepções políticas de acordo com a minha episteme. Nas narrativas também sou intérprete 

do mundo histórico e social ao qual vivo, e dentro disso vou analisando as pistas que me 

surgiram mergulhando nos detalhes e nos sinais para entender qual caminho recorri para chegar 

ao que ainda não conseguia compor. 

Como meu caminho me propôs trabalhar com pistas, fiz uso da Cartografia. Utilizo-a 

como um aparato epistemológico, pois penso a partir do meu lugar epistêmico como sujeito da 

experiência em um processo de alfabetização. A Cartografia que é proposta por Gilles Deleuze 

e Félix Guatarri: 

 

[...]é um método de investigação que não busca desvelar o que já estaria dado como 

natureza ou realidade preexistente. Partimos do pressuposto de que o ato de conhecer 

é criador da realidade, o que coloca em questão o paradigma da representação 

(KASTRUP; PASSOS,2013, p.264). 

 

O paradigma da representação nos remete ao ato de conhecer e fazer em um mesmo 

plano, pois tanto o ato de conhecer e quanto o ato de fazer é criador da realidade, ou seja, um 

pode emergir do outro em vice versa.  Com a Cartografia mergulhei na experiência sem um 

ponto de referência ou a garantia de algo, porque os movimentos da minha pesquisa se dão a 

partir do meu espanto e da minha experiência. 

Logo podemos notar que a Cartografia está longe de visar somente o objeto 

desprendidos de suas articulações de mundo, políticas e sociais como na ciência moderna. A 

Cartografia emerge da lógica rizomática aos quais essas articulações se conectam ao objeto 

desenhando a sua rede de forças. 

A Cartografia surge com o princípio de rizoma, visando acompanhar um processo3, e 

não representar um objeto, ou seja, na Cartografia o trabalho do pesquisador não se faz de forma 

descritiva, não tem nada estabelecido, não possui regras já prontas e nem objetivos. O que não 

significa que vamos deixando a pesquisa rolar de qualquer maneira, mas que o fator 

                                                           
2 A palavra processo possui dois sentidos. O primeiro remete a ideia de processamento que concebe o conhecimento pautado 

na teoria da informação, dessa forma a pesquisa é entendida como coleta e análise de dados. O segundo remete a ideia de 

processualidade (esse sim é o coração da cartografia) esse se dá pela investigação de processos de produção de subjetividade 

(KASTRUP; PASSOS; ESCÓSSIA, 2015). 
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predominante seja o encontro e não somente a busca por informações. Tudo vai se desenhando 

a partir das direções que as pistas cartográficas me propõem ao meu jogo de problematizações. 

É um método que me ajudou a conhecer o meu tema que era complexo na minha cabeça, 

entretanto só o conhecimento resolveu as questões que foram surgindo, porque a partir dessas 

inquietações é que compreendi, criei e me posicionei politicamente. 

A diretriz da Cartografia se dá por pistas que auxiliam no percurso da pesquisa, então 

sempre estive à procura de pistas que me direcionassem aos questionamentos da minha 

alfabetização. Para essa busca não quis me deter a algo específico, me propus a um olhar que 

foi além desse abarrotado de primeiras impressões. Para esse processo necessitei olhar as 

diversas vertentes para enxergar o além de. 

Como também fiquei atenta a olhar os sinais que me surgiram a partir do meu espanto, 

aprendi com o Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg. Com o Paradigma Indiciário, tenho os 

indícios para a investigação da minha pesquisa, onde os indícios me sinalizaram a novos 

indícios que me trouxeram ideias e questionamentos, logo buscava mais e mais pistas. 

Propus-me olhar os detalhes e compreende-los em suas diversas vertentes. É um 

movimento de investigação permanente, olhar o que aparentemente não é visto, invisível ao 

primeiro olhar. Para investigar o meu processo de alfabetização tive que olhar esses sinais em 

busca do que foi esquecido e acolher com o meu espanto um conhecimento a ser investigado, 

um conhecimento que é meu, que faz parte do meu processo de aprendizagem, que não é 

lembrado. 

A atividade de Ginzburg como historiador e pesquisador possibilitou o movimento de 

sua ida e vinda aos ambientes das obras, no que identifiquei o movimento em que a minha 

pesquisa foi se desenhando, pois transitei pelo tema alfabetização sem saber com o que podia 

me deparar, mas com as evidências pude encontrar as respostas e realizar um movimento de 

retornar a ela estabelecendo relações e reflexões acerca do que ainda não tinha pensado. 

O Paradigma Indiciário não provém de curiosidades, surge de acasos (GINZBURG, 

2004, apud RODRIGUES, 2005), onde você se depara com indícios mudos ou opacos, sinais 

esses que mesmo quase imperceptíveis são possíveis para averiguação. Não é posto em pauta 

nesse estudo o que é visível, já que parto da iniciativa de algo que não é sabido. O Paradigma 

Indiciário teceu a dúvida no óbvio e transformou a realidade em um enigma, e foi o que eu fiz, 

pois eu poderia simplesmente acreditar que fui alfabetizada como as outras crianças de minha 

época e parar por ali, mas felizmente sou curiosa e duvidei de algo que me perpassou e fiz dele 

um enigma que é possível de ser decifrado segundo pistas. 
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Definido o campo de pesquisa, o pesquisador busca indícios, reúne informações para 

possíveis interpretações e inicia a tecer os fios da pesquisa. Contudo, para o desenvolvimento 

dessa investigação conto com o rigor flexível (RODRIGUES, 2005) e sensível no qual me 

comprometo na responsabilidade de justificar posições assumidas. 

A Pesquisa Narrativa, a Cartografia e o método indiciário compõem, para mim, os fios 

com os quais irei tecer a minha escrita. Neste trabalho, onde vou à busca da minha história, 

investigando minha alfabetização, pretendo utilizar como procedimentos a pesquisa 

documental e as conversas. 

Faço a pesquisa documental a fim de encontrar mais pistas que forneçam informações 

do meu processo de alfabetização, porém essas pistas serão através de documentos que foram 

testemunho de atividades realizadas em algo passado. Para isso faço buscas na minha residência 

e visito a minha antiga escola com a finalidade de encontrar algum registro (fotografia, diário, 

documentos ou funcionários) da época do C.A que possam me dar pistas. 

Quero deixar claro o que se trata a pesquisa documental, pois muitas vezes é confundida 

por estudiosos com a pesquisa bibliográfica, por terem o documento como objeto de 

investigação, porém "[...] o conceito de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou 

impressos. O documento como fonte de pesquisa pode ser escrito e não escrito, tais como 

filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres" (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, 

p.5). 

No século XIX, com a escola positivista, o conceito de documento só era considerado 

na sua forma escrita, onde a maioria dos historiadores via o escrito (o oficial) como único peso 

de prova histórica. 

 

 
A valorização do documento como garantia de objetividade, marca indelével dos 

historiadores positivistas, exclui a noção de intencionalidade contida na ação estudada 

e na ação do pesquisador, sendo esse processo construído historicamente. A palavra 

documento com o sentido de prova jurídica, representação que se mantém até a 

atualidade, já era usada pelos romanos, tendo sido retomada na Europa Ocidental no 

século XVII (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.7). 

 

 

Tal conceito de documento foi modificado de acordo com a evolução histórica e agora 

"tudo o que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho é considerado documento 

ou fonte"(CELLARD, 2008, p. 296 Apud SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.7), o 

que deixa claro que o que me proponho a buscar, por mais que seja algo pertencente ao 

individual, não deixa de ser documento. Diante disso posso utilizar dos documentos que fizeram 

parte da minha alfabetização, sendo eles documentos ditos “oficiais” (que posso encontrá-los 
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na secretaria da escola) ou até mesmo aspectos que comprovem a minha trajetória em meio ao 

alfabetizar sendo eles provas, antigos cadernos, fotografias, cartilhas, plano de aula da 

professora, lembranças de amigos e familiares. Posso utilizar qualquer documento que me 

ofereça elementos suficientes para que eu possa tratar do meu problema de pesquisa. 

Trabalhando com a pesquisa documental, posso afirmar que trabalho com fontes 

primárias, pois as influências do documento são discutidas pelo próprio pesquisador, diferente 

do que acontece na pesquisa bibliográfica que tem como fator importante o estudo direto em 

fontes científicas, que já obtiveram influências de outros. 

Logo, a pesquisa documental me possibilita criar novos conhecimentos em vista ao meu 

tema e redescobrir tanto a mim quanto a história da alfabetização. Me apoio nessa coleta de 

dados ao qual atravesso o campo micro e macroestruturais, pois além de ver a minha trajetória 

analiso o perpasse histórico da alfabetização.  

Outro procedimento fundamental nesse estudo são as conversas. Preciso conversar com 

as pessoas! Para ir ao encontro de uma história, não é possível ir sozinha e nem calada. Esse 

movimento de escuta é de extrema relevância ao meu trabalho, pois é nessa escuta que vou 

continuar o meu processo investigativo na intenção de encontrar comigo mesma, mas agora em 

outro momento. Nessas conversas procurei indícios para reconstituir minha história, procurei 

na fala e nas lembranças de pares que fizeram partes dessa experiência entender os 90% do 

iceberg. 

Para compreender esse procedimento aprendo com Spink (2008), as concepções de 

conversas como pesquisadora. Vejo as considerações do autor muito pertinente ao que realizo. 

Se pesquiso na minha própria cultura, porque fazer do outro um estrangeiro, trazer a pessoa que 

tenho afetividade a um relacionamento de distanciamento. Por isso defendo que não faço 

entrevistas e sim conversas, pois “(...) ser um pesquisador no cotidiano se caracteriza 

frequentemente por conversas espontâneas em encontros situados” (SPINK, 2008, p. 72), ou 

seja, o pesquisador do cotidiano propõe conversas com as pessoas para entender o mundo e não 

uma prioridade de perguntas para alcançar um resultado, uma resposta pronta em prol de um 

objetivo. Vejo nas conversas uma forma de pensar as falas já que busco indícios e não somente 

uma obtenção de resposta nas falas cotidianas, nesse contexto fica explicito a metodologia ao 

qual me auxilia. A Cartografia, pois não é nada previamente estabelecido o que me propõe uma 

explosão de acontecimentos e o Paradigma Indiciário ao qual me orienta procurar indícios e 

investigar além do aparente.  

Logo, falar de cotidiano é preciso sensibilidade, porque se não, descartamos a 

importância do mesmo. Falar de cotidiano na minha pesquisa é ver uma imensidão de riquezas 
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que transpira das pessoas e da sociedade. Falar em cotidiano pra mim é vida. Acredito 

seriamente na importância do cotidiano, pois minha pesquisa nasce de uma experiência do 

cotidiano, cotidiano escolar que foi esquecido. 

Spink (2008) traz a ideia de que o cotidiano é composto por micro lugares. Os micros 

lugares seriam os acasos diários, as conversas em bares, em bancos... Essas conversas que são 

fruto do nosso dia-a-dia. Na espera ao sermos atendidos em um consultório médico, mercados 

entre outros. Pensando por esse lado, podemos perceber que quem constrói os micros lugares 

somos nós, nós quem construímos esses encontros diários e continuamente fazemos essa tarefa. 

O autor apela na expressão metafórica micro lugar na intenção de nos demonstrar que o 

cotidiano é importante para o pesquisador. A ideia de se falar micro não significa 

necessariamente que vamos ter um macro, o que Spink (2008) demonstra é que precisamos 

estar atentos às pequenas coisas que estão no nosso cotidiano, isto é, para se fazer pesquisa é 

importante estar imerso nas ações sociais, no espaço, falas, objetos e conversas.  

Para alimentar o meu trabalho converso com a minha professora de alfabetização e uma 

colega que estudava comigo no antigo C.A. Além delas fico atenta às conversas com a minha 

família com a intenção de encontrar pistas. 

