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Resumo

O ob je ti vo des te ar ti go é con tri bu ir com ele men tos para o de ba te das ques tões re la ti vas à al fa be ti za ção e ao fra cas so es co lar
das cri an ças de ba i xa ren da. Par te-se de re sul ta dos de uma pes qui sa que exa mi na al gu mas te ses que, ten do como uma das
suas ba ses con ce i tu a is a te o ria cons tru ti vis ta de Emí lia Fer re i ro
e Ana Te be rosky, vêm nor te an do as po lí ti cas pú bli cas de al fa be ti za ção em nos so país des de a dé ca da de 1980. Levaram-se
tam bém em con ta da dos de pes qui sas an te ri o res que es tu da ram
a pre sen ça dos ma te ri a is es cri tos na cul tu ra po pu lar.
Os pres su pos tos cons tru ti vis tas acerca do de sen vol vi men to
cog ni ti vo das cri an ças das ca ma das po pu la res e suas re la ções
com o tex to es cri to fo ram ana li sa dos a par tir de uma li nha de
pen sa men to da His tó ria Cul tu ral, que vê a le i tu ra e a es cri ta
como prá ti cas cul tu ra is, ou seja, como for ma de ex pres são do
in di ví duo na so ci e da de.
As con clu sões a que se che gou são: não há mar gi na li da de cul tu ral no sen ti do de não par ti ci pa ção na cul tu ra es cri ta, pois
numa so ci e da de le tra da as prá ti cas de es cri ta se im põem de di fe ren tes ma ne i ras nas for mas de exis tên cia so ci al, de fi nin do re la ções so ci a is. As re la ções das cri an ças de ca ma das po pu la res
com o tex to es cri to só po dem ser com pre en di das em toda sua
com ple xi da de den tro do con tex to e da di ver si da de das for mas
cul tu ra is da sua pro dução.
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Literacy and school failure : pro ble ma ti zing as sump ti ons of the

constructivist concept
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Abstract

This article aims at contributing to the debate surrounding
questions relative to literacy education and school failure of
children from low-income families. It builds upon the results
of a research conducted in 1999 in which some proposals
based on the works of Emília Ferreiro and Ana Teberosky were
analyzed. The proposals analyzed have been shaping public
policies on literacy education in Brazil since the eighties.
Various data from past researches that show the presence of
written material in lower-class culture are also considered
here.
Constructivist assumptions about the cognitive development
of lower-class children and their relationship to the written
text are analyzed from the point of view of socio-historical
contributions which treat reading and writing as cultural
practices – as one of many forms of self expression of
individuals in society.
The following conclusions are reached: cultural marginalization based on the lack of participation in the written
culture does not exist in a literate society because the
practices of writing take on varied shapes in different
instances of social activity, defining social relations. The
relationship that lower-class children have with the written
word cannot be understood in all its complexity without
considering the context and the diversity of the cultural forms
that mold this relationship.
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O ob je ti vo des te ar ti go é con tri bu ir para
uma me lhor com pre en são dos as pec tos que en vol vem a alfa be ti za ção das cri an ças de clas ses
po pu la res em nos so país. Para tan to, par ti mos
de uma re fle xão so bre al gu mas das te ses que,
ten do como uma das suas ba ses con ce i tu a is a
te o ria cons tru ti vis ta de Emí lia Fer re i ro e Ana
Te be rosky (1979), vêm nor te an do as polí ti cas
pú bli cas de al fa be ti za ção do nos so país des de a
dé ca da de 1980 (SEE/CENP, 1990, p.14;
PCN/MEC, v.2, 1997, p.21-22).
Ao tra ze rem mu dan ças nas con cep ções
de en si no e apren di za gem da lei tu ra e da
es cri ta a partir de uma vi são psi co ge né ti ca de
aqui si ção da língua es cri ta, es ses es tu dos
le va ram a no vos enten di men tos so bre as
di fi cul da des es co la res das cri an ças de clas ses
po pu la res, que vi e ram jus ti fi car a im plan ta ção,
pela Se cre ta ria de Esta do da Edu ca ção de São
Pa u lo, do Ci clo Bá si co, no pe río do de 1985-95
(SEE/CENP, 1990, p.14 ) e da sua am pli a ção, a
par tir de 1995, para todo o en si no fun da men tal
por meio da po lí ti ca de Pro gres são Con ti nu a da
(Sil va e Da vis, 1993; PCN/MEC, v.1 e v.2, 1997).
Uma das jus ti fi ca ti vas que ori en tam es sas
re for mas pe da gó gi cas, se gun do cons ta nos do cu men tos ofi ciais, é a de que a esco la, ao se
abrir às clas ses po pu la res,
não se re formulou para atender uma clien te la
diferente da que es ta va acos tu ma da a re ceber.
Desprezando os di ferentes níve is de co nhe cimen to tra zi dos pe las cri an ças com ex pe riên ci as
di ver sas das es pe ra das, a es co la exi ge que to dos
per cor ram o ca mi nho da mes ma for ma e ao mes mo tem po. (...). Não leva em con ta as ca rac te rís ti cas cul tu ra is e do de sen vol vi men to in di vi du a is
que atu am como va ri an tes na de ter mi na ção do
tem po para apren di za gem da le i tu ra e da es cri ta. (SEE/CENP, 1990, p.13-14)

Re co nhe cem, as sim, que a es co la pú bli ca
tem fe cha do os olhos para as con di ções de vida
des sas cri an ças, ou seja,
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para a realidade e para as ne ces si da des dos
alu nos (das populações menos favorecidas),
que iniciam seu tra je to pe da gó gi co com inú me ras de fi ciên ci as de co nhe ci men tos em áre as
que a es cola tradicionalmente valo ri za (...).
Assim, o alu no aca ba sen do cul pa bi li za do por
se en con trar dis tan te do pon to que se ins ti tu iu
como iní cio da apren di za gem es co lar. (...) [e]
ao apre sen tar as pri meiras di fi cul da des em
acom pa nhar o rit mo do en si no, é aban do na do.
(SEE/FDE, 1997, p.10-11)

