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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir o processo de alfabetização 

sem o uso da cartilha e a mediação do orientador educacional no atual 

contexto educacional escolar. A pesquisa é descritiva, de corte transversal, de 

natureza qualitativa e com dados colhidos no campo. O instrumento utilizado foi 

um questionário com professores do 1º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola privada localizada na Baixada Fluminense. Através da análise de dados 

verificou-se que é possível alfabetizar sem o uso da cartilha que o professor 

saia do processo mecânico e descontextualizado, “algo contraditório” ao 

entendimento da criança. Para isso, o professor precisa valorizar a real 

aprendizagem do aluno, levando em consideração o conhecimento prévio que 

ele traz e juntos possam construir o processo de leitura e da escrita, 

aproximando da sua realidade e das práticas sociais. 

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura de mundo. Construção do 

conhecimento. Ação mediadora. 
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METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa de caráter comparativa descritiva com 

seis professores da escola particular Colégio Filgueiras, em Nilópolis, 

escolhidos dentre os que possuíam mais de três anos de docência. Este critério 

foi utilizado considerando a necessidades de verificar as concepções teórico-

metodológicas de professores mais experientes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo abordar estratégias de alfabetização 

sem invalidar o uso da cartilha tradicional e a importância da contribuição do 

orientador educacional e pedagógico na mediação da alfabetização sem o uso 

da cartilha, mas buscando um trabalho alternativo, bem elaborado, onde 

possamos refletir uma alfabetização sem cartilha, na qual os alunos tenham a 

oportunidade de construir seus próprios registros. 

O questionamento da presente pesquisa objetivou descobrir 

alternativas para compreender as possibilidades de alfabetização sem a 

utilização da cartilha, porém de forma contextualizada. E, nessa dinâmica, 

como instrumento privilegia-se o uso dos questionários para a coleta de dados 

que facilitam as investigações acerca do problema em questão. A pesquisa 

realizada foi de campo, descritiva, qualitativa e de corte transversal, 

considerando como universo alunos de 1º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola particular em Nilópolis, tendo como amostragem a escola citada acima. 

Esta pesquisa contribuirá para uma reflexão da ação docente, onde 

permitirá uma alfabetização dinâmica e contextualizada pelo aluno na qual 

processará sua liberdade no mundo que está inserido. 

A escola deve preocupar-se com a alfabetização das crianças, pois 

este processo faz parte do desenvolvimento integral do ser humano, e 

constitui-se enquanto sujeito de sua história do longo de sua vida. 

Este trabalho apresenta os seguintes capítulos: 

Concepção de alfabetização são as diversas visões acerca do que 

vem a ser alfabetização, mas neste capítulo terá uma aproximação deste 

conceito de uma forma geral. Presume-se que alfabetização é uma ação de 

mudança, em processo de construção do próprio aluno, é um processo de 

aquisição de conhecimento sobre a leitura e escrita adquirida no cotidiano do 

aluno. 
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Processo de alfabetização sem cartilha em uma turma de primeiro 

ano, acontece em um ato natural, aproximando todo conhecimento prévio do 

aluno, com a sua realidade, tornando a construção do conhecimento rica e real, 

pois não existe um ponto zero, e nem receita para alfabetizar. 

A contribuição do orientador educacional e pedagógico no processo 

de alfabetização, este profissional media entre indivíduos e sociedade 

elaborando a aquisição do saber, interage com os professores em função de 

monitor, ajudando-os nos conflitos escolares do cotidiano, e faz um elo entre 

alunos, pais e professores preocupando-se com a formação dos alunos. 

Construção das significações da linguagem escrita na alfabetização, 

é constituída através das atividades realizadas durante o processo de 

aprendizagem da linguagem escrita, onde as crianças constituem as 

significações e registram em seus cadernos e verbalizam durante a interação 

com os coleguinhas e/ou professores toda compreensão adquirida, assim 

ocorrendo uma alfabetização sem traumas e associando ao seu cotidiano e 

facilitando na formação de conceito simbolizando para si uma aprendizagem 

com significados. 