 

Portanto, de acordo com o que me disponho a pesquisar, juntamente com a metodologia 

e os procedimentos que me auxiliam na construção do trabalho, persegui as sinalizações e pistas 

encontradas descrevendo no mesmo os acontecimentos mais relevantes. Na coleta de dados me 

mantive atenta ao contexto sociocultural, defini critérios para utilizar os achados e decidi o que 

seria feito com eles, porém essa parte registo nas próximas seções do trabalho. Mas antes faço 

um estudo aprofundado do perpasse histórico da alfabetização no Brasil a fim de compreender 

as discussões, estudos elaborados, os estudiosos que compuseram essa história, as teorias e 

métodos implantados entre outros fatores que contribuíram no processo da alfabetização. 
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3 A HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL – BREVES TRAÇOS 

 

 

Nesta seção, dedico-me a trazer o perpasse histórico que vem rodeando o tema da 

alfabetização, a fim de realizar um aprofundamento do referencial teórico que me dispus a 

estudar. Além de trazer um enriquecimento para o meu trabalho essa seção traz um 

esclarecimento principalmente a mim que escrevi, pois aqui procuro entender o caminho em 

que alfabetização trilhou durante essas últimas décadas.  

Para isso faço um levantamento dos estudos de Maria Rosário Longo Mortatti por se 

tratar de uma estudiosa que traz consigo o que eu procuro registrar no meu trabalho. A autora 

em seus livros e artigos científicos deixa bem clara a natureza de suas escritas mostrando a 

história da alfabetização desde sua denominação a partir do século XX.  

Ao final do século XIX a educação ganha destaque, especialmente depois da 

proclamação da república. Nesse momento a educação era vista como um dos pontos cruciais 

da modernidade, o que fez com que a escola se transformasse em um lugar institucionalizado 

com a finalidade de suprir as necessidades do Estado Republicano na preparação das novas 

gerações. 

 No âmbito republicano a leitura e a escrita deixariam de serem práticas sociais 

destinadas a poucos para se tornar aquisição de saber, isto é, haveria uma universalização do 

ensino para que o passo para a modernidade fosse dado em prol do desenvolvimento social do 

estado Nação. Logo o ensino deixaria de ser fruto de aulas assistemáticas privativas do lar para 

se torna padrões organizados, sistemáticos e intencionais, o que formaria pessoas especializadas 

para o mercado de trabalho na instituição escola. 

 Em seus estudos Mortatti mostra que a face mais visível do tema de alfabetização diz 

respeito especialmente aos métodos, pois a temática se encontra enraizada no problema de 

dificuldade de aprendizagem dos alunos e é nesse ponto que inicia o movimento que chamo de 

contra-problema4. Esse contra-problema é um movimento, ou melhor, um confronto entre 

modernos e mais modernos com a proposta de superar os problemas que surgem no aprendizado 

de leitura e escrita, visando buscar criações de novos métodos a partir do que acredita ser errado 

no método anterior. É como se os estudiosos quisessem desenvolver um antídoto para extinguir 

o veneno que vem perseguindo a alfabetização, mas diferentemente de neutralizar o veneno 

parece que envenena mais o processo.  Uso essa metáfora com o propósito de mostrara corrida 

                                                           
*Contra-problema: Crio esse termo na intenção de explicitar minhas considerações acerca do movimento de resolução de 

problemas em uma perspectiva de corrida científica que busca de melhores resultados visando o problema do método do outro. 
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científica até mesmo na alfabetização, com a tentativa de solucionar os problemas, partindo do 

que deu errado no outro método e não partindo da natureza do próprio objeto de pesquisa. 

 Sei que a natureza dos métodos não se manteve sempre a mesma; esses foram sofrendo 

modificações ao longo do tempo, entretanto os vejo com a mesma essência ou com mudanças 

na ordem de execução. Mas o que marca de fato as mudanças de métodos adotados são as 

disputas por métodos considerados melhores ao anterior que sempre será considerado 

tradicional, ou seja, uma disputa por uma hegemonia metodológica.  

 Mortatti, em sua obra intitulada como ‘Os sentidos da Alfabetização’, divide o decorrer 

histórico da mesma em quatro momentos cruciais. Esses momentos são marcados, como já 

mencionei acima, por disputas relacionadas ao ensino da leitura e escrita na instituição escolar. 

Dentre esses aspectos relevantes não tem como ficar de fora o influente papel que as cartilhas 

desempenharam nessa época, pois esta era o instrumento pelo qual se concretizava e instituía 

os métodos e conteúdos de ensino. 

 Como a autora traz os momentos cruciais com seus determinados pontos principais, 

decidi por incluir no trabalho um quadro ao qual sintetizo as ideias de cada momento em 

tópicos. Desses tópicos é que partem os registros que realizei das etapas escritas por Mortatti. 

O quadro foi organizado por mim, a partir do belíssimo trabalho desenvolvido pela autora: 

 

 

Quadro 1 – Quatro Momentos Cruciais da Alfabetização, segundo Mortatti 

 

 

 

 

MOMENTOS CRUCIAIS NA 

ALFABETIZAÇÃO 

 

TÓPICOS  

 

 

 

 

1º Momento (1876 / 1890): 

Metodização do Ensino e da 

Leitura 

 

 Final do Império Brasileiro: Aulas assistemáticas – Aulas Régias; 

 Ponto de Partida do Ensino da Leitura no Brasil: Métodos de 

Marcha Sintética (antigos métodos); 

 Método Sintético; Método de Soletração e silabação – Método 

João de Deus (novo método sintético). Criado por João de Deus e 

publicado em 1876. 

 Método João de Deus divulgado no Brasil no ano de 1880, por 

Silva Jardim (Positivista Militante) 

 Disputas entre o método João de Deus e os antigos métodos 

sintéticos 

 Nova Tradição: Leitura envolve necessariamente uma questão de 

método 
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2º Momento (1890 / 1920): 

Institucionalização do Método 

Analítico 

 

 Atuação dos normalistas; 

 Disputa acirrada entre modernos e mais modernos, ou seja, 

institucionalização do método analítico no aparelho escolar; 

 Método Analítico: palavração, sentenciação ou historieta – 1890; 

 Reforma da Instrução Pública no ano de 1890; 

 O termo alfabetização começa a ser usado referindo-se ao ensino 

inicial de leitura e escrita; 

 Nova Tradição: indicava que o ensino da leitura envolvia 

principalmente questões didáticas 

 

 

 

 

3º Momento (1920 / 1970): 

A Alfabetização sob medida 

 Disputa entre defensores do método misto contra defensores do 

tradicional  método analítico; 

 Reforma Sampaio Dória; 

 As tensões entre os métodos diminuem; 

 A reforma da Educação começou com a revolução de 30 

 testes ABC 1934 – Lourenço Filho(esse teste surge em decorrência 

das novas e revolucionárias bases psicológica); 

 Ecletismo Processual e conceitual;  

 Nova Tradição: Educação sob medida 

 

4º Momento (Final da década de 

1970) 

Alfabetização: Construtivismo e 

Desmetodização 

 Nova tradição denominada no terceiro momento passa a ser 

questionada; 

 Nova tradição: A desmetodização da Alfabetização; 

 Construtivismo (Emília Ferreiro e Ana Teberosky) e a 

Desmetodização do ensino da língua escrita; 

 Interacionismo Linguístico (Ana Luiza Smolka); 

 Letramento (Magda Soares entre outros) 

Quadro 1 – Momentos Cruciais na Alfabetização, segundo Mortatti. 

FONTE: Mortatti, 2000. 

 

 O primeiro momento denominado pela autora foi ‘A metodização do ensino da leitura’. 

Como sabemos, ao final do Império brasileiro o ensino não contava com uma estrutura 

sistemática como temos atualmente. Normalmente, o que tínhamos era uma sala adaptada que 

contava com diversos alunos de séries distintas. Nesse espaço, eram ministradas as aulas régias5 

e, como era de se esperar, o prédio no qual ocorriam essas aulas era desapropriado e em 

condições de permanência muito precárias. O material utilizado era também de forma muito 

precária, porém na segunda metade do século XIX já existia alguns livros impressos para o 

ensino da leitura, livros esses produzidos ou editados na Europa.  

O ensino da leitura nessa época tinha como ponto de partida o ensino das cartas de ABC, 

após isso se liam e copiavam documentos manuscrito, e é nesse momento que poderemos 

                                                           
3 As aulas régias foram criadas em Portugal e em suas colônias pelo alvará de 28 de junho de 1759, no contexto das reformas 

políticas, administrativas, econômicas e culturais promovidas pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês 

de Pombal, durante o reinado de d. José I (1750-1777).A criação das aulas régias marcou o surgimento do ensino público oficial 

e laico visto que, até então, a educação formal em todos os seus níveis estava sob o controle da Igreja, que também detinha 

grande influência sobre outras áreas da cultura, como as artes e a impressão de livros. MEMÒRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA BRASILEIRA – MAPA. Aulas Régias. Coordenação Geral de Gestão de documentos –Conged. Tento como autora 

do estudo Angélica Ricci Camargo. Disponível em < http://linux.an.gov.br/mapa/?p=4566> Acesso em 26/11/2016). 

 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=4566


33 

 

observar o que foi denominado métodos de marcha sintética, que seria o ensino que vai da parte 

para o todo. Com esse método sintético os alunos aprendiam por etapas: a da soletração, que 

era a etapa em que eles aprenderiam os nomes das letras; a do fônico que seria a parte de 

assimilação de cada som correspondente a cada letra; e da silabação que seria a parte de emissão 

de sons a partir da formação de sílabas. E assim ocorria, sempre respeitando essa ordem 

crescente relacionada ao “grau de dificuldade”. Realizados essas etapas os alunos começariam 

a aprender palavras com as letras aprendidas e por fim frases isoladas ou agrupadas.  

Em 1876, ano instituído pela autora como início do primeiro momento, intitulado como 

‘Metodização do Ensino da Leitura’, foi publicada em Portugal a Cartilha Maternal ou Arte da 

Leitura escrita pelo poeta Português João de Deus. O método João de Deus contido nessa 

cartilha passou a ser divulgado principalmente nas províncias de São Paulo e Espírito Santo, 

por Antônio da Silva Jardim que era positivista militante e professor da escola Normal de São 

Paulo. Silva Jardim participava ativamente dos movimentos de sua época na divulgação de um 

ideário positivista, além disso, defendia “uma educação útil, prática e racional, e ainda aplicava 

ao estudo dos métodos de ensino o princípio de concertar melhorando” (MORTATTI, 2000, p. 

43). 

O método João de Deus se distinguia de alguns métodos daquela época, pois se baseava 

em princípios da moderna linguística o que significava que o ensino da leitura se iniciava pelo 

ensino da leitura pela palavra para posteriormente analisa-la a partir dos valores fonéticos das 

letras. Dentre diversos episódios ocorridos nesse primeiro momento o que ficou claro foram às 

disputas entre os partidários do novo método de palavração e os dos antigos métodos sintéticos 

(alfabético, fônico, silábico).  

No livro a autora traz registros de estudiosos daquela época visando os métodos. Nessas 

escritas de estudiosos encontrei críticas negativas e positivas. Opiniões objetivas segundo suas 

crenças no processo de alfabetização. Podemos observar também que teremos autores que 

criaram cartilhas tendo como marcha os métodos sendo eles novos ou antigos. Um autor deixa 

claro a sua concepção sobre esses métodos considerados antigos e novos: 

 

 

Methodo antigo – este método de leitura tem por fim o ensino do alfabeto na sua 

ordem lexiccographica, em seguida o syllabario, cartas de nomes e leitura corrente. 

[...] Como se vê é os syllabicos de que são formadas as palavras, de maneira que uma 

palavra depois de solletrada pode ter mais de um sentido, como na palavra sabia – 

sabiá – sábia. 

Methodo moderno – Este methodo tem por fim o ensino do alfabeto, syllabario, cartas 

de nomes & até a leitura corrente. [...] Este método é mais racional que o 1º e guarda 
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uma harmonia constante entre os sons ellementares e os syllabicos (CANTO, 1876 

Apud MORTATTI, 2000, p. 52).  