Os pres su pos tos das di fe ren ças so ci ocul tu ra is de de sen vol vi men to das cri an ças de
ca ma das po pu la res, ba se a dos no mo delo ex pli ca ti vo cons tru ti vis ta, au xi li a ram na re flexão so bre as ques tões da ava li a ção es co lar do
alu no e no re di men si o na men to do pro ble ma
da “pa to lo gia da apren di za gem” (SEE/CENP,
v.1, 1990, p.14), ao se ba se a rem na idéia de
que as cri an ças fra cas sam na es co la ao se rem
in tro du zi das na al fa be ti za ção ini ci al. Há, po rém, uma nova ma ne i ra de con si de rar esse
pro ble ma, que co lo ca no cen tro da dis cus são
dois as pec tos fun da men ta is: a compe tên cia
lin güís ti ca da cri an ça e suas ca pa ci da des cog ni ti vas (Fer re i ro e Te be rosky, 1979, p.9 - 21;
SEE/CENP, v.1, 1990).
As di fe ren ças en tre as cri an ças de ca ma das po pu la res e as per ten cen tes a ou tras ca ma das da po pu la ção decor rem, se gun do as
con cep ções cons tru ti vis tas de de sen vol vimen to in fan til, da ine xis tên cia ou da pre cari e da de de ex pe riên ci as com a le i tu ra e es cri ta
nos me i os po pu la res. Prove ni en tes de am bien tes não-letrados, as cri an ças de clas ses po pu la res não têm aces so a in te ra ções com
si tu a ções de es cri ta e le i tu ra, fato que as im pe de de atin gir os ní ve is de con ce i tu a li za ção
ne ces sá ri os à cons tru ção da es cri ta na es co la
e de com par ti lhar dos sig ni fi ca dos e dos usos
so ci a is da es cri ta já ad qui ri dos pe las cri an ças
das clas ses mé di as. Jus ti fi ca-se as sim a ne ces si da de de mu dan ças nas prá ti cas de en si no da
lín gua es cri ta e mais tem po para o do mí nio da
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le i tu ra e da es cri ta pe las cri an ças de clas ses po pu la res, uma vez que a es cola pres su põe co nhe ci men tos e está gio de de sen vol vi men to
cog ni ti vo que elas ain da não al can ça ram (Fer re i ro e Te be rosky, 1979; PCN/MEC, v.2, 1997,
p.20-21).
Um estudo que realizamos em 1992
(Sawaya, 1992 e 1995) junto a um grupo de 14
crianças com idade entre 3 a 12 anos, em um
bairro da periferia de São Paulo, veio confirmar
dados que já haviam sido apontados por
algumas pesquisas desenvolvidas jun to a
grupos populares, tais como as de Ecléa Bosi
(1986) e Merildes Miranda(1991). Ou seja, que
a cultura escrita atinge os grupos populares por
meio de práticas de leitura que ocorrem sob o
efeito da circulação de uma grande diversidade
de textos, folhetos, documentos etc.,
produzidos pelos meios de comunicação de
massa que, no intento de atrair esses
consumidores, produzem todo tipo de
impressos (propaganda, folhetos de divulgação
de produtos etc.) e outros materiais escritos
afinados com o “gosto popular”: jornais
sensacionalistas, revistas de fotonovela,
horóscopo etc.
Além desses resultados, uma releitura dos
dados que coletamos em 1992, que apontavam
a presença de materiais escritos e de práticas de
leitura entre as crianças e famílias que se
declaravam “analfabetas”, nos levou a um
trabalho de pesquisa mais amplo (Sawaya,
1999) em que, baseados num referencial da
História Cultural da leitura e da escrita
(Chartier, 1982; Hébrard e Chartier 1989;
Certeau, 1990), analisamos criticamente os
pressupostos téoricos que justificavam as
afirmações da inexistência de práticas de
leitura
nos
meios
populares,
suas
conseqüências sobre o desenvolvimento
cognitivo e lingüístico dos indivíduos e seus
desdobramentos nas políticas de alfabetização
no estado de São Paulo. Uma ampliação no
quadro referencial e de análise da leitura e da
escrita como práticas culturais permitiu
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questionar as teses de que os grupos
populares estão excluídos das práticas de
leitura e es cri ta, e que esse fato teria
conseqüências sobre o desenvolvimento
cognitivo das suas crianças.
Pretendemos, portanto, através deste
artigo, chamar atenção para outros ângulos
da análise na relação que os sujeitos-leitores
estabelecem com o texto escrito, que têm sido
desconsiderados
pelas
políticas
de
alfabetização no ensino fundamental. Há um
privilégio de certo discurso escolar, das
formas escolares de apropriação da leitura e
da escrita (Lahire, 1993), isto é, de uma
apreensão das competências do ler e do
escrever construídas pelos grupos autorizados
–
pedagogos,
lingüistas,
gramáticos,
estudiosos da linguagem etc. – que são
consideradas como as relações le gí ti mas com
o objeto escrito. Essas competências
apreendidas fora do contexto social, político
e econômico onde são produzidas, são na tura li za das como medida de análise das relações
que as crianças estabelecem com os textos
escritos, sem ser questionadas. As relações de
poder e violência simbólica, que constituem
as formas de aquisição e transmissão da
leitura e da escrita via escola – mas não só – e
que
são
parte
de
um
projeto
político-pedagógico nas suas formas de
dominação social, não são questionadas, o
que leva novamente a imputar às populações
pobres e suas precárias condições de vida a
razão do fracasso escolar e da sua
“marginalidade social” (Sawaya, 1999).
As práticas de leitura e escrita
nas classes populares: alguns
dados de pesquisas