Linguagem escrita, a criança em idade escolar aprende as 

constituintes da escrita passando por um processo de desenvolvimento de 

funções comportamentais complicadas através de atividades simbólicas, os 

gestos, a interação da criança com o brinquedo e do desenho das coisas para 

o desenho das palavras, estes comportamentos ajudam para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Linguagem escrita: construção de sentidos nas práticas sociais na 

alfabetização sem cartilha, esta constitui um dos eixos básicos na Educação 

Infantil, ou seja, no processo de alfabetização é a formação do indivíduo, para 

interação social, na orientação das ações das crianças, e sua linguagem 

mostra a interação de consciências individuais num contexto social através dos 

significados e expressões humanas, e a palavra, a linguagem escrita somente 

é compreendida quando a criança traz para si significados, ou seja, 

reconhecimento da expressão. 
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Crítica sobre as cartilhas, partindo de uma linguagem irreal sem 

significado e vivência, não se interando com o aluno com que é proposto como 

material de estudo, os textos não se aproximam do uso da linguagem do 

cotidiano do universo da criança, a alfabetização no método tradicional 

apoiados em cartilhas, considerando que todos os alunos aprendam da mesma 

maneira, e ao mesmo tempo, pois as cartilhas são todas iguais. Caracterizando 

desse método de alfabetização e a uniformização. 

A alfabetização constituída somente com o uso de cartilha, os alunos 

dominam as lições e muitos deles não sabem o que significa. 

Ao longo dos anos, a cartilha tem sido o eixo condutor do educador 

para atuar no seu espaço educacional. Não negamos a sua importância e sua 

grande colaboração no período tradicional, não sendo bem ilustrada e 

contendo utilização de modelos de memorização no qual fugia da realidade do 

aluno. 

Nos dias de hoje, onde estamos na era da tecnologia e da 

informática, precisa-se dinamizar, motivar e inovar a metodologia em sala de 

aula, quebrando paradigmas. Nesse novo contexto busca-se a interação dos 

alunos no mundo mágico da leitura e da escrita. 

Este trabalho tem o objetivo geral de discutir o ler e o escrever no 

processo de alfabetização sem o uso da cartilha. 

E tendo como objetivos específicos explicar o alfabetizar no atual 

contexto educacional brasileiro. Ressaltar os aspectos básicos do aprender a 

escrever em uma educação cidadã. Verificando em uma escola particular como 

é desenvolvida a aprendizagem da leitura e da escrita sem o uso da cartilha no 

contexto da sala de aula. 

Tendo por base esses pressupostos a alfabetização sem o uso da 

cartilha que poderá facilitar o aluno a se apropriar de suas vivências, pois o 

letramento se dá no dia a dia. 
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Buscando o aprofundamento a temática exposta foi elaborado o 

seguinte problema: Como podemos alfabetizar sem cartilha promovendo a 

construção da leitura e da escrita contextualizada no Colégio Filgueiras? 
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CAPÍTULO I 

CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

São muitas as visões acerca do que vem a ser alfabetização; neste 

capítulo apresenta-se um panorama que poderá nos aproximar de um conceito 

compreensível sobre o assunto. 

De uma forma geral, presume-se que alfabetizar é uma ação de 

mudança, onde traz o indivíduo para o convívio da leitura e da escrita, 

tornando-o um novo ser social. 

Alfabetização deve ser um processo de construção do próprio aluno, 

pois a aprendizagem ocorre em cada indivíduo de maneira diferente, cada 

aluno possui suas hipóteses e seu nível de aprendizado, em outro aspecto que 

será a metodologia do professor vai encontrar a sustentação para a sua 

prática, pois ela irá ajudá-lo a compreender como ocorre o processo de ensino-

aprendizagem. 

A alfabetização pode ser compreendida como um mosaico de 

práticas sociais que conforme Kleiman (1989, p. 9), “variam em função do 

contexto de usos, e ocorre sempre em situações complexas, em dimensões 

interativas, históricas, políticas e ideológicas”. 

Percebe-se que a criança para aprender a dominar a escrita deve 

ser ouvida e estimulada a falar de sua vida, a contar histórias com o intuito de 

mostrar para ela o uso da escrita no dia a dia, procurar mostrar para elas as 

placas de ônibus, a sinalização das ruas, fazer leitura dos rótulos, leitura dos 

cartazes, cartas e bilhetes, entre outros. 