 

Mesmo Canto trazendo as concepções de cada método, naquela época ele registra que 

não optou por seguir nenhum desses, mas o de criar o seu próprio método de leitura que, 

segundo ele, foi o mais pertinente naquele momento, o fazendo alcançar seu objetivo. Não estou 

em defesa deste autor, mas este se mostrou como autor de sua prática e inventou seu método de 

acordo as tematizações que defendia. E é esse fator que acredito fazer o diferencial no processo 

de alfabetização: você sabe porque faz, e ao criar, você o entende. 

Não vou me deter a registrar todos os acontecimentos nesse primeiro momento, mas o 

que quis trazer foi mais a definição do que foi chamado pela autora de primeiro momento 

crucial. Esse momento que se estendeu o início da década de 1890, marcado por tamanhas 

disputas entre o método João de Deus e os antigos métodos sintéticos teve seu lado positivo, 

pois a partir da divulgação do método novo a leitura passou a ser vista como objeto de estudo 

no Brasil fundando assim uma nova tradição. Essa nova tradição tinha o ensino da leitura como 

um processo que envolvesse necessariamente uma questão de método (para se alcançar um 

progresso social), ou seja, o ensino da leitura e escrita seria tratado como uma questão de ordem 

didática que seria estabelecida pela ordem linguística da época que propositalmente 

desencadearia um progresso na ordem social. 

No segundo momento, intitulado pela autora como ‘A institucionalização do Método 

Analítico’, teve início a partir do ano de 1890 ao qual tivemos como peça chave a atuação dos 

normalistas. Os normalistas eram pessoas que cursaram o ensino normal, que passaram a ocupar 

cargos na administração educacional e a liderarem movimentos associativos ao magistério. 

Essas atuações nesses cargos permitiam que os mesmos assessorassem as autoridades 

educacionais e produzissem os materiais didáticos contando com as novas ideias principalmente 

no campo da leitura.  

Esse momento é marcado pelas disputas de modernos e mais modernos, que sobrepões 

à disputa dos modernos e antigos (destinada ao primeiro momento). Esses conflitos eram por 

conta de uma hegemonia de tematizações, normatizações e concretizações no campo das 

leituras ao qual tinha uma nova tradição.  

 

 

Esta disputa encontra-se diretamente relacionada com a reforma da instrução pública 

paulista, iniciado em 1890, pelo Dr. Antônio Caetano de Campos, e, a partir de 1892, 

aperfeiçoada por Gabriel prestes [...]. O “espírito da reforma” veio oficializar, 

institucionalizar e sistematizar um conjunto de aspirações educacionais amplamente 

divulgadas no final do império brasileiro. Enfeixadas pela filosofia positivista, essas 
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aspirações convergiam para a busca de cientificidade – e não mais o empirismo – na 

educação da criança delineavam a hegemonia dos métodos intuitivos e analíticos para 

o ensino de todas as matérias escolares, especialmente a leitura (MORTATTI, 2000, 

p.78). 

 

 

  

No ano em que se inicia o segundo momento, implementou-se a reforma da instrução 

pública que deu partida na reorganização da Escola Normal do estado de São Paulo e a criação 

da Escola modelo. A base dessa reforma, segundo Mortatti, estava nos novos métodos de ensino 

do qual podemos destacar o método analítico. Podemos dizer que esse momento foi o da 

institucionalização do método analítico que é uma forma de ensino da leitura começando pelo 

todo para depois realizar uma análise de suas partes integradoras. Segundo alguns registros de 

autores no livro de Mortatti o método analítico era obrigatório, pois ele se tornou constitucional 

nas cartilhas. Normalmente a cartilha iniciava com as sentenças depois com a silabação e 

posteriormente as letras. O objetivo desse método é o de uniformizar esse ensino e consolidar 

o conhecimento denominado cientificamente verdadeiro. Já em 1915 foi institucionalizado pela 

Diretoria Geral da Instrução Pública/SP o processo baseado em historieta que eram conjuntos 

de frases relacionadas umas com as outras por meio de nexos lógicos.  

O perpasse desse momento se deu basicamente por disputas entre os defensores do 

método sintético e os defensores do método analítico e para completar também tivemos disputas 

de como devia se dar o processo analítico, o que levou a outro embate relativo, que foi entre os 

professores paulistas e o Fluminense João Kopke6. 

O segundo momento se estendeu até os meados de 1920 e até esse ano a discussão 

continuava incidindo no ensino da leitura já que a escrita se resumia em caligrafia e treinos 

como ditado e cópias. Vale destacar também que é nesse segundo momento que o termo 

alfabetização começa a ser usado referindo-se ao ensino inicial de leitura e escrita. 

As disputas ocorridas nesse momento desencadearam uma nova tradição que indicava 

que o ensino da leitura envolvia principalmente questões didáticas, isto é, o como ensinar de 

acordo com as suas habilidades visuais, auditivas e motoras da criança a ser ensinada. Dessa 

forma a escrita e a leitura é tratada com uma questão de ordem didática subordinada à ordem 

psicológica da criança (MORTATTI, 2000). 

                                                           
*Dentre os conjuntos de cartilhas analíticas a do professor João Kopke pode ser considerada o destaque da época. Em 1916 

depois das concretizações dos estudos e experiências do autor suas cartilhas foram submetidas à leitura pelas autoridades 

escolares paulistas. 
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No terceiro momento, denominado pela autora como ‘Educação sob medida’ que teve 

início no ano de 1920, foi o momento em que ocorreram disputas entre defensores do método 

misto (analítico-sintético e sintético-analítico) e os partidários do tradicional método analítico.  

Após a renovação do ensino de São Paulo, proposta pela reforma Sampaio Dória que 

propunha autonomia didática, juntamente com as novas necessidades políticas e sociais 

aumentou-se as resistências dos professores em usar o método analítico. Em consequência 

disso, os professores começaram a buscar novos meios e propostas que solucionassem o 

problema de ensino e a aprendizagem em leitura e escrita.  

Logo os estudiosos que defendiam o método analítico optaram por continuar 

defendendo a sua eficácia e os que já não queriam trabalhar com esse método estavam buscando 

conciliar os dois métodos (sintético e analítico), e com as décadas seguintes passaram a utilizar 

o método misto. As tensões nunca deixaram de existir, mas foram se diluindo com o passar das 

décadas. 

A reforma da educação foi iniciada com a revolução de 30 “que pressupunha, dentre 

outros aspectos, a difusão da instrução elementar e redefinição e aumento das escolas 

superiores, como forma de democratização da sociedade” (MORTATTI, 2000, p. 143).  Dessa 

forma o Brasil visando uma política nacional de educação com iniciativas estaduais renovadoras 

tinha como objetivo a organização do sistema em seus referidos graus em concordância com os 

princípios da Escola Nova. 

A Escola Nova no Brasil passa a ser interpretada, divulgada e institucionalizada pelos 

inovadores da época partir do manifesto intitulado como ‘O manifesto dos pioneiros da Escola 

Nova’. Esse manifesto que tinha como autores Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira tinha por lançamento as diretrizes e uma política escolar que tinham novos ideais 

pedagógicos, sociais visando uma apropriação com a vida urbana e industrial. O objetivo dessas 

diretrizes era a de romper com a tradição e adaptar o sistema educacional a uma ordem política 

e social desejada (MORTATTI, 2000).  

Com essa tendência de não tomar um método como absoluto as discussões foram 

enfatizando novas bases psicológicas da aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita 

contidas no livro ‘Testes de ABC7’ de Lourenço Filho, que tinha como objetivo verificar a 

maturidade necessária para a aprendizagem da leitura e da escrita. Essas novas bases passam a 

ter valor de solução da função socializadora e adaptadora da alfabetização fazendo com que a 

                                                           
* O autor escreve esse livro partindo da necessidade de enfrentar o fracasso escolar.  Ele apresenta pesquisas que fez com alunos 

do primeiro ano com o objetivo de buscar soluções em vista as dificuldades encontradas no ensino da leitura e da escrita. Dessa 

forma ele aplicava oito provas contidas no livro para medir o nível de maturidade para se aprender a ler e a escrever 

classificando os alfabetizandos. 
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mesma aconteça de forma mais rápida, eficaz e econômica. Ou seja, essas bases têm como 

objetivo uma educação renovada centrada na psicologia se adequando ao projeto político 

brasileiro. 

De acordo com as discussões relativas a esse ensino, Mortatti demonstra que há dois 

discursos distintos e inter-relacionados. De um lado o discurso acadêmico institucional que 

incorpora tematizações e normatizações que tentam se impor como legítimas para a nova ordem 

política e social e do outro o discurso pelo baixo, que é o do cotidiano escolar, que as vezes se 

mostram em concordância com a tradição herdada, com os manuais de ensino e pelos livros 

didáticos que muitas vezes não conseguem acompanhar o imposto pelo constitucional. 

 Em meio a esses dois discursos Lourenço Filho se pôs a frente de uma tropa de combate 

colocando-se na posição de quem apenas exerce influências e não as recebe. A autora destaca 

que Lourenço recebeu muito prestígio do Brasil e do exterior, porém que ela via esse episódio 

como uma dispersão das bandeiras de luta.  

Desse modo a constituição da alfabetização como objeto de estudo é marcada nesse 

terceiro momento por disputas entre modernos e antigos e modernos entre si. Os mesmos vão 

conquistando a hegemonia e criam novos discursos que tem como objetivo o controle e a 

hegemonização da pluralidade das práticas, que consequentemente levam a normalização e a 

rotinização das décadas seguintes. Dessa maneira, fica claro que o discurso constitucional-

acadêmico que é considerado válido, ou seja, o empirismo vence, enquanto o que brota das 

relações (considerado o instituinte8) é descartado como algo irrelevante. 

Nesse momento pode-se destacar o uso da cartilha que passou a ser predominantemente 

de métodos mistos ou ecléticos. Juntamente com essas cartilhas começaram a se produzir os 

manuais de ensino para os professores o que desencadeou a ideia e a prática do “período 

preparatório” que contava com exercícios de discriminação visomotora, auditivomotora, 

posição corpo e membros, coordenação motora grossa e fina. O que significava que a escrita 

era entendida como uma questão caligráfica e ortográfica.  

Por fim, podemos observar que ao decorrer desse terceiro momento foi se constituindo 

um ecletismo processual e conceitual em alfabetização que vê a mesma como uma questão de 

medida. De acordo com essa afirmação funda-se no final da década de 1970 uma outra nova 

tradição: educação sob medida, de que resulta o como ensinar subordinado a maturidade da 

criança em vista as bases psicológicas (MORTATTI, 2000). 

                                                           
4 Aprendo com Chauí (2003) que para ideologia dominante tudo que é instituinte é considerado perigoso, porque o que a classe 

dominante quer é anular a diferença, unificar o pensamento e a linguagem a imagem dela, mesmo sabendo segundo Santos 

(2010) que existe uma variedade interna de conhecimento, no entanto essa classe se defende dizendo que os outros 

conhecimentos (da classe dominada) não são considerados científicos e sim senso comum.  
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A partir da década de 1970 com o fim do período de ditadura imposto pelo golpe militar 

de 1964, a nova tradição proposta pelo terceiro momento começou a ser questionada por conta 

das novas necessidades políticas e sociais, na tentativa de combater o fracasso da alfabetização 

de crianças. Com a intensidade das lutas por liberdade, após esse período tortuoso, a luta pela 

democratização centrou-se no direito da educação escolar para todos, universalização do ensino 

e na maior participação da comunidade na gestão escolar.Então em 1980, iniciou o que a autora 

chamou de quarto momento crucial da alfabetização, intitulado como ‘Alfabetização: 

construtivismo e desmetodização’. 

Com a tentativa de buscar respostas para as urgências encontradas pesquisadores 

brasileiros passaram adotar três modelos teóricos para explicar os problemas da alfabetização 

no Brasil: o construtivismo, o interacionismo linguístico e o letramento. E é nesse episódio, 

com o quarto movimento ainda em curso, que se fundou a quarta tradição com o título ‘A 

desmetodização da Alfabetização’. 