Entre 1990 e 1992 re a li za mos um tra ba lho de pes qui sa cujo ob je ti vo era ve ri fi car a
hi pó te se de de fi ciên cia no desen vol vi men to
cog ni ti vo e lin güís ti co das cri an ças das ca ma das po pu la res de cor ren te das suas pre cá ri as
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con di ções de vida, que se re fletiriam em seu
modo de pen sar, de se ex pres sar, per ce ber e
apren der (Sa wa ya, 1992).
Um dos ca mi nhos para o en ten di men to da
lin gua gem ver bal das crian ças é aquele que,
cen tran do o es tu do nas situações de in teração
ver bal adul to-criança, cri an ça-criança bus ca a
qua li da de lin güís ti ca dessas emis sões em seus
as pec tos cognitivos, semân ti cos, fo no ló gi cos
etc. Par tin do de um ou tro en fo que, ba se a do nos
as pec tos psi cos so ci a is des sas falas no con texto
da so ci a li za ção pri má ria de um gru po de cri an ças de clas ses popu la res, bus camos com pre ender como elas usam a pa lavra como forma de
ex pres são de suas percep ções e rela ções com o
mun do e com os ou tros. As ma ne i ras atra vés das
qua is elas uti li zam a lin gua gem per mi tem per ce ber, para além da per for man ce lin güís ti ca, a ló gica das suas ações, na luta que es sas cri anças
tra vam cotidianamente pela so bre vi vên cia e na
ma ne i ra como se mo vem den tro de um cam po
de sen ti dos ca rac te ri za do pe las con tra di ções de
uma so ci e da de au to ri tá ria e exclu den te.
As ques tões que nos ser vi ram de pon to de
par ti da fo ram: como se dão as prá ti cas da lin gua gem des sas cri an ças no seu con tex to so ci o cul tu ral? So bre o que con ver sam? Que usos
fa zem da lin gua gem (des cre ver, ana li sar, com pa rar, instru ir)? O que o con te ú do ver bal de
suas brin ca de i ras nos in for ma a res pe i to das
suas per cep ções de fa tos e as pec tos da re a li da de? Par ti mos do prin cí pio de que o es tu do dos
usos da lin gua gem ver bal seria um ca mi nho
pri vi le gi a do para ve ri fi car mos a tese da de fi ciên cia cog ni ti va e de lin guagem.
A es co lha da amos tra para a re a li za ção do
tra ba lho se deu pela cons ta ta ção da exis tên cia
de um gru po de crian ças já cons ti tu í do no
bairro e que re u nia as ca rac te rís ti cas que
queríamos in ves ti gar: cri an ças em sua ma i o ria
com his tó ria de fra cas so es co lar e que pas savam o dia jun tas, con ver san do, brin can do e
pas se an do. Atra vés de uma pers pec ti va me todo ló gi ca pro ve ni en te dos es tu dos et no grá fi cos
so bre a vida co ti di a na des sas cri an ças e os usos
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de sua lin gua gem oral, bus ca mos dar voz a
suas ques tões so bre a es co la, a vida, os ami gos, o ba ir ro, a casa, as fa mí li as, os de se jos, os
me dos etc. Nos sos en con tros acon te ci am
duas ve zes por se ma na du ran te 6 ho ras, cada
vez, em que gra vá va mos suas fa las du rante
brin ca de i ras, con ver sas e pas se i os, de i xan do
que o gravador ser visse de mi crofone para
brin ca de i ras de rá dio, pro gra mas de au di tó rio,
opi niões sobre a esco la etc. e fa zen do-lhes
per gun tas através de um ro teiro se mi-es trutu ra do apli ca do aos pais, a cada cri an ça e ao
grupo.
O gru po de cri an ças, que cir cu la va
cotidianamente pelo ba ir ro, se im pôs às nos sas de man das de se pa ra ção por ida des ou por
estágios de de sen vol vi men to, nos so li ci tan do
um ou tro tipo de re la ção com o cam po da
pes qui sa, na qual era im pos sí vel se pa rar par ti ci pa ção de ob ser va ção. Isso fez de to dos nós –
cri an ças e pes qui sa dor – não ape nas in forman tes, mas cúm pli ces e tes te mu nhas do que
vi ve mos jun tos nes ses dois anos de tra ba lho.
Uma das prin ci pa is ca rac te rís ti cas que
en con tra mos nes se gru po foi a com ple xi da de
com que as cri an ças se uti li zam da lin gua gem
oral: elas fazem usos iden tif ica dos com for mas de abs tra ção, como o uso de me tá fo ras,
tro ca di lhos, pi a das e go za ções para dis su a dir
o adul to das agres sões, para con ven cer o in ter lo cu tor do que está sen do dito; con quis tar
seu lu gar no mun do dos adul tos; cons truir
sua his tó ria pes so al e sua iden ti da de.
Cons tru ir a his tó ria do ba ir ro, car to gra fá-lo, é mais uma das fun ções da pa la vra para
as cri an ças, o que aca ba por trans for má-las
em por ta-vozes, em me mó ria viva e co le ti va
da vida do ba ir ro e das pes so as que nele mo ram: são in for man tes, pom bos-correio, de la to res e tes te mu nhas, pois fo ram lá ver o
aci den te e co nhe cer os de ta lhes. Atra vés das
his tó ri as con ta das pelas cri an ças so bre o
bairro e as fa mí li as, elas tra çam o per curso
exis ten ci al da vida da que las pes so as, situ ando-as no es pa ço e no tem po:
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Sabe a Dona Ne zi nha, aque la que mora ali na que le quin tal atrás da ba na ne i ra? Ela vai mudá
de lá, o fi lho dela vai casá dia de sá ba do e vai
pre ci sá do cô mo do. Ela é ma dri nha do Ra fa el.
(Drianinha, 8 anos)

Essa fun ção de fa la do res e in for man tes é
tam bém re co nhe ci da e uti li za da pe los mo ra do res do ba ir ro. É para elas que se per gun ta se o
li xe i ro já pas sou, se a ven da já abriu, é a elas
que se pe dem pe que nos fa vo res ou in for mações, como, por exem plo, onde mora de ter mi na da pes soa ou a que ho ras cos tu ma che gar do
trabalho.
Fa la do res e an da ri lhos, esse gru po de cri anças pas sava o dia indo às casas uns dos ou tros, re u nin do histórias, acon tecimentos,
in ci den tes, des gra ças, con tan do a uns o que fa zem os ou tros. Como re pre sen tan tes vi va zes dos
velhos con tadores de histó ria, são le i to res da
vida do ba ir ro, nar ram as his tó ri as que dão um
sentido particular a um espa ço frag men ta do e
em cons tan te mo bi li da de – há en chen tes, ba ti das po li ci a is, des pe jos, mor tes etc. Como vín cu los aglu ti na do res des se ba ir ro e des sas vi das, as
falas das cri an ças cum prem um pa pel análo go
ao que o escri to assumiu na so ciedade le trada:
registrar, in formar, tornar pre sen tes acon te cimen tos pas sa dos, re cons ti tu ir a his tó ria do lu gar
e das pes so as, per mi tin do que a iden tidade do
bairro e das famílias se reconstrua, re ve lan do
que mui tas fun ções so ciais da escrita já es tão
presentes nas suas fa las (Sa wa ya, 1995).
Mas, nas fa las e nar ra ti vas, as cri an ças
tam bém re cor rem a do cu men tos, por te rem ne ces si da de de ates tar, com pro var, mos trar a ve ra ci da de do que está sen do dito. Os
do cu men tos a que re cor rem são es cri tos e fo to grá fi cos, aliás, elas têm ver da de i ra fasci na ção
pe las fo tos que tes te mu nham sua vida pre gres sa: o ba ti za do, os pa dri nhos, a fes ta de ani ver sá rio, o bolo. Orga ni za dos al gu mas vezes em
álbuns que tra zem le gen das en gra ça das (pi a das, inter fe rên ci as na pró pria foto), eles evi den ci am que pas sam por vá ri as mãos que lhe
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im pri mem mar cas, in ter fe rin do na in ter pre ta ção do le i tor. Numa foto, por exem plo, po dia-se ler: “cara de pi dão vai lam bê sa bão”.
As fo tos, vis tas em con jun to pe los com pa nhe i ros de an dan ça, sus ci tam o apa re cimen to de ou tros do cu men tos ou o re gis tro da
au sên cia de les, como a cer ti dão de nas ci men to acom pa nhada do cons tran gi men to da mãe
que ale ga não ter o di nhe i ro para re gis trar o
me nor. Mas há, para al gu mas cri an ças, o re gis tro de ba tis mo, a cer ti dão de ca sa men to
dos pais, re ce i tas mé di cas, re cor tes de jor nal,
po e mas, fra ses, ora ções etc. Mos trar que a fa mí lia é gen te de cen te, que os pais não são
ama si a dos, mo ti va o vas cu lhar das cri an ças
em ba i xo da cama, no meio das rou pas, à pro cu ra de re gis tros escri tos de sua exis tência,
his tó ria e de seus re latos.
Entre as cri an ças tam bém cir cu lam li vros (al guns li vros de his tó ri as in fan tis, vá ri os
es co la res), ál buns de fi gu ri nhas, fo lhe tos de
to dos os ti pos (elas são cons tan te men te so li ci ta das a distri bu ir ma te ri al de pro pa gan da
en tre os mo ra do res do ba ir ro, pois an dan do
por toda par te, fa zem tam bém cir cu lar in for ma ções). Uma cu ri o si da de que cha ma a aten ção é que mu i tas cri an ças vi vem em um
“am bi en te cir cun da do de es cri ta”: o jor nal e
as re vis tas es tão por toda a par te, vedam o
bar ra co, fres tas, re ves tem pa re des, deco ram
am bi en tes, de ma ne i ra que é pos sí vel ler uma
re por ta gem in te i ra de i ta do na cama. O jor nal,
além dos seus múl ti plos usos, in clu si ve na fa ve la, é ob je to de le i tu ra. Mu i tos estu dos
apon tam a enor me ti ra gem dos jor na is sen sa ci o na lis tas e seu con su mo pe las ca ma das po pu la res (Bosi, 1986). Há gran de cu ri o si da de
pela vida alhe ia e pelas des gra ças co muns,
que a le i tu ra do jor nal e da re vis ta pa re ce sa tis fa zer. Vá ri os le i to res se de cla ram anal fa be tos, in ca pa zes de en si nar os fi lhos e aju dá-los
a fa zer a li ção, mas lêem para si, ain da que de cla rem não sa ber es cre ver.
Ade ma is, vá ri as cri an ças, as sim como
seus pais, reclamam da distância entre a