A alfabetização na visão de Soares (2009, p. 12) é “tornar o 

indivíduo capaz de ler e escrever”. 

Algumas crianças ao chegar à escola já são capazes de representar 

que lêem, pegam o livro na posição correta, abrem-no, olham-no atentamente, 
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solta um discurso em um determinado tom de voz, diferente do coloquial 

passando as páginas etc. 

Para Soares (2003, p. 21), “o processo educacional de acesso a 

leitura e à escrita modifica-se constantemente, dessa forma o educando deve 

ser inserido nas práticas sociais de leitura e escrita, ultrapassando a mera 

aquisição da tecnologia do ler e do escrever”. 

Nessa perspectiva compreende-se a alfabetização como um 

processo de aquisição de conhecimento acerca da leitura e da escrita por parte 

do aluno. 

1.1. Processo de Alfabetização sem Cartilha em uma Turma de 

Primeiro Ano 

 Não existe um ponto de partida zero e nem receita para alfabetizar. 

Todos possuem um conhecimento próprio para entender o mundo. 

Piaget apud Barbosa (1994, p. 71) menciona que: “Toda criança tem 

um repertório de conhecimentos acumulados e organizados no decorrer de sua 

experiência de vida”. É com essa aprendizagem que chega-se à escola. Esta, 

por sua vez amplia a visão de mundo em que se vive. O processo de 

alfabetização sem cartilha numa turma de primeiro ano, acontece num ato 

natural, onde aproxima todo o conhecimento prévio do aluno com a sua 

realidade. Sua construção se torna rica e real. 

Segundo Freinet (1977), 

Defensor desta prática e contrário as cartilhas nos ensina que: 
pelo método natural, a criança consegue ler, sem lição 
especial, e sem oba-oba, pela vida, pelo meio escolar, e social, 
servindo e refutido pela imprensa, pela correspondência, pelo 
desenho e pela expressão sob todas as suas 
formas.Suprimindo as fastidiosas sessões de repetições que os 
educadores usam tanto com os alunos, dominamos o 
sentimento de impotência da criança que aprende muito cedo a 
traduzir em textos impressos o seu próprio pensamento (p. 57). 
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Quando a criança chega à escola, traz consigo uma série de 

experiências, uma visão de mundo e, por isso, não será na escola que formará 

pela primeira vez sua opinião sobre a linguagem escrita. É claro, que tem 

algumas crianças que não tem contato nenhum com a escrita e a leitura em 

sua casa e que nunca foram na pré-escola, mas não é por isso que não terão 

nenhum conceito. Porque elas observam que existem escrita por toda parte do 

mundo que o cerca e, por isso ela já possui algum conceito sobre o mundo da 

alfabetização. 

De acordo com as palavras de Ferreiro e Teberosky (1999), 

(...) nenhum sujeito parte de zero ao ingressa na escola de 
ensino fundamental, nem sequer as crianças de classe baixa, 
os desfavorecidos de sempre. Aos 6 anos, as crianças “sabem” 
muitas coisas sobre a escrita e resolveram sozinhas 
numerosos problemas para compreender as regras da 
representação escrita (p. 291). 

A criança desde cedo, começa a formular hipóteses sobre a escrita e 

a leitura. Emília Ferreiro, uma seguidora do interacionismo piagetiano chama 

essas hipóteses que as crianças constroem de níveis da psicogênese, quais 

sejam: pré-silábico 1, pré-silábico 2, silábico, silábico alfabético e alfabético. 

1.1.1. Nível Pré-silábico 1 

Escrever é reproduzir traços típicos da escrita que a criança 

identifica como a forma básica da mesma. A escrita de alguns nomes às vezes, 

é proporcional ao tamanho do objeto, ou seja, reflete na escrita algumas 

características do objeto. 

O desenho pode parecer também como forma de apoio à escrita. 

Neste nível é normal aparecer números misturados com as letras e grafias 

variadas. 