O construtivismo resultante das pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita, que tem 

como autora argentina Emília Ferreiro e Ana Teberosky, não se apresenta como um método e 

sim como uma revolução conceitual. Esse visa a abandonar as teorias e práticas tradicionais 

desmetodizando o processo de alfabetização e questionando sobre a finalidade de se utilizar 

como ferramenta didática a cartilha. Logo o construtivismo mostra um deslocamento no eixo 

de estudo, pois os estudiosos sempre bateram em cima do estudo do método e o construtivismo 

trás algo diferente, com a visão direcionada à criança como sujeito cognoscente9. 

O construtivismo proposto por Ferreiro e Teberosky compreende que o sistema de 

leitura e escrita não é como um código de transcrição de unidades sonoras. A língua escrita é 

um sistema de representação ao qual seu objeto é cultural e não a aquisição de uma técnica até 

porque o processo de compreensão desse sistema se dá de forma interna e individual.  

O construtivismo, apropriado ao discurso oficial da Secretaria de Educação de São 

Paulo, passa a ser divulgado nos âmbitos de estratégias de capacitação docente, nos programas 

televisivos, seminários e palestras. Tudo isso na tentativa de esclarecer e convencer os 

professores que ainda se mostravam resistentes a essa teoria. Desse modo, mais uma disputa 

estava marcada, agora, entre os partidários do construtivismo e os defensores dos tradicionais 

métodos, das tradicionais cartilhas e do tradicional teste de maturidade. Mas mesmo assim 

                                                           
5 Sujeito cognoscente é aquele que constrói seu conhecimento na interação com o objeto de conhecimento e de acordo com 

uma sequência psicogenética ordenada (MORTATTI, 2000).  

 



39 

 

tornou-se hegemônico o discurso institucional do construtivismo que temos como prova disso 

a sua presença nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

Apesar de o construtivismo ter se tornado oficial, outras pesquisas foram ganhando 

destaque também na década de 1980. O interacionismo linguístico é um deles,proposto por Ana 

Luiza Smolka. Este designa o processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita como uma 

atividade discursiva que vai depender das relações de ensino que ocorrem na escola e a relação 

professor-aluno. A perspectiva interacionista propõe uma forma de compreender como se 

ensina e aprende a língua escrita partindo do texto.  

A teoria proposta por Smolka se mostra destoante a teoria de Ferreiro, ao qual a autora 

expõe que a teoria da autora não pode dar conta em termos políticos-pedagógicos do fracasso 

escolar, porque ela procura explicar os processos das noções infantis de leitura e escrita 

independentemente das relações sociais (MORTATTI, 2000).  

A abordagem de Smolka contribuiu para um delineamento nas normalizações, 

tematizações e concretizações em Alfabetização, porém esse episódio não serviu para o 

abandono das noções psicolinguísticas resultando assim mais um tipo de ecletismo o 

sócioconstrutivismo ou construtivismo-interacionista. 

Outro modelo teórico que ganhou destaque nesse momento foi o letramento, proposto 

pelos estudiosos Brasileiros Mary Kato, Leda Tfouni, Ângela Kleiman e Magda Soares. Este 

advindo do termo europeu Literacy, (literacia na tradução Brasileira) faz distinção entre o 

letramento e a alfabetização, porém afirma que são interligados. O letramento seria inserir e 

direcionar as crianças as práticas sociais de leitura e escrita (implicando o hábito de leitura) e a 

alfabetização seria a decodificação e a assimilação dos signos linguísticos. Essa teoria veio para 

complementar as discussões do problema da alfabetização juntamente com as outras. 

Por fim, na década de 1980 as três teorias mencionadas acima incorporaram nas políticas 

públicas de alfabetização e em 1997 nos PCNs e nos documentos oficiais. É importante destacar 

que mesmo com essa institucionalização as três teorias não passaram a ser unânimes das 

práticas alfabetizadoras, pois entre si encontravam-se muitas convergências. 

Consequentemente as cartilhas e os métodos tradicionais não foram descartados e continuaram 

a ser utilizados na alfabetização dos alunos.  

Dessa forma o quarto momento se encerra aqui. Contendo como nos anteriores 

momentos disputas entre métodos e teorias distintas e novas tradições, tudo em busca de 

solucionar os problemas do fracasso da alfabetização. Logo o ensino-aprendizagem da leitura 

vem-se sedimentando como objeto de estudo e pesquisa acadêmica ao quais as contribuições 

apontadas se intercruzam. 
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Os quatro momentos cruciais da alfabetização apontados por Mortatti marcaram o 

perpasse histórico da alfabetização no Brasil. Todos contaram com disputas, novas tradições a 

fim de desqualificar uma herança incômoda, o que denomino no início desta seção um contra-

problema. Ficou claro que esses momentos foram marcados por disputas hegemônicas que 

tiveram como objetivo estabelecer verdades científicas e definitivas em sentido da modernidade 

e do progresso, desvalorizando o pensamento instituinte.  

Nesta seção me dediquei a ressaltar os passos importantes do ensino-aprendizagem da 

leitura e escrita trazendo seus pontos chaves para um possível entendimento do que foi/é a 

alfabetização no Brasil. Aqui me dediquei a um estudo com a finalidade de compreender e 

problematizar o processo da alfabetização.Agora sim! Na seção posterior,registro os achados 

da pesquisa 
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4 O REENCONTRO 

 

Nesta seção fiz o registro dos achados da pesquisa aos quais me dei conta que as 

metodologias que aprendi se entrelaçaram ao longo da ida ao campo.As metodologias estudadas 

alimentaram meu pensamento e influenciaram minha postura, e são elas: a Cartografia, o 

Paradigma Indiciário e a Pesquisa Narrativa. A Cartografia esteve presente, muito 

especialmente, ao seguir pistas presentes nas conversas e nos documentos. O Paradigma 

Indiciário foi de grande auxílio no encontro com as falas e nos documentos (que não precisam 

ser necessariamente impressos), sinalizando vestígios e indícios que me levassem ao meu objeto 

de investigação. E a narrativa autobiográfica, enfim, pois em todo momento a minha história 

esteve presente no texto. Dessa forma, as minhas metodologias que até o momento eram vistas 

“separadas” se entrelaçaram, pois uma me fez ver a outra. Ou seja, a Cartografia imprimiu o 

documento, me ofereceu as pistas, o Paradigma Indiciário me propôs investigar os indícios das 

pistas me afirmando que eu ia encontrar alguma coisa nelas e a Pesquisa Narrativa na 

composição da minha história dentro da pesquisa.  

Primeiramente realizei a pesquisa documental, sendo que meu campo de pesquisa foi a 

minha antiga escola. Após isso realizei as conversas. Inicialmente me propus a conversar com 

duas pessoas, uma colega que estudou comigo naquela época e com a professora que me 

alfabetizou, mas, ao decorrer disso, foi necessária uma terceira conversa que mais abaixo 

detalho o motivo. 

Na ida à escola, converso com secretários e questiono sobre algum documento daquela 

época, ao qual eu pudesse ter acesso. Nas conversas estive atenta às falas e recordações que me 

relatassem, a fim de encontrar pistas ou indícios sobre a minha alfabetização. Logo, das pistas 

e indícios que encontrei,através dos documentos e das conversas, faço um apanhado do que foi 

muito relevante para a pergunta que me fiz dialogando com os pontos fundamentais. 

 

4.1“Vou procurar sua pasta no arquivo Morto” – disse a secretária 

 

 

  Um dos alimentos do meu trabalho foi a pesquisa documental. Me propus a encontrar 

documentos que me dessem pistas e indícios do meu processo de alfabetização. Dessa forma, 

procurei lugares que pudessem ter algum documento, foto daquela época, e porque não a escola 

na qual estudei?  
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Quando retornei àquele espaço, tudo era diferente para mim, havia muito tempo que eu 

tinha sido alfabetizada ali, na verdade passei a maior parte da minha vida escolar nesse espaço, 

porém, com o passar do tempo ocorreram algumas modificações. Em 2001 o Colégio Estadual 

‘Almirante Barão de Teffé’ ainda oferecia a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Estive 

da minha Educação Infantil até a metade do 3º ano do Ensino Fundamental (a antiga segunda 

série) nessa escola, e apenas retornei no 9º ano do ensino fundamental. Atualmente, só oferecem 

o ensino médio e as outras etapas (Educação e Infantil e o Ensino fundamental) são oferecidas 

nas instituições Municipais.  

Após minha formatura, que foi no ano de 2012, não havia retornado à minha antiga 

escola. Foi diferente estar na secretaria novamente e rever os rostos que havia visto por tanto 

tempo. Ao chegar na secretaria, me dirigi a uma das secretárias, me apresentei como estudante 

da UFF e a informei que estava fazendo uma pesquisa para o meu Trabalho de Conclusão de 

Curso. Após essa apresentação, expliquei o porquê da minha presença ali e o que estava em 

busca. Pedi a ela qualquer coisa que tivesse da época da minha alfabetização (diário, imagens, 

documentos). Ela logo olhou para as outras funcionárias afirmando e tirando a dúvida de que 

os diários que guardavam eram apenas os dos últimos cinco anos, ou seja, o meu já havia sido 

descartado há muito tempo. Minhas esperanças foram diminuindo. Até que perguntaram à 

Diretora, e esta sugeriu que olhassem na minha pasta.  

A secretária logo pegou um livro encadernado, no qual havia a relação de todos os 

alunos que passaram na escola. Ele era organizado em ordem alfabética e com titulação por 

número de caixa. O meu nome estava na caixa T 06 e a minha numeração era de nº 38. Ao 

localizar o meu nome, a secretária me pediu que aguardasse um momento e disse: “Vou 

procurar sua pasta no arquivo morto”. Ao retornar, me apareceu com uma pastinha fininha e 

amarelada, na qual constavam algumas informações. Ao abrir, encontramos uma ficha com a 

minha identificação, cópia da certidão de nascimento, um relatório individual da minha primeira 

série, um relatório da segunda série e uma Ficha de Avaliação da antiga classe de Alfabetização. 

E foi nesta ficha que primeiramente me interessei. Seu cabeçalho era intitulado como 

‘Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Educação’ seguido com um 

símbolo e com a atribuição da mesma (uma ficha individual de avaliação). Era composta pelo 

ano, identificação, professora e turma (Ano: 2001; Aluna: Thuany Silva Rezende; Professora: 

Noelma; Turma: 91). O seu verso era composto por cinco tabelas. As quatro primeiras eram 

relacionadas aos bimestres, e a última era composta com a média anual. Em cada tabela 

bimestral havia as disciplinas, os instrumentos de avaliação, a pontuação de cada atividade e a 
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nota do aluno. Abaixo da tabela, era registrado o total de faltas e a porcentagem de frequência. 

A seguir, apresento a ficha de avaliação individual do aluno:  

 

 

 

Figura 1 – Ficha de Avaliação Individual (frente) 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017 
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Figura 2 – Ficha de Avaliação Individual (verso) 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017 

 

 

 

Ao olhar a imagem, não me recordava que naquela época o currículo da Classe de 

Alfabetização era composto por diversas disciplinas que eram: Língua Portuguesa, Matemática, 

Iniciação às Ciências e Estudos Sociais. Acreditava que fosse apenas Língua Portuguesa, por 

ser uma classe destinada apenas à alfabetização. Pude constatar também que a escola nunca 

julgou minhas habilidades em matemática como sendo das melhores, o que me fez acreditar, 
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por toda a vida, que eu tivesse “dificuldades” em Matemática. Parece que me disseram, também, 

que Português nunca foi o meu forte, mas minha mãe marcava em cima para que a minha leitura 

e a minha escrita fossem as melhores possíveis, então tinha que me esforçar muito. As Ciências 

não me deram muito trabalho, porque eu sempre fui uma criança muito curiosa então as ciências 

me instigavam. Mas a minha grande apreciação era em Estudos Sociais.  

Na disciplina de português, me recordo que as exigências da minha mãe eram muito 

grandes. Para me ensinar me recordo que ela sentava de frente para mim, pois sou esquerda, e 

para ela pegar a minha mão era mais fácil. Ela sempre foi muito exigente, queria que eu 

escrevesse com uma letra bonita e legível (dizia que eu escrevia as palavras voando), para isso 

me comprou um caderno de caligrafia e me fazia realizar diversas tarefas nele. Ela primeiro me 

ensinava como fazer e os limites das linhas, e depois eu ia realizando a tarefa sozinha. Muitas 

vezes, ao estar cansada, já estava fazendo tudo fora das instruções do caderno de caligrafia, já 

não me limitava às regras das linhas existentes e quando minha mãe via, apagava e mandava-

me escrever novamente. Hoje é engraçado relatar isso, pois eu, com a minha esperteza de 

criança, queria enganar minha mãe para terminar aquela tarefa tão chata e demorada (risos).  