San dra Ma ria SAWAYA. Alfa be ti za ção e fra cas so es co lar...

es cri ta es co lar (as li ções, os exer cí ci os) e aque las que ex pe ri men tam em casa. Mu i tas ve zes
fo mos so li ci ta dos a au xi li ar nas li ções es co la res
e pu de mos cons ta tar que os pais se mos tra vam
e se di zi am in ca pa zes de com pre en der o que era
pe di do. Veri fi ca mos que eram ca pa zes de ler,
mas os exer cí ci os da li ção eram apre sen ta dos
em uma lin gua gem que sus ci ta va dú vi das em
qual quer le i tor. Numa li ção das cri an ças, por
exem plo, po dia-se ler: “có pia: ho rós co po, li vro,
jor nal, re vis ta”. Impos sí vel sa ber se a có pia se
re fe re às pa la vras ou ao tex to con ti do em cada
um des ses su por tes.
Os tex tos e as si tu a ções de le i tu ra que
sur gi ram es ta vam sem pre atre la dos às cir cuns tân ci as da vida co ti di a na das fa mí li as e das cri an ças: o re cor te de jornal noti ci an do o
in cên dio que hou ve na fa ve la, a re vis ta de pro pa gan da e a ofer ta de pro du tos a se rem ven di dos – Avon, lin ge rie, po tes plás ti cos etc.- ,que
as cri an ças ofe re cem, ates tan do prá ti cas de le i tu ra e aces so ao tex to, e re ve lan do que, mes mo
en tre os anal fa be tos, a le i tu ra é de al gu ma for ma pra ti ca da.
O ba ir ro tem es cri bas e le i to res ofi ci a is,
aos qua is se re cor re para ler uma car ta, uma re ce i ta mé di ca ou uma no tícia de um jor nal. Há
es cri to res que mu i tas vezes, mu ni dos de boa
ca li gra fia, boa re tó ri ca e até mes mo de uma
má qui na de escre ver, pro du zem ofí ci os, pe didos de em pre go, re gis tram no mes, es cre vem
car tas etc. para so li ci tan tes que di tam como se
es cre ves sem, in di can do uma cer ta fa mi li a ri da de com as for mas do tex to es cri to, tra zi das pela
con vi vên cia com o tex to fa la do, en cenado,
can ta do, mos tran do que as for mas do tex to es cri to tam bém atin gem o le i tor anal fa be to.
Os le i to res ofi ci a is nem sem pre são es cri bas, pois as ha bi li da des so li ci ta das ao se gun do
po dem ser dis tin tas das re que ri das ao pri me i ro.
Para ser le i tor, é pre ci so ser ca paz de ler nas en tre li nhas os sen ti dos de um tex to que exi ge co nhe ci men tos além da com pe tên cia do ler e
es cre ver. Pe de-se algo mais de quem lê: que
seja o intermediário, o interlocutor entre o

tex to es cri to, seu pre ten so au tor e o so li ci tan te da le itura, que res ta be le ça na le i tu ra o
diá lo go en tre tex to, au tor e le i tor, e que o
sen ti do seja cons tru í do nes sa in terseção.
Fun ções e for mas de le i tu ra que res ti tu am as
ca rac te rís ti cas das re la ções ora is da in ter lo cu ção, cujo sen ti do é ne go ci a do en tre os le i to res
e o tex to. Assim, em um pe di do de le i tu ra de
uma re ce i ta mé di ca, so li ci ta-se ao le i tor in for ma ções que não só trans cen dem o que está no
tex to como per mi tem con tex tu a li zar o sen ti do do que está lá: sa ber se o au tor da re ce i ta é
con fiá vel, bom mé di co etc. Tais le i to res não
são es co lhi dos ape nas por que sa bem ler, mas
tam bém por que são pes so as de con fi an ça, co nhe ci das no “pe da ço”, “es tu da das”, isto é, ca pa zes de in ter pre tar os vá ri os sen ti dos
ex plí ci tos ou im plí ci tos, a ve ra ci da de, a au to ria e a con fi a bi li da de do que está es cri to. Há
uma com pre en são de que a es cri ta foi pro du zi da por al guém e com al gu ma in ten ção, que
a sim ples le i tu ra não bas ta para apre en der.
Se es ses da dos aba lam as afir ma ções da
ine xis tên cia de si tu a ções de le i tu ra e de es cri ta en tre as cri an ças de clas ses po pu la res, há
tam bém um lon go ca mi nho a per cor rer no en ten di men to da na tu re za des se con ta to e dos
usos e apro pri a ções que de las fa zem, e dos
ma te ri a is es critos que vão cons ti tu ir a ba gagem que elas le vam para a es co la na aqui sição da le i tu ra e da escrita es co la res.
Esses da dos nos le vam a ques ti o nar as
te ses das de fi ciên ci as de lin gua gem. O con ce i to de ca rên cia cul tural mais uma vez mos tra
sua ina de qua ção ao afir mar a ine xis tên cia de
par ti ci pa ção dos gru pos não al fa be ti za dos na
cul tu ra es cri ta. As for mas nar ra ti vas de que as
crianças se servem para contar his tó ri as e
acon te ci men tos re ve lam uma busca de com pre en são do sen ti do do que vi ven ci am co ti di a na men te, uma tentativa de des crever,
in for mar, com pa rar, tra çar para o ou vin te o
per cur so da sua cur ta exis tên cia, seus me dos e
de se jos in fan tis, re ve lan do que, se a le i tu ra
pode ser en ten di da como o tra ba lho in te lec-
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tu al do le i tor para com pre en der, ana li sar, sim bo li zar, in ter pre tar, classi fi car, ela já está
pre sen te na re la ção des sas cri an ças com o
mundo.
A produção do discurso da
exclusão da cultura escrita