1.1.2. Nível Pré-silábico 2 

Aqui a criança percebe que para poder ler coisas diferentes deve 

haver uma diferença objetiva nas escritas. O grafismo torna-se mais definido. 
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Começa a adquirir certos modelos estáveis de escrita e manter quantidades 

fixas de grafia. 

1.1.3. Nível Silábico 

A criança tenta dar um valor sonoro a cada uma das letras que 

compõe uma escrita. Cada letra vale uma sílaba. Para escrever frases faz uma 

análise lingüística, que indica que para cada palavra de uma frase usa-se uma 

sílaba. 

1.1.4. Nível Silábico Alfabético 

A criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade 

de fazer uma análise que vá mais além da sílaba, dado o conflito entre a 

hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de representação que o 

meio lhe propõe. 

1.1.5. Nível Alfabético 

Neste nível a criança já compreendeu que cada letra representa um 

valor sonoro. A partir daí já sabe escrever. Mas ainda se defronta com a 

dificuldade ortográfica. 

Percebe-se que para chegar à alfabetização, o aluno vai passando 

por níveis ou hipóteses lingüísticas, essas hipóteses são construções do aluno, 

cada aluno tem seu tempo, seu momento para conseguir avançar ou não. 

Segundo Cagliari (1998), “aprender é um ato individual, cada um aprende 

segundo seu metabolismo intelectual”. 

O professor utilizando a psicogênese da leitura e da escrita, vai ser 

um intermediador entre o aluno e o que está estudando. Ele precisa ajudar o 

aluno em suas hipóteses a desvendar suas idéias, mas precisa saber até onde 

pode ir, para não concretizar a hipótese para o aluno. 

Cagliari considera que (1998, p. 56): 

A verdadeira aprendizagem proporciona ao aluno generalizar o 
processo de tal maneira que a intermediação do professor vai, 
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aos poucos, cedendo lugar a sua própria independência e 
competência para buscar as explicações adequadas por si 
mesmo e a construir seu próprio saber. 

Segundo Soares (2004), os conhecimentos das crianças são 

cartilhados, ou seja, partem da repetição, memorização e muito treino 

ortográfico, sem coerência cultural e social. No entanto, não há sentido para 

sua aprendizagem. Para a autora, o que realmente faz sentido é quando a 

criança aprende a usar a leitura e a utiliza para resolver situações diante das 

dificuldades da vida. Por exemplo: escrever um recado, entender a bula de um 

medicamento ou até mesmo identificar instruções de um aparelho doméstico. 

Os textos produzidos livremente sem os “pré-livros” estimulam o 

conhecimento mais concreto, pois além de utilizá-lo através das experiências 

vivenciadas, fortalece a imaginação para criar novas descobertas significativas. 

O professor deve ser criativo, com suas experiências de sala de aula poderá 

criar seu próprio caminho, modificando a prática, enfatizando atividades 

diversificadas, estimulando os alunos na construção de registros. 

Neste sentido Freire (1981, p. 70), diz: “O professor não alfabetiza a 

criança. Ele proporciona organizadamente o “espaço” para que ela se 

“alfabetize””. Portanto, cada vez mais visando sujeito no processo de sua 

alfabetização, ela vai criando a sua capacidade de ler palavras na crescente 

compreensão do mundo. 

O ensino é um processo de construção de conhecimento, sendo 

este o agente transformador na vida do ser humano. 

Segundo Piaget, é o desenvolvimento intelectual da criança que cria 

condições para aprender. Há uma assimilação do conhecimento através do 

contato, de esquemas já construídos e da interação com os dados novos. 

A acomodação é o outro mecanismo que se processa incorporando 

e transformando esses dados para equilibrar esses conhecimentos diante de 

um novo desafio. 
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O educador além de uma formação precisa ter competência para 

planejar e estruturar o seu trabalho, partindo de análises da realidade dos 

alunos, fundamentar sua ação e buscar novas teorias e metodologias se a sua 

não estiver alcançando seus objetivos em relação a construção de 

conhecimentos dos alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 54), consideram 

que: 

Os alunos não contam exclusivamente com o contexto escolar 
para a construção de conhecimento sobre conteúdos 
considerados escolares, a mídia, a família, a igreja, os amigos 
são também fontes de influência educativa que incidem sobre o 
processo de construção de significado desses conteúdos. 
Essas influências sociais normalmente somam-se do processo 
de aprendizagem escolar contribuindo para consolidá-lo; por 
isso, é importante que a escola as considere e as integre no 
trabalho. 