É curioso notar que, ao observar esta ficha de avaliação, todas estas lembranças foram 

se revelando para mim. Naquele momento, eu acreditava que não tinha bom rendimento nas 

disciplinas, mas este distanciamento no tempo me mostra que, na verdade, o fracasso é algo que 

se projeta sobre o outro.  

A caligrafia, palavra originada do grego que tem como significado a “escrita bela”, é 

utilizada desde o século XIX na intenção de normatizar a escrita. Naquela época as discussões 

e preocupações pedagógicas estavam em torno de preceitos higienistas e os estudiosos viam na 

caligrafia um meio de auxiliar as crianças míopes e as que tinham escoliose. Esse instrumento 

na visão dos higienistas era de extrema importância para a saúde das crianças porque a criança 

tinha a sua frente o papel direito, o corpo direito e a escrita direita (VIDAL, 1998). 

O que se pode entender é que a caligrafia, um instrumento técnico, era/é vista como uma 

arte que pode ajudar a escrita em sua evolução estética. Mas depois de relembrar as minhas 

ações em vista esse instrumento didático, vejo a outra face que a caligrafia tem que é a de 

homogeneizar as práticas de escrita representando-a de uma maneira moderna e civilizadora de 

se escrever. Dessa forma os traços pessoais ganhados ao longo dos anos não se enquadrariam 

nessa ocasião. 

Outra questão que também recordei era que a minha mãe me corrigia muito ao falar, 

principalmente em relação à conjugação dos verbos e a pessoa. Corrigia a minha escrita, e era 

muito preocupada com a gramática. Queria tudo muito certinho. Mas acredito que isso tenha 
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sido uma herança que ela herdou do tempo em que ela era criança ou de exigências pedidas 

pelas professoras, pois até hoje se cobra muito o ensino da gramática. A forma certa de escrever 

está sobrepondo ao que o aluno traz de conhecimento no texto.  

 

 

Parece que hoje é esta tranquilidade que se busca, tranquilidade desejada e jamais 

confessada, porque em nome de outras coisas que se pede o ensino da gramática: 

correção, competência, competitividade, produtividade e eficiência e, por fim, acesso 

aos bens culturais. Ou seja, volta-se a imaginar que de um conhecimento gramatical 

resulta necessariamente um bom desempenho linguístico (LARA, 2006, p.17). 

 

 

Segundo a citação acima, o sucesso em gramática acaba sendo um dispositivo de 

tranquilidade para quem ensina a língua materna, até porque a pessoa que ensina acredita que 

uma boa gramática é resultante de um bom desempenho linguístico. Não sou contra a ideia, é 

importante que sejamos bons em gramática, porém o sentido que é atribuído à gramática é como 

se ela fosse à única e essencial para o ensino aprendizagem de leitura e escrita, e é isso que eu 

discordo. Além da gramática, o ensino da língua materna envolve muitos outros pontos 

fundamentais que auxiliam na aprendizagem dos alunos. 

 Eventualmente, o que temos estudado, é o estudo da língua, e não da linguagem. O 

autor Mikhail Bakhtin, considerado um filósofo da linguagem, tinha como seu objeto de estudo 

a própria linguagem ao qual trabalhava com o mundo em movimento e seu objeto está sempre 

em processo e não se submete a uma forma fixa e imutável (LARA, 2006). Em oposição à 

Saussure, Bakhtin considera a língua um sistema não padronizado, pois esta se materializa em 

vozes sociais buscando sempre preservar a heterogeneidade e a singularidade de cada sociedade 

de acordo com as finalidades e contextos próprios.  

Já os estudos envolvendo a matemática nunca me foram tão interessantes, pois sempre 

achei muito difícil (ou será que me fizeram acreditar nisso?). Me recordo que minha primeira 

nota vermelha foi em matemática. Acredito que tenha sido no 2º ano ou 3º ano. Durante uma 

semana fazíamos todas as provas, a professora corrigia e entregava todas juntas grampeadas. 

Na capa, aonde normalmente vinha com algum desenho em relação às datas comemorativas, 

tinham a relação de todas as notas das provas. Primeiramente, me recordo de ter ficado com 

vergonha, pois naquele ano a caneta vermelha já era sinônimo de fracasso, e eu sempre me 

preocupei em tirar boas notas. Muitos alunos, como eu, já tiveram seu saber mensurado em uma 

nota. Mas por que fazemos isso? Será que essa é uma das armadilhas do discurso moderno? Por 

que acredito ser ruim em matemática, se consigo realizar cálculos? 
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Durante a escrita, foram questionamentos que me perturbaram, porque até o momento 

havia me baseado nas notas de matemática. Nesse momento refleti e me recordei de um texto 

que tinha como discussão “o exame”. O autor afirmava que os alunos só se interessavam por 

aquilo que apresentavam pontos para passar na prova. Longe deles estaria o desejo de saber, e 

a sua frequência escolar eram para obter notas (BARRIGA, 1999).  

Logo me dei conta de que essa preocupação em tirar boas notas se tratava de um discurso 

que estava encarnado em mim, uma nota que aparentemente me sinalizava em que eu me 

considerava boa e em que eu me considerava ruim. Dessa forma, volto ao que escrevi e penso 

na “negação da afirmação” (VALLA, 2002 apud LACERDA, 2011), aonde os autores sugerem 

que ouçamos o que dizemos, e, no meu caso, ler e ouvir o que escrevo. Ao retornar a minha 

escrita, aonde considero a matemática desinteressante, que revi a negação da afirmação que fiz. 

Calma lá! Eu realizo cálculos matemáticos bem, sei que não compreendo a matemática em seu 

todo e não sou nenhuma especialista, mas isso não pode me fazer pensar que sou péssima em 

matemática. Às vezes, aquela nota considerada inferior, por uma questão numérica, não é um 

fator explicativo para o conhecimento. A nota não pode dar certeza que houve a compreensão 

de fato do conteúdo, na verdade, o aluno pode usar de “táticas” (CERTEAU, 2014) para 

alcançar o que é pedido. Quem nunca ouviu um professor perguntar a um aluno: como você fez 

certo ali, e fez errado aqui? Esta pergunta pode esclarecer o que levantei. 

Hoje, se buscarmos textos sobre o ensino da matemática, os poucos que aparecem têm 

sempre alguma relação com as dificuldades na disciplina e geralmente apontam a matemática 

como símbolo de dificuldade na escola. A matemática, segundo os PCNs, sofreu grandes 

reformas e hoje o ensino da matemática tem como objetivo adequar o trabalho escolar a uma 

nova realidade.  

Pais e professores veem o ensino da matemática na escola um pilar de dificuldades, 

normalmente a matemática escolar está desvinculada da matemática presente no nosso 

cotidiano. Segundo Eberhardt e Coutinho (2011) as séries iniciais são de extrema importância 

para as crianças, pois é nessa etapa da educação básica que se firmam as bases em questão de 

conceitos, conhecimentos matemáticos e alfabetização. Entretanto afirmam que professores por 

serem muito cobrados no ensino da leitura e escrita acabam por dar ênfase a essa parte deixando 

a matemática um pouco de lado o que contribui para essa dificuldade ser maior. 

O que podemos perceber é que, ao invés das disciplinas estarem se vinculando umas às 

outras, acabam por serem trabalhadas de maneira separadas, o que dificulta mais o trabalho. 

Acredito ser muito pertinente o ensino da matemática junto à alfabetização, até porque elas 

estão imersas uma na outra de acordo com a vivência de cada aluno. Ao mencionar sobre isso, 
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me recordei do meu avô. Ele trabalhou por muito tempo na roça e vinha a Pádua vender leite. 

Em sua vida aprendeu ler muito pouco, porém, é ótimo em matemática e faz contas de cabeça 

com rapidez. Acredito que em sua vivência como vendedor acabou adquirindo conhecimentos 

matemáticos, lendo bem pouco, o que significa que a leitura de mundo que ele fazia antecedia 

a leitura da própria palavra (FREIRE, 1989). 

Já nas áreas das Ciências e Estudos Sociais, eram áreas que me instigavam a pesquisar. 

Normalmente eram áreas que tinham a ver com plantas, meio ambiente, socialização, família, 

conhecimento do país e do próprio município. Eram coisas que faziam parte da nossa realidade 

paduana. Acredito que nessas áreas o trabalho era mais dinâmico. Lembro que gostava dessas 

disciplinas, mas não me recordo quais eram as atividades propostas, mas vou tentar buscar mais 

coisas e tentar recordar.  

Logo, tenho que destacar que essa visita à escola foi um divisor de águas na minha 

pesquisa, porque até esse momento acreditei ter sido outra professora que havia me 

alfabetizado. Tudo indicava que era a tia Clarinha, mas pude constatar que essa foi minha 

professora do terceiro período da pré-escola, e que na verdade, minha professora na C.A. era a 

Tia Noelma. Mas, o que me deixou mais instigada, é que nessa mesma época me recordo de 

outra professora, a Tia Terezinha. Me recordo de muitas professoras, mas em minhas contas 

sobra uma, alguma coisa aconteceu. A única coisa que posso afirmar, é que uma das duas me 

alfabetizou.  

 Nos próximos pontos vou à busca dessa incógnita através das conversas com as pessoas. 

Desse modo, nesta visita a escola realizei alguns registros de fatos importantes e discuti no texto 

de acordo com os acontecimentos que recordei. 

  

4.2 “Acho que por conta do tempo não conseguimos lembrar”- disse Letícia 

 

 

O bom de morarmos em cidade pequena é que dificilmente perdemos alguém de vista. 

Podemos perder aquele contato íntimo, mas sempre nos esbarramos ao andar pela cidade. Por 

isso não foi difícil encontrar a Letícia. Letícia, hoje já é uma mulher de 22 anos(mas não perdeu 

seu sorriso de criança), reside em Santo Antônio de Pádua e é estudante do curso de Pedagogia 

pela Faculdade de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, mais conhecida por FAETERJ.  

Quando decidi que conversaria com a Letícia não foi difícil entrar em contato com ela, 

pois ela e a minha tia trabalham juntas. Logo, pedia minha tia o número do celular dela e 

marquei o nosso encontro.  
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Nesse momento, ao confirmar que a Tia Noelma era minha professora, eu tive certeza 

que Letícia havia estudado comigo, pois foi o ano que a conheci e o único que estudei com ela. 

Achei que com ela iria esclarecer essa confusão que havia feito na minha cabeça, mas não. 

Ao chegar à casa de Letícia expliquei a ela a minha pesquisa e disse que tinha descoberto 

que a nossa professora de Alfabetização foi a Noelma. Ela imediatamente me olhou, e disse: 

“Não, Thuany a minha professora foi a Terezinha”. Eu a olhei espantada e mais uma vez pensei: 

voltei à estaca zero. Nisso, eu perguntei a ela: “Você não se lembra da Noelma?” afirmando a 

Letícia que ela nos alfabetizou, por conta do documento encontrado na escola. Após isso, ela 

me veio com uma fita VHF (aquela em que chamamos de fita cassete) nas mãos e me mostrou 

dizendo: “Olha Thuany essa é a nossa festinha do livro”. Na capa pude constatar que a Tia 

Terezinha tinha alfabetizado aquela turma. Tudo era muito confuso naquele momento.  

Em meio àquela conversa empolgada e cheias de questões, chegou na sala a mãe de 

Letícia. Nessa mesma hora recorremos a ela, perguntando se ela se recordava da professora 

Noelma. Logo me lembrei de que tinha uma foto dela no contato do Whatsapp, e mesmo assim 

nada de conseguir chegar a uma conclusão. Para Letícia ela não era estranha, mas não se 

recordava dela. E para mim a Terezinha não me era estranha, porque eu tinha certeza que ela 

também havia sido a minha professora.  