Uma literatura rela ti va men te recen te, tal
como textos de Mi chel de Certe au (1990) e de
Roger Char ti er (1982), bem como al gu mas das
contribuições de Pier re Bour dieu (Bour dieu e
Char ti er, 1993) re la ti vas às prá ti cas de le i tu ra e à
com pre en são da construção soci al das formas
de pro du ção e in ter pre ta ção da es cri ta, tem le va do, do pon to de vis ta con ce i tu al e me to do ló gico, ao questi o na men to dos proces sos de
al fa be ti za ção que cons ti tu em o “tra ba lho es co lar so bre a lín gua es cri ta ” (La hi re, 1993).
Um pri me i ro as pec to a se consi de rar na
aná li se das re la ções que os le i to res es ta be le cem
com o ob je to es cri to é a ne ces si da de de se in ter ro gar so bre os pres su pos tos que es tão im plí ci tos na ope ra ção de de ci frar e dar sen ti do às
pa la vras es cri tas (Bour di eu, 1987). Ou seja, o
es tu do da le i tu ra e da es cri ta, como ob je to de
co nhe ci men to, pre ci sa par tir da aná li se da re la ção do pes qui sa dor, en quan to le i tor, com seu
ob je to de es tu do e in ter ro gar so bre as con dições so ci a is da pro du ção da sua le i tu ra e das
con di ções em que ele lê, caso con trá rio, pro je ta, no en ten di men to que pre ten de ob ter, a re la ção que man tém com o ob je to.
A pes qui sa ob je ti vis ta tra ta o tex to es cri to como ob je to de co nhe ci men to e nele bus ca
suas ob je ti va ções (re gu la ri da des, re gras, gra má ti ca, for mas tex tu a is, usos, es ti los). Com pre en der a es cri ta como um sis te ma é es ta be le cer
uma re la ção teó ri ca de um le i tor le tra do que
não tem nada de na tu ral nem de uni ver sal. No
en tan to, essa não é a úni ca re la ção pos sí vel his to ri ca men te. Sen do por ta do ra de um sta tus so cial e de uma le gi ti mi da de so ci al, essa re la ção
com o tex to escri to é, fre qüen te men te, tida
como universal. A pesquisa assim concebida
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le va-nos a es que cer nos sas pró pri as con di ções
so ci a is de pro du ção e a uni ver sa li zar in cons ci en te men te as con di ções de pos si bi li da de de
sua le i tu ra (Bour di eu,1987, p.135).
A his tó ria das prá ti cas de le i tu ra tem re ve la do que não só as ca pa ci da des de ler, como
tam bém as si tu a ções de le i tu ra são his to ri ca men te va riá ve is: a le i tu ra nem sem pre foi algo
de foro pri va do, ín ti mo, que re me te à in di vi du a li da de e à re la ção ín ti ma do le i tor com um
tex to es cri to e sua ca pa ci da de de de cifrá-lo.
Ou tras for mas de le i tu ra e de re la ção com o
tex to tor nam a le i tu ra uma ati vi da de co le ti va,
em que os le i to res ma ni pu lam jun tos, de cifran do-os e ela bo ran do-os em con jun to. Ati vi da des essas, por tan to, que ul tra pas sam a
ca pa ci da de in di vi du al de ler, in clu in do in di ví du os que não sa bem de ci frar os có di gos es cri tos, mas que nem por isso es tão ex clu í dos das
ati vi da des e dos usos da le i tu ra (Char tier,
1982).
O que es ses au to res re ve lam é que há
uma mul ti pli ci da de de for mas de exis tên cia
so ci al da le i tu ra e da es cri ta numa so ci e da de
cuja es cri ta, cujo tex to es cri to, pe ne trou nos
vá ri os do mí ni os da vida so ci al dos in di ví du os,
se jam eles al fa be ti za dos ou não. Usos e prá ti cas dis tin tos, apro pri a ções múl ti plas e he te ro gê ne as, formas dis tintas de se fazer uma
le i tu ra ca rac te ri zam esses le i to res des co nhecidos.
Mas para que seja pos sí vel a com pre en são das ati vi da des de lei tu ra dos di fe ren tes
gru pos so ci a is é pre ci so si tu ar as suas for mas
de le i tu ra e o tex to lido numa his tó ria da pro du ção, da trans mis são cul tu ral, das con di ções
so ci a is que os pro du zi ram le i to res (Bour di eu,
1987, p.138).
As re la ções de po der, de for ça sim bó li ca, ao se apo de ra rem da pro du ção lin güís ti ca
de sen ti dos e dos mo dos de trans mis são e
aqui si ção das com pe tên ci as do ler e do es cre ver, de fi ni ram as prá ti cas de le i tu ra le gí ti mas,
for mas de apro pri a ção e pro dução tex tual
tidas como únicas, desconsiderando do
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uni ver so dos le i to res os gru pos so ci a is que não
do mi nam as ha bi li da des de ler e es cre ver e que,
no en tan to, pos su em prá ti cas de le i tu ra.
Fo ram deter mi na dos pro ces sos só cio-históricos e re la ções de po der que as so ci a ram prá ti cas dis tin tas – ler e es cre ver –,
re de fi ni ram os usos, as fun ções, o lu gar da es cri ta na so ci e da de e as for mas de sua aqui si ção
atra vés da ins ti tu ci o na li za ção da sua trans mis são via es co la (Cer te au, 1990). Tam bém de fi ni ram uma con cep ção de cul tu ra es cri ta como o
le ga do dos tex tos pro du zi dos por de ter mi nados gru pos so ci a is, res trin gin do as sim o pró prio
con ce i to de cul tu ra, des con si de ran do-a como
ex pres são do uni ver so sim bó li co e ma te ri al dos
di fe ren tes gru pos na so ci e da de.
De cor re daí que a úni ca ma ne i ra de es ca par dos efe i tos das for ças de im po si ção so bre os
mo dos de aná li se das re la ções dos le i to res com
sua le i tu ra e da na tu ra li za ção das prá ti cas do mi nan tes é fa zer a aná li se crí ti ca dos pro ces sos
so cio-históricos e das re la ções de poder que
im pu se ram os dis cur sos, as prá ti cas le tra das de
le i tu ra e suas for mas de aqui si ção numa cul tu ra
es cri ta e que ex clu í ram das pos si bi li da des de
aná li se as prá ti cas de lei tu ra e aqui si ção dos
não-letrados.
Para com pre en der as re la ções que as cri an ças de ca ma das po pu la res es ta be le cem com
o ob je to es cri to – suas for mas de atri bu i ção de
sen ti do, de per cep ção do có di go es cri to, suas
ma ne i ras de ler etc. – é im pres cin dí vel, nes sa
vi são am pli a da do que é ler e es cre ver, ana li sar
as for mas de im po si ção das ações so ci a is e sim bó li cas (que cons ti tu i ri am as for mas de le i tu ra,
numa so ci e da de deter mi na da por re la ções de
po der e que ten de a se im por ao todo so ci al na
cul tu ra es cri ta), no seu con fron to com formas
de apro pri a ção (dos gru pos so ci a is que não
adquiriram as ha bi li da des de ler e de es crever
via es co la) que, não se sub me ten do to tal men te
às for ças de im po si ção so ci al e sim bó li ca, fa zem da le i tu ra ou tros usos, re la ci o nam-se com
os tex tos atra vés de ou tras prá ti cas e sen ti dos –
le i tu ras au to di da tas, de ci fra ções co le ti vas etc.
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Mas as for mas de im po si ção soci al e
sim bó li ca das aqui si ções da es cri ta, his to ri ca men te cons ti tu í das, de fi ni ram o “tra ba lho es co lar sobre a lín gua es cri ta” (exer cícios,
di ta do, có pia, tra ta men to au tô no mo do tex to, exer cí ci os de com pre en são tex tu al etc.),
que trans cen de a ques tão do mé to do de aqui si ção em pre ga do – tra di ci o nal ou mo derno.
Pro du zi das pe las re la ções obje ti vis tas, as
prá ti cas es co la res es tão im plí ci tas na ope ra ção de de ci frar e atribu ir sen ti do às pala vras
es cri tas. To da via, as re la ções ob je ti vis tas com
os tex tos não são as úni cas pos sí ve is do pon to
de vis ta his tó ri co, de vez que cons ti tu em a le i tu ra de um le i tor pro du zi do pe las ins ti tu i ções
mo der nas – as ins ti tu i ções es co la res – que,
apo de ran do-se do en si no da lín gua es cri ta
por ra zões so ciais, po lí ti cas, re li gi o sas etc.,
con du zi ram as for mas de en si no e de apro pri a ção dos tex tos es cri tos (Cer te au, 1990).
Tra tar o texto como au to-suficiente,
bus can do nele sua ver da de e fa zen do abs tra ção de tudo o que está ao seu re dor, é uma in ven ção his tó ri ca re la ti va men te re cen te. “A essa
ma ne i ra de ler um tex to, sem se re fe rir a nada a
não ser a ele mes mo, nós es ta mos tão ha bi tu a dos que o uni ver sa li za mos in cons ci en te men te”
(Bourdieu e Char ti er, 1993, p.270).
É pre ci so, por tan to, to mar cons ciên cia
de que a es cri ta foi um dos dis po si ti vos de
que o po der se ser viu para a cons ti tu i ção
das for mas de do mi na ção nas so ci e da des
bu ro crá ti cas mo der nas, atra vés não só de
ma te ri a is es cri tos e seus usos, mas tam bém
das re la ções so ci a is ge ra das pela es crita,
que ve i cu lam determinadas for mas de re la ções so ci a is, as qua is, ob je ti van do-se
atra vés da es cri ta, da cir cu la ção de pa péis,
do dis cur so es cri to, obe de cem a uma or dem
sim bó li ca que dis ci pli na, or ga ni za e exer ce
po der so bre o todo so ci al (Bour di eu, 1987,
p.103). To dos os in di ví du os de uma so ci e da de de cul tu ra es cri ta es tão sob o efe i to
das trans for ma ções prá ti cas e sim bó li cas
ope ra das pe los dis cur sos es cri tos, por cer tos
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usos da es cri ta nos mais di ver sos do mí ni os da
vida so ci al. Esses ar gu men tos mos tram por
que não se pode pode afir mar que as di fe ren ças en tre os gru pos em uma cul tu ra es cri ta
po dem ser co lo ca das em ter mos de ter ou não
ter con ta to com a es cri ta, en tre ser al fa be ti za do ou não.
A per gun ta que de cor re dis so é: como as
clas ses popu la res, mal al fa be ti za das, se apro pri am das for mas e dos tex tos es cri tos, como se
re la ci o nam com “os pa péis” que hoje fa zem
par te da vida de to dos? (Char ti er, 1995)
Uma distinção necessária: a
interpretação antecede o
trabalho de decifração na leitura