A alfabetização precisa ter um espaço especial na escola, porque é 

nela que o educando vai construir seu processo de leitura e escrita e também 

seus primeiros passos para a vida escolar. Por isso a escola precisa refletir 

bem com toda a equipe escolar, para definir que tipo de currículo vai utilizar 

para ocorrer o processo de alfabetização e qual metodologia e prática 

pedagógica utilizada irá suprir as necessidades dos alunos e proporcionar uma 

alfabetização que desenvolva e construa verdadeiramente habilidades, 

competência de linguagem e escrita. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 47): 

Um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes 
de interferir criticamente na realidade para transformá-la, deve 
também contemplar o desenvolvimento de capacidades e 
alternativas de trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez 
na produção e na articulação de novos conhecimentos e 
informações, que têm sido avassaladores e crescentes. A 
formação escolar deve possibilitar aos alunos condições para 
desenvolver competência e consciência profissional, mas não 
restringir-se ao ensino de habilidades imediatamente 
demandados pelo mercado de trabalho. 

No processo de alfabetização, a concepção teórica e a sua 

conseqüente metodologia é que vai ajudar o aluno a construir sua 
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aprendizagem. Pois uma metodologia utilizada para favorecer a construção da 

aprendizagem, basta que o professor conheça bem seus alunos, sua realidade 

e suas diversidades. 

Segundo Cagliari (1998, p. 52): 

Num método baseado na aprendizagem e na reflexão, a 
situação inicial de cada aprendiz é diferente, porque cada um 
tem a sua própria história de vida e conhecimentos. Como diz 
uma velha recomendação da metodologia, deve se partir 
sempre da realidade da criança. 

Para uma criança ser alfabetizada é necessário ocorrer interação na 

relação entre o sujeito e o objeto de estudo, um processo mental, uma 

interação do conhecimento que está na ação entre o homem (aluno) e o objeto 

estudado. 

Conforme Moll (1996, p. 84): 

O conhecimento humano é construído na relação do sujeito 
com a realidade. Esse processo é construído pelas interações 
estabelecidas entre o sujeito e o objeto do conhecimento, 
portanto entre o homem e o mundo. A ultrapassar um nível de 
compreensão e sempre caracterizado pela construção de 
novas estruturas, de novos esquemas de compreensão que 
antes não existiam no sujeito. Não se privilegia nem o sujeito, 
nem o objeto, mas as trocas que os dois estabelecem entre si e 
reestruturando-se mutuamente. 

1.2. A Contribuição do Orientador Educacional e Pedagógico 

no Processo da Alfabetização 

A orientação educacional entre indivíduo e sociedade colabora com 

a aquisição do saber, que é construído no processo histórico e social da 

atividade humana, interage nas relações e vê o aluno como um ser pensante e 

percebendo a educação como parte do contexto sócio-econômico-político-

cultural. 

O orientador educacional caminha junto com o aluno, sempre 

participando dos alunos no cotidiano escolar e preocupando-se na sua 

formação de cidadão, ajuda o professor em sua função de conselheiro, monitor, 
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trabalha o cotidiano escolar considerando a sociedade, psicologia da vida diária 

mostrando aos alunos e professores que o mundo não nos é dado pronto; ele 

se forma de acordo com as práticas e vivências das pessoas. 

Para Grinspum e Miriam (1998): 

A Educação se utiliza de determinados processos para atingir 
seus objetivos; o cotidiano revela esses processos tanto à luz 
de quem o produz, côo de quem o recebe. Não podemos 
separar em grandes conjuntos o que é certo na educação, o 
que é errado, o comprometido, o alienado (p. 60). 