Tudo era cheio de mistérios. Levantávamos hipóteses e nada. Mas, mesmo assim, 

perguntei a Letícia se ela se recordava de alguma coisa daquela época da nossa Alfabetização. 

E ela afirmava se lembrar da Terezinha, nesse momento disse a ela que tentasse então se lembrar 

da Terezinha mesmo, e que após ver a fita, poderíamos descobrir o que havia acontecido. 

Letícia relata que, nessa época, quem lhe ensinava as tarefas era seu pai. Sua mãe, nesse 

momento, voltou a participar da conversa relatando que Letícia sempre foi uma menina muito 

inteligente e que após ter aprendido a ler já realizava muitas tarefas sozinha. Nesse momento 

Letícia deu a entender que nós aprendemos a ler de maneira tradicional, iniciando pelas famílias 

silábicas.  

Perguntei a Letícia também porque ela acreditava que a gente não conseguia recordar 

esse processo na nossa vida, e ela me respondeu que achava que era por conta do tempo, da 

falta de documentos que comprovassem o que na verdade fizemos naquela época. Afirmou 

também que olhando materiais e fotos conseguiríamos recordar as coisas com mais facilidade. 

Letícia também se recordou do caderno de caligrafia, também afirmou ser uma atividade mais 

demorada, mas que não utilizou muito.  

Minha conversa com Letícia foi de extrema relevância ao meu trabalho, sei que nos 

enrolamos um pouco nos fatos, mas com aquela fita cassete tudo poderia ficar mais claro. Essa 
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fita cassete era uma fita que todos nós alunos, formandos, daquela época tivemos, mas a minha 

eu não consegui encontrar. 

 

 

4.3 “Aprendi a ler, Ó que alegria! Ao poder dizer viva esse dia♫” 

 

 

Após ter ido à casa da Letícia, peguei a fita cassete e levei para converter em DVD em 

uma loja de fotografia. Estava curiosa para saber o que tinha naquele arquivo e como ele poderia 

me ajudar.  

Quando abri, logo de início tive a apresentação da parte docente da escola. Apareceu a 

identificação das diretoras e das professoras alfabetizadoras, em seguida foram mostradas as 

fotos das três turmas que estavam se formando e, dentre esses alunos, muitos com os quais me 

relaciono até hoje. Foi muito relevante para mim relembrar esse momento.  

Após essa apresentação inicial registrada na filmagem, inicia-se a cerimônia. A 

cerimônialista começou lendo um texto falando sobre a ansiedade das crianças e dos pais. Os 

pais, nesse momento, se mostravam muito preocupados em como seria a adaptação do filho na 

classe da alfabetização, se a professora era competente, a preocupação de o filho chorar. Tudo 

passava na cabeça dos pais. Aquele momento era um momento de extrema importância, ao qual 

o filho aprenderia a ler e escrever. 

Já nesse momento todos os alunos se encontravam no salão com seus pais, cada um nas 

suas respectivas mesas. Todos arrumados e bem penteados. Os pais, quando se tratam de 

festividade na escola, sempre têm a preocupação de serem impecáveis na arrumação de seus 

filhos, se empenham com amor. Na filmagem vejo todos muito arrumados, com as blusas de 

uniformes novas e passadinhas.  

Acredito que essa importância que os pais dão a essas festividades na escola é algo 

cultural e não é novo. Se voltarmos no tempo, vamos nos deparar com histórias em que a classe 

popular tinha a roupa específica para irem às festas e a missa no domingo. Nos outros dias, 

considerados comuns, não se preocupavam com isso. Dessa forma, trazendo para os dias de 

hoje, quando se trata de festividade todos se arrumam independente das classes sociais. O dia 

de festa na escola é um dia importante, um dia diferente em relação aos outros, desse modo a 

classe popular faz investimentos em seus filhos. Sabem que para seus filhos esses dias são muito 

importantes. É o dia em que os pais prestigiam mais um aprendizado deles. 
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Após essa filmagem geral pelo salão, na qual pude perceber essa influência cultural, a 

cerimônialista pede que todos se ponham de pé para cantarmos o hino nacional. Todos se põem 

de pé e cantam o hino juntamente com os alunos. Em seguida a cerimônialista anuncia as turmas 

e pede que seus respectivos paraninfos componham a mesa de homenageados. Nesse momento 

a incógnita que ficou pendente no ponto acima se esclarece. A cerimônialista, nesse momento, 

explica que a paraninfa da turma 91, que era a minha turma, era a professora Noelma, mas que 

esta não pode estar presente por motivos pessoais. Então, a cerimônialista explica a todos que 

a Tia Noelma foi a nossa professora também, e que na verdade ela tinha iniciado o trabalho 

com a turma, mas por motivo de trabalho, teve que deixar o serviço da escola, o qual foi 

assumido pela Tia Terezinha.  

Nesse momento consegui entender a confusão que estávamos fazendo. Na verdade, a 

escola não realizou essa alteração no documento que encontrei e anexei acima, o que me deixou 

na dúvida. Mas agora entendia que, na verdade, duas professoras haviam composto esse 

processo e que era preciso ir à busca delas para conseguir mais pistas, porém essas conversas 

eu as registro no outro ponto do trabalho. Por hora, faço apenas registros da festa do livro. 

Mas, continuando falando da festa do livro, após esse esclarecimento, a cerimônialista 

chamou o marido da professora para receber a homenagem. Logo as turmas iniciaram suas 

homenagens aos paraninfos. Entregaram presentes e recitaram poemas. Todos estavam com 

suas plaquinhas nas mãos com seus textinhos. Acredito que foram textos que passamos lendo 

durante a semana para fazer bonito no dia da festa.  

Após as homenagens, a cerimônialista anunciou aos pais que todos os alunos de todas 

as três turmas cantariam uma música para todos. A música foi uma paródia da música de natal 

“Jingle Bells” e ao sinal da cerimônialista começamos a cantar: “[...] Aprendi a ler, Ó que 

alegria! Ao poder dizer viva esse dia! [...]”. Todos cantavam com empenho e entusiasmo. 

Representava para nós um ano de vitória, pois nesse processo realizamos a leitura da palavra.  

Depois da música foi o momento de recebermos o nosso diploma. A cerimônialista 

anunciava o nome de cada aluno e esse ia à frente receber seu diploma com seu padrinho ou 

madrinha, pais ou responsáveis. Foi engraçado me ver naquele tamanho. Fui acompanhada da 

minha mãe e da minha tia receber meu diploma. Fui toda me achando. Acho que esse momento, 

para mim, foi de grande importância, era a primeira vez que recebia um diploma. E quem não 

fica feliz ao receber um diploma?  

Todos os alunos receberam o diploma. Ao final, todos os alunos apresentaram uma peça 

de natal e finalizamos com uma música do Padre Marcelo.  
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Este registro de minhas considerações acerca da festa do livro foram mais uma forma 

de buscar pistas e indícios sobre como chegar ao meu processo. Até aqui encontrei alguns 

obstáculos, mas pude criar estratégias para resolver os problemas que iam me ocorrendo. Tudo 

foi acontecendo sem que eu esperasse, mas uma pista me levava a esclarecer outras coisas e 

assim fui tecendo os fios da pesquisa. 

 

 

4.4“Sim, eu fui sua professora na alfabetização!” – Afirmou Noelma ao telefone 

 

 

Antes de ver a filmagem da festa do livro e me encontrar com a Letícia, eu já havia 

marcado um encontro com a Noelma. Consegui seu número ao entrar em contato com um dos 

familiares dela na rede social. Ao falar com a Noelma ao telefone, eu disse que havia descoberto 

que ela tinha sido minha professora na alfabetização, nisso ela afirmou “sim, fui sua professora 

na alfabetização.” Naquele momento fiquei tranquila, acreditando que através dela iria 

conseguir completar a pesquisa e ela me contaria detalhes importantes para que eu descobrisse 

como se deu o meu processo. Mas me enganei, pois como mencionei acima, descobri que na 

verdade fui alfabetizada por duas professoras.  

Eu assisti a filmagem no mesmo dia em que eu havia marcado o encontro com a Noelma, 

descobri tudo muito próximo. Passando algumas horas, fui à casa dela para conversar. Noelma, 

hoje com 44 anos, reside em Santo Antônio de Pádua e é serventuária do Tribunal de Justiça. 

Quando a vi novamente, ela se encontrava muito diferente, as características as mesmas, mas 

seu visual havia mudado muito.  

Ao entrar na casa dela, sentamos no sofá da sala de estar, tentei realizar os mesmos 

procedimentos do encontro anterior. Inicialmente expliquei a minha pesquisa e qual o meu 

propósito em procurá-la, mas, após eu ter explicado a pesquisa, ficou claro para ela o que eu 

precisava saber. Adiante, eu explico a ela o que eu descobri na fita, que por motivo de concurso 

ela acabou deixando essa turma que logo foi assumida pela professora Terezinha. Com isso, ela 

também acabou se lembrando de que foi nesse mesmo ano (ano de 2001) que tinha passado 

nesse concurso, ocupando um cargo no qual ela trabalha até hoje: 

 

 

Eu não me lembro exatamente da sua turma. O que eu me recordo é que eu trabalhava 

de manhã e a tarde era a Eliza e a Mafalda. A gente trabalhava junto, o que uma dava 

a outra dava também, a gente fazia assim. A cada dia da semana era uma que 
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organizava [...]. A gente não usava cartilha não, a gente usava só exercício 

mimeografado, na época a gente não usava o computador. A gente fazia na matriz e 

colocava no Mimeografo. A gente trabalhava... A gente dava aquela palavra e 

trabalhava as sílabas daquela palavra durante aquela semana (ENTREVISTADA 

Noelma, Mar./2017). 

 

 

Perguntei a ela se então ela trabalhava do todo para a parte, no caso, como era proposta 

no método analítico, e nisso ela me explicou que: 

 

 

Não. A gente trabalhava do todo para a parte da palavra, aí depois começava com 

frases. A gente começava com palavras. Por exemplo a gente dava a palavra bebê, que 

é com B né, aí da palavra bebê a gente dava a família babe bi bo bu. Dava várias 

palavras com essa família. Aí na outra semana dávamos outra palavra, por exemplo 

cocada. Aí a gente trabalhava a família do “c” e a família do “d” na mesma palavra 

(ENTREVISTADA Noelma, Mar./2017). 

 

 

 

De acordo com a afirmação da minha professora, o método ao qual foi utilizado comigo 

foi o método silábico, aquele em que eram trabalhadas frases canônicas de acordo com as 

sílabas aprendidas. Normalmente, quando falamos sobre alfabetização, sempre vamos ouvir as 

pessoas mencionarem sobre métodos, conteúdos e avaliações, e é o normal de se encontrar, pois 

são termos instituídos no sistema educacional. Acredito que a alfabetização está se reduzindo 

apenas a métodos, conteúdos e avaliações, isto é, apenas no que está instituído, enquanto o que 

tanto Freire aborda está sendo esquecido. Aquele em que ele chama de ato político, os 

momentos que brotam das relações, o instituinte.  

As crianças, quando estão na educação infantil, ainda podemos ver algumas rodinhas de 

discussões nas quais os alunos expressam suas vivências e as compartilham com os professores 

e alunos para que eles os conheçam pelo menos um pouquinho. Porém, vejo que no ensino 

fundamental essas rodas de conversas são cortadas e raramente acontecem, porque esse 

momento é o momento de se aprender a ler, escrever e interpretar. Mas aí eu me pergunto: as 

rodas de conversas também não são maneiras de aprender a ler, escrever e interpretar? Não são 

maneiras de sair um pouco desse reducionismo que é proposto na alfabetização e trazer meios 

aos quais as crianças saiam desse mecanicismo? 

Meus questionamentos não estão falando que na alfabetização não é importante terem 

métodos, conteúdos e avaliações, mas que isso não significa que temos que eleger esses 

instrumentos pedagógicos como os únicos meios de aprendizagem. Além do mais, estamos 

falando de alunos, que sentem e que vivem, mas que à medida que o tempo vai passando, vêm 

a escola como um fardo. Acho que são práticas a serem pensadas por nós professores, pois as 
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dificuldades que tanto são discutidas nesse processo podem ser conta dessas reduções que 

estamos imersos.  