Uma pri me i ra dis tin ção que se faz ne ces sá ria ao en ten di men to das di fe ren tes for mas de
apro pri a ção so ci al da lín gua es cri ta, e que foi
con fun di da em nos sa cul tu ra le tra da, é aque la
en tre cons tru ção das hi pó te ses de senti do de
um tex to escri to e aqui si ção da ha bi li da de de
de ci frá-lo (o pro ces so de aqui si ção do có di go
es cri to). O le van ta men to de hi pó te ses de sen ti do de um tex to es cri to an te ce de a in ter ro ga ção
dos có di gos escri tos, ou seja, a le i tu ra como
for mu la ção de hi pó te ses de in ter pre ta ção e de
sen ti do, ori gi na das na me mó ria so ci al, de tra dição oral, an te ce de o tra ba lho de de co di fi ca ção do tex to es cri to, que de pen de do tra ba lho
de inte ri o ri za ção de com pe tên ci as es pecíficas,
feito pela es cola ou pe los es co la ri za dos
( Certeau, 1990).
No ato de le i tu ra, as for mas de per cep ção
so ci al men te cons ti tu í das per mi tem a an te ci pa ção do sen ti do do tex to em que a de ci fra ção do
có di go es cri to ape nas cor ri ge as hi pó te ses for mu la das de sen ti do (Cer te au, 1990). Mas um
jogo de for ças aí se in ter põe, de fi nin do a ati vi da de le i to ra como uma ati vi da de de “táti cas”
en tre um sis te ma es cri to im pos to e a ati vi da de
do su je i to le i tor que, cir cuns cri to num cam po
de sig ni fi ca ções, per cep ções e re la ções so ci a is,
pro duz sua ati vi da de le itora.

76

Os gru pos so ci a is que têm um grau pre cá rio de es co la ri za ção não se in se rem no sis te ma es cri to da mes ma for ma que os gru pos
es co la ri za dos, pois não man têm com o es cri to
as mes mas for mas de re la ção com o tex to que
a es co la pro du ziu nos escolarizados.
“Relações orais estru tu ran tes” tam bém estão
in clu í das en tre as formas de apro pri a ção dos
ma te ri a is es cri tos. Pro ce di men tos re fi na dos e
“ar ti ma nhas poé ti cas” se man ti ve ram atra vés
dos sé cu los, e ain da se in fil tram na ati vi da de
le i to ra. Assim, se a le i tu ra mo der na se tor nou
um ges to do olho, res trin gin do a le i tu ra à re la ção en tre o le i tor e o tex to, ru mo res de uma
ar ti cu la ção vo cal, mo vi men tos de uma man du ca ção muscu lar e le i tu ras em voz alta, do
le i tor que in te ri o ri za o tex to fa zen do da sua
voz o cor po do ou tro (o es cri tor), trans formam o le i tor ain da em ator, re cri an do o tex to
lido à sua ma ne i ra, com par ti lhan do o texto
co le ti va men te e fa zen do com que o es cri tor se
ma ni fes te através da voz do le i tor (Cer teau,
1990, p.243).
A iden ti fi ca ção en tre de ci frar e cons tru ir
sen ti do no tex to es cri to, ope ra da pela es co la ri za ção no oci den te, pres su põe que só é pos sí vel exer cer atos de le i tu ra àque les ca pa zes de
de co di fi car um tex to es cri to (Cer te au, 1990).
A essa vi são acres cen tou-se uma ou tra, se gun do a qual a aqui si ção da ha bi li da de de le i tu ra e escri ta e seus usos exi gem do lei tor o
de sen vol vi men to de ca pa ci da des cog ni ti vas
mais com plexas.
Mas qual se ria o peso, nas apren di zagens da le i tu ra e da es cri ta, das es tru tu ras
per cep ti vas e cog ni ti vas do ho mem, ten do em
vis ta os con di ci o na men tos, his tó ri ca e so ci al men te va riá ve is, que re gem es sas aqui si ções?
A aqui si ção das com pe tên ci as do ler e do es cre ver exi gi ri am for mas de pen sa men to mais
avan ça das? Promo ve ri am o de sen vol vi men to
cog ni ti vo mais evo lu í do, mais re fle xi vo e abs tra to no ho mem? É essa a ques tão sub ja cen te
às afir ma ções acer ca das di fe ren ças entre as
cri an ças de diver sos ní veis socioeconômicos
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apre sen ta das na pro pos ta de al fa be ti za ção
cons tru ti vis ta, que dis cu ti re mos a se guir.
Domínio das habilidades de ler e
escrever e desenvolvimento
cognitivo: problematizando al guns
pressupostos