Para o orientador educacional, contribuir no processo da 

alfabetização precisa estar preparado para as diversas dificuldades do 

cotidiano escolar. A princípio vem o sentido que é o aprimoramento da 

natureza humana pela educação em sentido vasto, isto é, a formação das 

crianças não apenas sua alfabetização, mas também pela iniciação à vida da 

totalidade, por meio do aprendizado de música, dança, ginástica etc. Apesar da 

vida escolar da criança começar na educação infantil, o orientador media o elo 

entre educadores, pais e estudantes, administrando diferentes contextos 

escolares, intermediando os conflitos do cotidiano, ajuda os professores a lidar 

com os alunos com dificuldade de aprendizagem, e/ou em melhorar as 

atividades, dinamizando seu trabalho de forma que funcione o ensino-

aprendizagem das crianças e sempre incorporando o cotidiano do aluno em 

sua atividades escolares, mostrando para todo o corpo docente que, na escola 

é lugar de valorização de vida e que cada criança aprende de maneira 

diferente, cada aprendizado ocorre na relação do sujeito com respeito, 

trabalhando com a imagem que esses alunos fazem de si mesmos. 

Para Grinspum e Miriam (1998): 

A orientação educacional deve promover os meios disponíveis 
para que ocorram diferentes manifestações, traduzidas nas 
formas alternativas de educação. Mais do que um interesse em 
participar, discutir as questões do trabalho, realizar tarefas que 
possibilitem o melhor conhecimento do aluno, de seu auto 
conceito, de sua auto-estima, a orientação educacional 
envolvida basicamente com as questões de valores sociais, 
poderá discutir e questionar o próprio papel da educação para 
o presente e o futuro desses alunos (p. 169). 
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CAPÍTULO II 

CONSTITUIÇÃO DAS SIGNIFICAÇÕES DA LINGUAGEM 

ESCRITA NA ALFABETIZAÇÃO  

 

Cada registro realizado na sala de aula possibilita compreender que 

no processo de ensino aprendizagem significam a linguagem escrita cada um a 

sua forma. Bakhtin (1979) diz que a constituição de sentidos atribuídos a um 

determinado tema como um corpo único e contínuo formado pelo 

deslocamento de signo para um novo signo. Estas significações só ocorrem do 

processo de interação entre uma consciência individual e uma outra, ou seja, o 

signo externo, 

Nasce deste oceano de signos inferiores e aí continua a viver, 
pois a vida do signo exterior é construída por um processo 
sempre renovado de compreensão, de assimilação, de 
devoção, isto é, por uma integração reiterada no contexto 
interior (BAKHTIN, 1979, p. 57). 

Os registros nos cadernos constituem as significações da linguagem 

escrita nas interações verbais do cotidiano, a constituição dos significados 

continua a todo o momento num ambiente escolar, com outras crianças com o 

professor. Segundo o autor, as significações se repetem até no grupo social. 

Segundo Bakhtin (1979, p. 95), “a palavra está sempre carregada de 

um sentido ideológico ou vivência”. E quando compreendemos as palavras, 

reagimos apenas as que nos despertam lembranças da vida. Neste caso, a 

criança já vem com informações do seu meio social e reagirá as formas 

lingüísticas construídas nas interações verbais de seu grupo social. 

Segundo Vygotsky (1984), as significações são produtos sociais 

medidos por signos. 

E ainda Vygotsky (1984), 

Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, 
e os signos constituem o meio básico para uma parte 
indispensável, na verdade a parte central do processo como um 
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todo. Na formação de conceitos esse signo é a palavra que em 
princípio tem o papel de meio na formação de um conceito de 
posteriormente, torna-o o seu símbolo (VYGOTSKY, 1984, p. 
70). 

Para compreender como as crianças constituem as significações em 

vez das atividades realizadas durante o processo de aprendizagem da 

linguagem escrita, é necessário compreender sua linguagem que a envolve, 

acompanhar a transcendência dos dois enfoques, a língua como uma interação 

verbal, é no momento da enunciação que ocorre o jogo dialético entre 

subjetivismo dos registros das crianças a expressão ling6uística, ora como 

construção do sujeito, ora como forma normativa. 

Inicia-se destacando o conceito de linguagem escrita através das 

atividades realizadas durante o processo de aprendizagem da língua escrita e 

as implicações que envolveram, assim ocorre uma alfabetização associada ao 

seu cotidiano. 