Em minha conversa com Noelma, também surgiram falas sobre dificuldades de 

alfabetizar. A Noelma destaca que, na verdade, naquela época ela não se recorda que no Barão 

ela tenha tido essas dificuldades. Mas em seu primeiro emprego, em uma escola privada, sim. 

Nesse emprego ela havia sido direcionada a dar aula em uma turma de primeiro ano, ela diz que 

nessa escola era permitido em cada primeiro ano o máximo de dez alunos em cada sala. Nisso, 

a sua primeira turma nessa escola era de nove alunos, uma turma bem pequena em vista o que 

ela tinha ministrado na escola pública que eram turmas de 20 a 30 alunos. Ela afirma que teve 

grandes dificuldades nessa turma, pois ela acreditava que as crianças saíram com algumas 

carências da pré-escola, ou seja, não teve muita base. Ela, deixando bem claro que não estava 

querendo julgar o trabalho dos outros, disse que a professora pode ter ficado preocupada em 

dar o conteúdo, o que era e é muito cobrado até hoje, deixando um pouco de lado a questão de 

rever como as crianças estavam aprendendo. Logo, as crianças ao entrarem no primeiro ano, 

não escreviam as letras corretamente, você via que havia tido algum aprendizado, mas de 

maneira incorreta. O que pra ela deu muito trabalho, pois todos os alunos apresentavam os 

mesmos problemas. Ela ainda afirma que em todas as turmas ela encontrava algum problema 

assim, mas apenas em alguns alunos, o que com o tempo iam realizando de maneira correta.  

Os relatos de Noelma deixam bem claras as afirmações que faço acima. O professor 

hoje dá ênfase no conteúdo a ser dado, mas não de fato ao ensino e aprendizagem. Certo, 

estamos em uma relação de poder na qual somos submissos a alguém, mas esse alguém não 

está participando da sua experiência como professora e não sabe o tempo em que se precisa 

trabalhar aquele conteúdo com os alunos. Ninguém aprende no mesmo tempo de ninguém. Cada 

aluno possui suas particularidades e por isso é preciso pensar se essas normas instituídas servem 

para você professor e pensar além, se você merece passar por essa pressão com suas crianças. 

Na nossa conversa ela também relata o que ela se lembra do terceiro período, último ano 

da pré-escola em relação ao conteúdo. 

 

 

Apesar de hoje eu estar afastada da alfabetização me recordo que as crianças nessa 

época saiam sabendo as letras do alfabeto todinhas, letra de mão e letra de máquina, 

sabiam o nome completo, hoje acho que mudou um pouco isso (ENTREVISTADA 

Noelma, Mar./2017). 
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Nessa frase ela destaca as mudanças que vem ocorrendo em alfabetização e mostra sua 

opinião de maneira negativa, pois a indignação da mesma mostra que ao acompanhar o ensino 

aprendizagem de seu filho mais novo, ela não consegue mais enxergar as práticas que ela achava 

significativas na sua época como professora. 

A questão do tempo foi uma dificuldade encontrada, mas conseguimos recordar algumas 

coisas. Noelma afirma que normalmente as atividades significativas para ela eram as folhinhas 

que elas próprias (professoras) montavam de acordo com o conteúdo e com a necessidade dos 

alunos. Já em relação às ciências, ela as realizava de maneira diferenciada, era uma disciplina 

mais lecionada fora de sala. Por exemplo, para estudar plantas, ela levava as crianças no pátio 

para olhá-las e as explicava sobre as partes das mesmas enquanto faziam as observações. 

Outra questão relembrada por ela foi a questão do ditado. Ela utilizava o ditado como 

forma também de nos avaliar. Eu me recordo que eu, ao mesmo tempo em que eu gostava do 

ditado, eu o odiava. Era muito bom ganhar um “ótimo”, um “joia”, mas era melhor ainda ganhar 

uma “estrelinha”. O ditado muitas vezes é considerado um terror para as crianças. Normalmente 

o ambiente do ditado é silencioso, doído e cheio de dúvidas. Me recordo que ficava muito 

ansiosa com essa atividade. 

Em meio a esse relato, vi Certeau quando ele traz em suas discussões as relações de 

poder em meio ao cotidiano. Quando falamos em relação de poder, sempre vamos imaginar 

uma divisão ao qual de um lado se encontram os dominadores e do outro os dominados. Já 

Certeau usa outro nome para instituir essa divisão de classe, de um lado ele denomina o forte e 

do outro o fraco. A própria palavra “ditado” já nos diz que vai ser algo ditado por alguém, isto 

é, algo instituído, elaborado e sob o poder do outro. Não sei se seria radical da minha parte dizer 

que a palavra “ditado” me lembra da ditadura, pois da mesma forma que os militares detinham 

o poder nessa época e ditavam as regras, o professor como propositor dessa atividade detém o 

poder e dita as regras do ditado. 

Nesse episódio, me espelhando na obra de Certeau (2014), o forte para mim nesse caso 

seria o professor. Nas palavras do autor entendo que o forte é o dominador, o detentor. Para se 

estabelecer, o forte tem que postular um próprio, ser provido de uma prática panóptica e um 

poder que determine um saber. Além disso, o forte para manter o poder sobre o fraco cria o que 

é chamado pelo autor de estratégias:  

 

 

A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a 

base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças 

(os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos 
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e objetos da pesquisa etc). Como na administração de empresas, toda racionalização 

“estratégica” procura em primeiro lugar distinguir de um “ambiente” um “próprio”, 

isto é, o lugar do poder e do querer próprios (CERTEAU, 2014, p. 93). 

 

 

De acordo com Certeau (2014), o forte circunscreve e se apropria do lugar que é a 

ordem, nesse lugar se exclui as possibilidades de duas coisas ocuparem o mesmo lugar, dessa 

forma a lei que impera é a do próprio, o que presumi que o fraco não possui um próprio.  

Retornando mais uma vez ao assunto do ditado, teremos outro personagem nessa cena, 

que é o aluno. Nesse caso, assimilo o aluno como o fraco, esse destituído do próprio que se 

movimenta com astúcia no lugar do outro, e que pela inexistência de um próprio criam-se as 

táticas. As táticas são movimentos de posições dentro do campo do inimigo e como no campo 

do forte ele estabelece o lugar, o fraco usa como sua arma de combate o tempo. Ele apenas 

espera por um acontecimento e o transforma em ocasião e é nesse momento que o fraco subverte 

uma ordem imposta ao seu favor de maneira indireta. Certeau, esse autor fantástico ainda mostra 

para sociedade a lógica que ele chama de produção de consumidores, pois o autor mostra que 

em um sistema de fabricação têm-se os produtores (os fortes) e os consumidores (os fracos). O 

produtor impõe o seu poder, as suas regras enquanto o consumidor faz uso dessas sanções de 

formas astuciosas ao qual beneficiem a si próprios. Normalmente essas táticas são silenciosas 

e invisíveis, o que me faz pensar em como a cultura popular é sagaz e inteligente. Nesse 

momento que ele poderia ser o submisso ele levanta a cabeça e diz silenciosamente que ele é 

um sujeito insubmisso, pois nesse momento considerado de exploração do seu eu ele reflete e 

analisa a sua situação para criarem suas práticas e burlarem o sistema mesmo que não percebam. 

Essas contribuições que Certeau traz em sua obra me fez pensar mais sobre essa forma 

de avaliação que é o ditado. É evidente que nessa prática escolar tem uma relação de poder. O 

professor, ao marcar um ditado, propõe ao aluno que estude as palavras em casa. Mas, para que 

temos que fazer desse ambiente de estudos um lugar estranho e amedrontador para a criança? 

Não sei se essa seria a melhor forma de diagnosticar se o aluno aprendeu aquela palavra ou 

temática. Ele pode estar apenas memorizando ou criando táticas para acertar o ditado.  

Em relação a isso me recordo de um caso, minha prima está no terceiro ano e há dias a 

via chegando da aula e falando que haveria ditado. O ditado para ela era motivo de cobranças 

como para as outras crianças. Para ela, pode ser um momento de mostrar para a tia que ela sabe. 

Mas para a tia, acredito não ser tão proveitoso, pois ela está apenas de olho no erro e na forma 

ortográfica correta. Em uma conversa com a minha prima, ela diz que gosta do ditado e que o 

mesmo a ajudava a conhecer novas palavras e a auxiliaria na escrita, porém, vi nessa fala um 

discurso (estratégia do forte) que não era dela, era um discurso em que a professora usava para 
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comprovar a importância do ditado para os alunos. E eu a questionar sobre essa fala dela, ela 

acaba admitindo que é um discurso que a professora fala em sala de aula. Nessa conversa, ela 

ainda me afirma as táticas que Certeau menciona em sua obra, pois ela me relata que alguns 

alunos aproveitam do descuido da professora (o olhar panóptico foucaultiano) para copiar do 

outro. 

Portanto, o ditado em minha concepção, não é uma forma de diagnosticar o que o aluno 

aprendeu, apesar de ser uma prática defendida por alguns professores. Respeito a posição deles, 

mas de acordo com o que eu acredito, não vejo consistência de conhecimento ditar palavras 

para diagnosticar se o aluno aprendeu ou não. Vejo somente mais uma forma de uma relação 

vertical, onde o professor é o centro da aprendizagem, enquanto o aluno é conquistado por 

estratégias compensatórias e discursos que mascaram essas práticas tradicionais. 

Minha conversa com Noelma foi de extrema importância, pois através dela me 

acenderam vários pontos importantes aos quais não havia pensado. Além de saber sobre a minha 

alfabetização, ainda pude assimilar práticas que são recorrentes até os dias atuais e pude 

articulá-las com o meu trabalho trazendo as minhas concepções. 

 

 

4.5 “Fiquei preocupada em como eu poderia te ajudar” – disse Terezinha 

 

 

 
Como mencionei acima, duas professoras fizeram parte do meu processo de 

alfabetização e por isso precisei encontrar com a minha outra professora. Por conta da pesquisa, 

eu consegui me reaproximar de muitas professoras que fizeram parte do meu processo escolar. 

Dentre elas, uma tinha o telefone da Terezinha, e me passou. 

 Fiquei um pouco sem graça de ligar, até porque acreditei que ela não iria se lembrar de 

mim, dito e feito, realmente não se lembrava. Ao falar com ela ao telefone, disse que havia sido 

sua aluna na C.A. e que precisava da sua ajuda. Ela muito meiga se propôs a me ajudar e logo 

marcou o nosso encontro para o mesmo dia.  

Terezinha tem 56 anos, reside em Santo Antônio de Pádua e é professora aposentada 

pelo município. Quando eu cheguei à sua casa, ela muito educadamente me recebeu, com aquela 

voz mansinha e me atribuiu um abraço caloroso. Me emocionei ao reencontrá-la. Não sei o que 

passou comigo, mas um sentimento bom se despertou naquele momento. Logo me apresentei e 

disse a ela por qual motivo eu estava ali.  
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De acordo com o que apresentei a ela, Terezinha foi me explicando os ocorridos daquela 

época. Me explicou que naquele ano a educação infantil municipalizou e por isso fomos 

transferidos para o Barão e aquele ao qual chamávamos de Barãozinho ou Gambeta Perrissè 

agora já não eram a mesma escola. Por conta dessa separação, ela passou a trabalhar nesse ano 

na secretaria, até que a professora Noelma passou no concurso e ela assumiu essa turma.  

Ao perguntar sobre a minha alfabetização, ela destaca que os alunos, ao passarem pelo 

terceiro período da educação infantil, chegavam a Classe de Alfabetização sabendo as vogais, 

o alfabeto, as junções de vogais e os números de um a nove. Hoje, ela menciona que está tudo 

muito diferente, pois apesar de estar afastada da educação, ela fala que acompanha o ensino do 

seu neto. 