Nem mes mo os re cen tes es tu dos so bre a
na tu re za da lin gua gem hu ma na au to ri zam
afirmações no sen ti do re fe ri do aci ma. Não há
evi dên ci as de que a for ma escri ta afeta a
mente, mes mo que haja uma con cor dân cia ge ral de que a cul tu ra es cri ta, a im pren sa e o al fa be to te nham pa pel de ci si vo nas mu dan ças
so ci a is e cog ni ti vas na mo der ni da de (Olson,
1986, apud Fel dman, 1995, p.55). Mu i tas das
mu dan ças lin güís ti cas, cog ni ti vas e so ci a is atri bu í das à aqui si ção da es cri ta tam bém fo ram
en con tra das nas cul tu ras de tra di ção oral. Pat ta na yak (1995), ao se re fe rir à tra di ção vé di ca
da Índia e ao pa pel dos his to ri a do res orais da
Áfri ca, fala so bre a exis tên cia de
um siste ma de recitação, memo ri za ção e acumu la ção de tex tos; a cri a ção de ins ti tu i ções para
usos dos tex tos; evo lução e aquisição de uma
me ta lin gua gem para a in ter pre ta ção e ex pli ca ção dos tex tos; e es co las para a in tro du ção des sas prá ti cas ora is. (p.118)

Algu mas pes qui sas re ve la ram, tam bém,
que a pre sen ça e o uso da es cri ta em al gu mas
cul tu ras não as le va ram a de sen vol ver idéi as,
for mas de dis cur so e pen sa men to que, na so ci e da de oci den tal mo der na, cos tu mam es tar as so ci a das ao de sen vol vi men to da es cri ta (Olson,
1995, p.268), nem pro vo ca ram al te ra ções nos
pro ces sos cog ni ti vos in di vi du a is em re la ção
àque les dos gru pos de tra di ção oral: não há di fe ren ças nas es tru tu ras lé xi cas, sin tá ti cas e dis cur si vas, e os pro ces sos lógi cos não va riam
(Olson, 1995, p.163). A re fe rên cia a to dos es ses
as pec tos, no en tan to, não tem por in ten ção ne gar que as condições socioeconômicas e os
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pro ces sos de ex clu são so ci al a que as ca ma das
po pu la res es tão sub me ti das lhes res trin gem o
aces so aos bens cul tu ra is e aos usos que de les
fa zem as ou tras classes em nos sa sociedade,
nem que essa res tri ção de i xe de ter efe i tos so bre as suas for mas de par ti ci pa ção na cul tu ra
e na sociedade.
Não há con sen so nos es tu dos que bus cam ex pli car como a ex pe riên cia cul tu ral se
tra duz em com por ta men to cog ni ti vo. Além
des se fato, al guns es tu dos sobre a na tu re za
da lin gua gem hu ma na afirmam que ela é
inteiramente abs tra ta, mon ta da sobre con ce i tu a ções e gene ra li za ções e a ela só temos
aces so atra vés de suas for mas ex pres si vas, so no ri za das ou es critas.
As no ções de tem po, es pa ço, li ne a ri da de, ca u sa li da de são ingredientes tão profun da men te
en ra i za dos na lin gua gem que sem eles o fa lan te não é ca paz se quer de abrir a boca para fa lar
e con ver sar. (Ca gli a ri, 1997, p.52)

Des se modo, pas sam a ser ques ti o ná ve is
as afir ma ções de que o fra cas so es co lar das
cri an ças de ca ma das popu la res é de cor ren te
do fato des sas cri an ças não te rem atin gi do
cer tos ní ve is cog ni ti vos e con ce i tu a li za ções
que as cri an ças de ou tras cama das soci a is já
atin gi ram ao che gar na es co la.
As con tribuições da psi colingüística
tam bém re ve lam que a atri bu i ção das ca pa ci dades de abstrair ao do mínio da escri ta, por
uma cer ta tra di ção de es tu dos em ciên ci as hu ma nas, é na ver da de de cor ren te do des co nhe ci men to de que o uso da pró pria linguagem,
por qual quer fa lan te de uma lín gua, é ine ren te
a um sis te ma de clas si fi ca ção, de or de na men to, isto é, já é uma forma de pen samento
abstrato que se uti li za de ta xi no mi as e de ca te go ri as (Go ody, 1979, p.32). Os es que mas de
as si mi la ção das cri an ças das ha bi li da des do ler
e do es cre ver são, por tan to, ine ren tes à ca pa ci da de cog ni ti va e de lin gua gem de todo ser hu ma no, que a cul tura la pi da à sua ma ne i ra.
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A escola e seus modos de
alfabetizar as crianças de

O que o alu no pode apren der em de ter mi na do
mo men to da es co la ri da de de pen de das pos si -

camadas populares: problemas

bi li da des deli ne a das pe las formas de pen sa-

de método ou de concepções de

men to de que dis põe na que la fase do de sen -

aquisição da língua escrita?

vol vi men to, dos conhe ci men tos que já cons tru iu an teriormente e do en sino que re cebe.

Um ou tro pres su pos to que nor te ia as re for mas pe da gó gi cas é o de que “a es co la não
leva em con ta as carac te rís ti cas cul tu ra is e o
de sen vol vi men to in di vi du al que atu am como
va ri an tes na de ter mi na ção do tem po para
apren di za gem da le i tu ra e da escri ta e pres supõem co nhe ci men tos que as cri an ças de clas ses
po pu la res não pos su em” (SEE/CENP, 1990,
p.14). Em do cu men to re cen te, no qual ex pli ci ta
sua pro pos ta pe da gó gi ca da es co la, a Se cre ta ria
de Edu ca ção de São Pa u lo bus ca es cla re cer esse
pres su pos to ao afir mar que se tra ta “de fa zer o
in ver so do que fa zía mos an te ri or men te, quan do es pe rá va mos que os alu nos se ajus tas sem
aos nos sos mé to dos, pro ce di men tos e, mais
gra ve ain da, aos nos sos cri té ri os de ex ce lên cia”
(SEE, 2000, p.8).
O pres su pos to, nes sa vi são, é que a es co la
pública de en sino funda men tal pau lis ta en sina
segundo mo de los ade qua dos a um alu no ide al,
que não en con tra cor res pon dên cia nas cri an ças
das camadas po pu la res. Entre tan to, se gundo
várias pes qui sas so bre as prá ti cas peda gó gi cas
das escolas públi cas em São Pa u lo, a realidade
escolar contra diz essa afirma ção (Patto, 1990;
Ca gli a ri, 1997; Col la res e Moy ses, 1996).
Mais gra ve ain da, é que esse mes mo pres su pos to ser ve de ex pli ca ção para o fra cas so es co lar das cri an ças das ca ma das po pu la res, pois
o pro fes sor va ler-se-ia das ex pe riên ci as pré vi as
des sas cri an ças com a le i tu ra e a es cri ta – que
se gun do essa vi são são pré-requisitos es co la res
– como se fos sem uma ba ga gem já ad qui ri da,
sem se dar con ta que a fal ta dela ca rac te ri za ria
um ní vel de de sen vol vi men to cog ni ti vo in su fi ci en te para a aqui si ção do sis te ma es cri to. Isso
se evi den cia, sobre tu do, quan do se leva em
con ta cer tas afir ma ções que cons tam nos Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o na is, tais como:
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(PCN/MEC, Vol. 1, 1997, p.51)