2.1. Linguagem Escrita 

Segundo Vygotsky (1987), a linguagem escrita constroem-se por 

dois componentes: o componente da sinalidade é um constituinte do sistema 

de signos que modifica o objeto em si. Já o significado, outro constituinte da 

língua, modifica o comportamento, a forma social e o nível do desenvolvimento 

cultural humano. Segundo o autor, a criança em idade escolar aprende as 

constituintes da escrita passando por um processo de desenvolvimento de 

funções comportamentais complexas que se seguem em certa continuidade. 

E atividades simbólicas são os gestos, a interação da criança com o 

brinquedo e a passagem do desenho das coisas para o desenho das palavras. 

Tais comportamentos contribuem para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

Para Vygotsky (1987, p. 124), na escrita, a criança “tem que tomar 

conhecimento da estrutura sonora de cada palavra, apropriar-se e reproduzi-la 

em símbolos alfabéticos, que devem ser estudados e memorizados antes”. A 

escrita exige uma ação deliberada por parte da criança. 
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A compreensão da linguagem escrita passa a ser percebida através 

da linguagem falada, Vygotsky (1987) diz que a criança aprende os 

constituintes da língua, forma significado, ao mesmo tempo, a criança aprende 

a leitura e a escrita quando suas habilidades motoras e sua cognição 

constroem significados valores para si. 

Para Bakhtin (1979), a linguagem não pode ser reproduzida à norma 

lingüística, pois é produtiva e constitutiva do sujeito, sua essência é dinâmica, 

viva mobilizadora da sociedade. Já a linguagem mostra a interação de 

consciências individuais num contrato social através dos significados e 

expressões humanas: a palavra. A linguagem escrita somente é aprendida 

quando o componente da sinalidade é completamente absorvido pelo signo e o 

reconhecimento pela expressão. Esta constitui um dos eixos básicos na 

Educação Infantil, ou seja, no processo de alfabetização, dada sua importância 

para o desenvolvimento e na formação do indivíduo para interação social, na 

orientação das ações das crianças, na construção de conhecimentos e no 

desenvolvimento dos significados de suas idéias. 

Segundo Bakhtin (1992) que, indo mais além explicitou teoricamente 

essa posição dialógica sobre a natureza da linguagem. Segundo ele, é o 

diálogo da unidade real da língua. Ao observar as situações de diálogo 

produzido interativamente pode-se perceber que a fala é “polifônica”, que 

existem numerosas vozes atuando: a voz interna, a voz do outro, apropria 

voz...; vozes caracterizadas pela convergências e divergências presentes no 

discurso dialógico, que propiciam diversos mundos de posição que o sujeito 

pode fazer, aprendendo assim, várias facetas da realidade em que vive e 

representando-a internamente de forma mais completa. Essa construção, 

portanto, baseia-se no que nele chamou de interação socioverbal. A linguagem 

escrita é a expressão e o produto da interação, social de quem fala com quem 

fala, acrescida do discurso. 

Segundo Smolka (2001), através da proposta discursiva no ensino 

da linguagem escrita, o sentido da palavra em determinado contexto e critica o 

ensino na escola em que a leitura e a escrita é estéril e estática, porque 
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baseada: em repetição, na reprodução, na manutenção do status quo. 

Segundo a autora, o processo implica da construção do sentido, uma forma de 

interação com o outro pelo trabalho da escrita – para quem eu escrevo, o que 

escrevo e por que? A escrita é uma forma de apresentação em transformação. 

Enquanto escreve, a criança aprende sobre a escrita. O importante é que a 

escrita tenha sentido para as crianças. Sentido como fruto da utilização das 

palavras nos diversos contextos das situações, deixando em segundo plano o 

aspecto formal. 

Soares (2004), ao referir-se ao processo de ensino/aprendizagem da 

língua escrita, enfatiza a importância da articulação e integração das várias 

facetas do processo e de conhecimentos e metodologias fundamentados em 

diferentes ciências. Na aprendizagem inicial da língua escrita os processos de 

alfabetização e letramento são indissociáveis, simultâneos e interdependentes. 