 

 

Eu quando professora de terceiro período, pegava cada aluno e levava ao quadro para 

aprender a fazer as letrinhas, aprender o movimento. Hoje meu neto faz tudo diferente 

começa a letra de um jeito e termina de outro completamente diferente 

(ENTREVISTADA Terezinha, Mar./ 2017). 
 

 

Ao falar sobre isso perguntei se ela acreditava que isso poderia ser por conta da nova lei 

do ensino fundamental de nove anos que destina os três primeiros anos ao ensino da leitura e 

escrita. Ela disse ser uma possibilidade, mas como estava afastada não tinha tanto conhecimento 

sobre as novas leis.  

Após essa discussão, ela explica que ao assumir a minha turma ela deu prosseguimento 

ao trabalho da Noelma e que continuou fazendo o rodízio de atividades com as professoras do 

outro turno. Diz que toda sexta feira era o dia em que se reuniam para discutir sobre o que iriam 

fazer, na verdade era como se fosse um planejamento semanal.  

Terezinha ainda menciona não ter encontrado dificuldades por assumir uma turma no 

meio do processo, porque já havia alfabetizado outras turmas, mas que era fundamental o apoio 

dos pais em referência ao ensino das crianças, pois esse processo era preciso atenção dos pais 

em casa nas lições e na escrita das palavras. 

Perguntei a ela sobre as atividades que ela achava significantes nessa época: 

 

 

Olha minha filha, eu juro para você que não vou lembrar, se eu fazia alguma coisa 

diferente (risos). Eu lembro que eu tinha uma caneta com uma ponteirinha, que eu 

adorava usar aquela canetinha. E pegava aquela canetinha e ficava  BA BE BI BO BU 

e MA ME MI MO MU. Ficava lendo no quadro. As palavrinhas do ditado, eu sempre 

falava, escrevia muito. Escrevia na letra manuscrita e sempre deixava a cursiva na 
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frente. Depois fazia a leitura de uma e depois da outra, tudo ao mesmo tempo 

(ENTREVISTADA Terezinha, Mar./ 2017). 

 

 

Após esse relato, parecia até que o barulhinho da caneta ao quadro eu retornava a 

escutar! Esse fato pode até ser fruto da minha imaginação. Mas fui reportada a essa imagem de 

ver a Tia Terezinha no quadro batendo aquela canetinha ao quadro que ecoava um som por toda 

a sala, enquanto os alunos se mantinham sentados concentrados no que estava sendo explicado. 

 Depois dessa parte, ficamos rindo e ela disse: Eu falei tanta coisa que já te respondi tudo 

ao mesmo tempo (risos). Nossa conversa foi tão envolvente, que nós conversamos sobre tudo 

um pouco. Ela estava aberta a conversar sobre o meu tema e sobre outras coisas que se 

relacionassem com o mesmo. Ao final, ela me diz:  

 

 

Eu estava preocupada em como eu poderia te ajudar, nisso, eu olhando aqui em casa, 

encontrei esse pratinho que eu ganhei de presente de vocês na festinha do livro. Eu 

guardo com muito carinho. Ele fica ali na minha mesinha. (ENTREVISTADA 

Terezinha, Mar./ 2017). 

 

 

Abaixo, anexo ao corpo do texto, está a imagem do pratinho, o qual contém uma 

mensagem à tia Terezinha, que diz: “Tia Terezinha, a grande vitória, que hoje parece fácil, foi 

o resultado de uma série de pequenas vitórias que passaram despercebidas”. Nessa imagem 

também contém os nomes dos alunos da turma e data ao qual entregamos o presente na festinha 

do livro.  
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FIGURA 3 – Presente da festinha do livro 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2017 

 

Quando a Terezinha foi à copa de sua casa para pegar o que havia encontrado daquela 

época, não imaginava o que poderia ser, mas quando eu vi o pratinho nas mãos dela, eu já sabia 

do que se tratava, pois logo me vieram as imagens que eu havia assistido da festinha do livro. 

Porém, o que eu não tinha visto, eram os nomes dos alunos, e para mim foi muito importante 

poder ler cada nome. Apesar de algumas pessoas eu não me recordar mais, foi muito gratificante 

reencontrar em um pratinho as pessoas que revejo nas ruas paduanas até hoje, ou aquelas que 

mantenho ao menos na lista de amigos das redes sociais.  

Ao reencontrar Terezinha, pude constatar que muitas coisas não mudaram depois dela 

ter assumido a turma. Ela pôde reafirmar muitas coisas que eu havia ouvido e mais, conseguiu 

passar muitas outras coisas em suas falas me dando pistas e indícios para discussões e 

questionamentos, os quais, alguns, discuto nesse trabalho e outros que me provocaram a pensar 

para além dessa pesquisa. 
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CONCLUSÃO: “A PESQUISA É UM JOGO DE VOLTAS. QUANDO DEI MAIS UMA 

VOLTA, COMPREENDI MUITAS COISAS” – EU DISSE 

 

 

Quando iniciei essa pesquisa, me propus a encontrar o enigma da minha alfabetização 

ou até mesmo os 90% do iceberg, que no início do trabalho associei ao conhecimento que vai 

além de informações. Realmente, no início da pesquisa, tudo era muito misterioso, até mesmo 

o próprio tema que escolhi.  Como essa pesquisa foi fruto de uma “experiência”, posso dizer 

que na insegurança aprendi e agora realmente entendi a afirmação de Larrosa, quando ele fala 

que o sujeito da experiência é um ser inseguro, e foi através desse agente potencializador que 

criei. Ao perpassar por toda esta pesquisa, posso dizer que aprendi muito sobre o tema e 

redescobri uma parte da minha história. 

Meu objetivo nessa pesquisa era o de descobrir como foi a minha alfabetização, isto é, 

como eu aprendi a ler e escrever, e por esse motivo fui atrás de pistas e indícios que pudessem 

me auxiliar nesse reencontro, e os consegui. Nisso, eu os li cuidadosamente e discuti no meu 

trabalho, trazendo contribuições de importantes autores, porém deixo claro para você que se faz 

leitor desse trabalho, que não consegui alcançar o meu objetivo geral.Nesse trabalho, eu não 

consegui descobrir de fato como eu aprendi a ler e escrever, mas encontrei práticas que 

estiveram/estão presentes no meu/nosso processo de alfabetização. 

Podemos perceber que diversas práticas que destaco na pesquisa estão em nosso 

passado, presente e provavelmente estarão no futuro escolar, porque pude constatar que as 

práticas e as influências continuam com as mesmas essências. Realizando o estudo com 

Mortatti, sinalizei o caminho da alfabetização nas últimas décadas e vique as mudanças foram 

por conta de necessidades e influências econômicas da sociedade. E eu me pergunto, hoje, nós 

professoras estamos atribuindo o verdadeiro sentido da alfabetização? Ou temos reproduzido 

uma lógica que vem do outro, do outro e do outro? 

Quando iniciei essa pesquisa, destaco mais uma vez, que eu ainda não tinha 

compreendido o que era a alfabetização. Eu entendia que não era uma questão somente de 

método, mas não compreendia o sentido que era preciso atribuir a ela. No início da minha busca, 

tentei entender o método, mas de nada entendi. Sabe por quê? Porque eu estava buscando no 

olhar do outro e na atribuição que o outro oferecia à alfabetização. E é por isso que eu não 

entendia absolutamente nada. E eu abria as perguntas só a mim, o que me angustiava mais. Até 

que um dia, conversando com uma antiga professora alfabetizadora (em uma conversa 

ocasional), com mesma intenção de antes,ela me disse: “Para ensinar os meus alunos a ler, eu 
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buscava o que eles precisavam naquele momento, sentava na minha mesa e buscava em livros 

o que eu poderia fazer10”. Essa frase foi a cerejinha que faltava no bolo, pois foi nesse momento 

que compreendi de fato que “a alfabetização é uma questão de autoria, uma prática escrita pela 

professora e seus alunos em diálogo com o meio” (LACERDA, 2015).  

Sei que as palavras dela foram simples, mas me atravessaram de uma maneira que nem 

eu entendi. Não sei se foi sua expressão facial, seu sorriso, não sei. Mas foi algo que me afetou 

a compreender o que eu já havia estudado nas escritas de diversos autores. 

Em vista de todas essas reflexões venho salientar, mais uma vez, que a professora 

alfabetizadora é uma pesquisadora que permanece em pesquisa a todo tempo, sendo uma 

profissional que está diretamente em diálogo com seus alunos. Ela não precisa necessariamente 

pensar em reproduzir o método e o realizar do outro, e nem estou dizendo que a sua prática tem 

que ser marcada apenas por inaugurações, entretanto é preciso pensar na sua prática e no seu 

método para não cair na “lógica da reprodução” (BOURDIEU; PASSERON, 1992).  

Nem sempre o problema está no que o outro faz, mas na forma como o outro copia e 

reproduz o que é hegemônico. A crítica que faço é em relação ao nosso tratamento com a vida 

das crianças. Apesar do nosso trabalho não ser comparado aos ambientes hospitalares que são 

marcados com a vida e morte, estamos em contato diário com a vida e morte de sonhos de 

diversas crianças, porque as professoras deixam suas marcas em seus alunos.  

As professoras alfabetizadoras têm uma experiência única com os seus educandos, essa 

educadora é responsável por um processo tão importante na vida de nós seres humanos, um 

processo que nos marca em toda vida, até porque lemos e escrevemos a todo tempo.  

Ao finalizar esse trabalho, quero convidar você, professora alfabetizadora, ou melhor, a 

todas as professoras a dar “mais uma volta” na sua prática, vamos passar por ela novamente, 

olhar e refletir sobre nosso lugar epistemológico. Não vamos deixar que a relação pedagógica 

seja marcada somente por uma medição de rendimento (BOURDIEU; PASSERON, 1992). Eu 

tive a oportunidade de ver a minha história e por conta de um espanto, eu me descobri mais 

uma vez, eu me dei a oportunidade de reparar os acontecimentos e os problematizar. Hoje, 

posso afirmar o quanto essa pesquisa influenciou na minha prática, na minha maneira de ver o 

mundo e na minha vida profissional. 

 

 

 

                                                           
* Essa fala aconteceu em meio a minha busca, naquele momento em que eu não sabia quem havia sido a minha professora 

alfabetizadora. Foi quando encontrei uma professora que me deu aula na pré-escola (que também é uma professora 

alfabetizadora). 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa* 

 

 
 

 

AUTORIZO a estudante Thuany Silva Rezende, do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), a coletar dados no Colégio Estadual “Almirante Barão de Teffé”. 

Essa coleta irá subsidiar o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso intitulado: 

“Cartografias da Alfabetização: Em busca do além de...”. 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) diretora, orientação 

pedagógica e professores da escola poderão participar do estudo, caso desejarem; d) a estudante 

estará à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Silva Guimarães 

Diretora do Colégio Estadual ‘Almirante Barão de Teffé’ 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua (RJ), _____ de ___________________________ de 2017. 

 

 

Nome da Estudante: Thuany Silva Rezende 

Email: thuanyrezende@hotmail.com 

Celular: 22 981607793 

*TCLE em duas vias: estudante e a escola. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa* 

 

 
 

 

CONCORDO em conceder a estudante Thuany Silva Rezende do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), uma entrevista referente ao tema de “Alfabetização” 

por meio de uma conversa. Essa coleta irá subsidiar o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão do Curso intitulado: “Cartografias da Alfabetização: Em busca do além de...”. 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 

em que meu nome será substituído por um pseudônimo. Assinam o (a) Entrevistado (a) e o (a) 

Acadêmica do curso de Pedagogia/UFF.  

 

 

______________________________________________________________________ 

Entrevistado (a) [assinatura]  

 

 

 

Santo Antônio de Pádua (RJ), _____ de ___________________________ de 2017. 

 

 

 

Nome da Estudante: Thuany Silva Rezende 

Email: thuanyrezende@hotmail.com 

Celular: 22 981607793 

*TCLE em duas vias: estudante e o entrevistado. 
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Nome da Estudante: Thuany Silva Rezende 

Email:thuanyrezende@hotmail.com 

Endereço Institucional: Rua João Jasbick – Aeroporto 

Telefone: (22) 38510994 

Celular: (22) 981607793 
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