Nos PCNs en con tram-se ain da as se guin tes ob ser va ções:
Sa be-se que, fora da es co la, os alu nos não têm
as mes mas oportu ni da des de aces so a cer tos
ob je tos de co nhe ci men to que fa zem par te do
re per tó rio es colar. Sabe-se tam bém que isso
in flu en cia o modo e o pro ces so como atri bu i rão sig ni fi ca dos aos ob je tos de co nhe ci men to
na si tu a ção es co lar: al guns alu nos po de rão estar mais avan ça dos na re cons tru ção de sig ni fi ca dos que ou tros. (v.1, p.60)

A ado ção de ciclos, segun do o mes mo
do cu men to, pos si bi li ta ria tra ba lhar me lhor
com a di fe ren ça existen te en tre os alu nos,
ade quan do o en si no aos di fe ren tes rit mos de
apren di za gem e em fun ção do es tá gio de de sen vol vi men to da lín gua es cri ta em que se en con tra a cri an ça.
Mu i tos tra ba lhos de pes qui sa têm vin do
mos trar que ain da é a vi são da cri an ça po bre,
por ta do ra de inú me ras de fi ciên ci as e de fa sa gens, que or ga ni za a ação pe da gó gi ca do pro fes sor, as re la ções que a es cola es ta be le ce
com os gru pos que aten de, des de o seu in gres so e que pro du zem di fi cul da des de apren di za gem. O co nhe ci men to que ori en ta a ação
pe da gó gi ca do pro fes sor e da es co la está pro fun da men te mar ca do pela vi são ar ra i ga da das
fa mí li as po bres como por ta do ras de to das as
de fi ciên ci as mo ra is e psí qui cas, o que ofe re ce
uma jus ti fi ca ti va para a ofer ta de um en sino
pre cá rio e de má qua li da de (Pat to, 1990,
2000; Ma cha do e Souza, 1997; Ca gliari,
1997; Sa wa ya et al. 1997; Col la res e Moy ses,
1996; Cruz, 1994, den tre ou tros).

San dra Ma ria SAWAYA. Alfa be ti za ção e fra cas so es co lar...

Esses es tu dos têm re ve la do que os mé to dos pe da gó gi cos uti li za dos, se jam eles cons tru ti vis tas ou tra di ci o na is, são re-funcionalizados
pelo pro fes sor e pela es co la em ra zão de uma
mul ti pli ci da de de fa to res e in te res ses que não
os de ne ces sa ri a men te pro cu rar res pon der me lhor às ne ces si da des de apren di za gem da lín gua es cri ta pelas cri an ças. As pro pos tas
pe da gó gi cas têm sido apro pri a das pe los pro fes so res em fun ção da ló gica que or ga ni za a
vida co ti di a na da es co la: a frag men ta ção do
tra ba lho, a ali e na ção do su je i to em prol do
cum pri men to de pa péis ide al men te cons ti tu ídos (ne ces si da de de res pon der às ex pec ta ti vas
da es co la por alu nos dis ci pli na dos, lim pos e ar ru ma dos; ne ces si da de de se en qua drar nos
critérios mu i tas vezes ar bi trá ri os de bom pro fes sor: o que en che a lou sa de li ção, o que ob tém dos alu nos os me lho res ca der nos), as
in tem pé ri es do pró prio sis te ma de en si no (mu dan ças re pen ti nas das re gras do jogo, do sis te ma de ava li a ção, dos con te ú dos pe da gó gi cos a
se rem mi nis tra dos, da me to do lo gia de en si no
em pre ga da, mu dan ças das cri an ças de clas se
du ran te o ano le ti vo etc.). Esses as pec tos aca bam por fa zer das ati vi da des es co la res, nos
seus mais di fe ren tes ní ve is, ati vi da des co ti di a nas em que vi go ra a lei do sal ve-se quem pu der e se re cor re a for mas de com por ta men to
com pro me ti das não com a ra zão ob je ti va, mas
com a ra zão prag má ti ca da vida co ti di a na, na
qual os pre con ce i tos, as ações ir re fle ti das pas sam a ser o eixo ori en ta dor das prá ti cas que se
dão na es co la, ge ran do obs tá cu los à re a li za ção
dos ob je ti vos es co la res.
Uma das ra zões que le vam os pro fes so res,
se gun do nos sos da dos e de outros (Sawaya,
1999; Cruz, 1994), a não mu da rem a per cep ção
que têm das cri an ças e os im pe dem de vê-las
como se res in te li gen tes – con di ção im pres cin dí vel à adoção do cons tru ti vis mo como con cep ção teó ri ca e como ação pe da gó gi ca – é a de
que a po lí ti ca edu ca ci o nal vi gen te não tem
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con se gui do rom per com a vi são en ra i za da na
es co la a res pe i to das cri an ças de ca ma das po pu la res como in ca pa zes, pois tem de i xa do in tac to o cer ne da ques tão – a ló gica que
or ga ni za o sis te ma de en si no no Bra sil, que se
uti li za de prin cí pi os que trans for mam o usuá rio em res pon sá vel por to dos os ma les da es co la pú bli ca.
Ape sar das no vas ori en ta ções dos Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o na is am pli a rem a vi são cons tru ti vis ta de alfa be ti za ção pro pos ta
pelo Ci clo Bá si co em 1990, bus can do cor ri gir
dis tor ções, in com pre en sões, re ven do con cep ções e in clu in do as con tri bu i ções tra zi das
pela vi são soci o in te ra ci o nis ta do de sen vol vimen to hu ma no, da lin guís ti ca, das con tri bu i ções sói cio-históricas etc., elas ain da têm
ofe re ci do bre chas para que a com pre en são
das cri an ças das ca ma das po pu la res e suas fa mí li as como gru pos so ci a is que se cons ti tuem
à mar gem da cul tu ra per ma ne ça na vi são que
a es co la tem das ca ma das po pu la res.
Considerações finais

Uma das con clu sões a que se che ga,
diante do es ta do de co i sas vi gen te no cam po
da al fa be ti za ção, é que ain da não co nhe cemos a cri an ça bra si le i ra, ig no ra mos o que ela
sabe e co nhe ce, suas ca pa ci da des e ha bi li da des, e con ti nu a mos a adiar a implan ta ção de
um pro je to polí ti co com pro me ti do com as
clas ses po pu la res e com a re for mu la ção das
vi sões ide o ló gi cas que or ga ni zam a vida co ti di a na da es co la e a prá ti ca es co lar. Ain da es ta mos pro te gi dos pelo dis curso ide o ló gi co
so bre as supos tas de fa sa gens cog ni ti vas das
cri an ças po bres, as su pos tas di fe ren ças de so ci a li za ção e ina de qua ção da es co la para re ce bê-las, por se rem pos su i do ras de pre ten sos
rit mos di fe ren tes, de uma lin gua gem que nin guém en ten deria e de com por ta men tos de sa dap ta dos às exi gên ci as es co la res.
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