Segundo a autora, 

A criança alfabetiza-se em situações de letramento assim como 
desenvolve habilidades e comportamentos de uso competente 
da língua escrita nas práticas sociais que a envolvem no 
contexto de, por meio do e em dependência do processo de 
aquisição do sistema alfabético e ortográfico da escrita 
(SOARES, 2004, p. 8). 

Como ocorrem esses processos concomitantemente em sala de 

aula? É possível a criança chegar ao final do ano alfabetizada e não letrada? 

Como as crianças se apropriam da língua escrita em situações de 

alfabetização escolar? Para responder a essas questões considera-se dois 

aspectos simultâneos da linguagem escrita: a especificidade do código em que 

nos momentos de sala de aula são evidenciados durante as interações para 

que haja aprendizagem e o potencial construtivo da linguagem nas práticas 

sociais, abordados no próximo item. 

2.2. Linguagem Escrita: Construção de Sentidos nas Práticas 

Sociais na Alfabetização sem Cartilha 

Para Vygotsky (1987), a verdadeira essência da memória humana 

está no fato de os seres humanos serem capazes de lembrar ativamente com a 
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ajuda de signos. Em geral, a característica básica do comportamento humano é 

que os próprios homens influenciam sua relação com o ambiente e, desse 

ambiente pessoalmente modificam seu comportamento, colocando-o sob seu 

controle. 

O fato de a escrita ter um sentido original para o homem parece não 

ser claro para a criança em fase inicial de aprendizagem. A criança não passa 

por um processo de necessidade da escrita (como um adulto com uma leitura 

de mundo bem mais complexa) passou para sua descoberta. Para a criança, 

muito antes de uma descoberta a escrita faz parte. 

Para Soares (2003),  

O processo educacional de acesso à leitura e à escrita 
modifica-se constantemente, dessa forma o educando deve ser 
inserido nas práticas sociais de leitura e escrita, ultrapassando 
a mera aquisição da tecnologia do ler e escrever (p. 21). 

Algumas crianças ao chegar à escola, já são capazes de representar 

que lêem, pegam o livro, põem na posição correta, abrem-no, olham-no 

atentamente, soltam um discurso num determinado tom de voz, diferente do 

coloquial, passando as páginas etc. 

Aprender a ler e a escrever implica não apenas o conhecimento 
das letras e do modo de decodificá-las (ou de associá-las), mas 
a possibilidade de usar esse conhecimento em benefício de 
formas de expressão e comunicação, possíveis, reconhecidas, 
necessárias e legítimas em um determinado contexto cultural. 
Em função disso: Talvez a diretriz pedagógica mais importante 
no trabalho no trabalho (dos professores) tanto na pré-escola 
quanto no ensino médio, seja a utilização da escrita, em sala, 
correspondendo às formas pelas quais ela é utilizada 
verdadeiramente nas práticas sociais. Nesta perspectiva, 
assume-se que o ponto de partida e de chegada do processo 
de alfabetização escolar é o texto, texto falado ou escrito, 
caracterizado pela unidade de sentido que se estabelece numa 
determinada situação discursiva (LEITE, 2000, p. 25). 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

(BRASIL, 1998) para a prática da escrita deve haver: 

Participação em situações cotidianas nas quais se faz 
necessário o uso da escrita. A escrita do próprio nome em 
situações em que isso se faz necessário. Produção de textos 
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individuais e/ou coletivos ditados oralmente ao professor para 
diversos fins. Prática da escrita do próprio punho utilizando o 
conhecimento de que dispõe no momento sobre o sistema da 
escrita e língua materna. Respeito pela produção alheia (p. 
145). 

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacional para a 

Educação Infantil, a criança compreender a escrita como uma representação 

da linguagem em transformação e uma atividade cultural completa tendo seu 

valor e compreensão social, propiciando oportunidade de registrar suas idéias, 

nesse sentido precisam ser incentivadas a escrever e valorizar suas tentativas, 

pois é escrevendo que a criança aprende e entra em contato com a escrita. 

Cabe ao professor, possibilitar oportunidades para a promoção 
da efetiva aprendizagem do aluno, respeitando sua 
individualidade e incentivando suas potencialidades, 
encorajando o aluno a criar suas próprias hipóteses em relação 
ao objeto do conhecimento. É importante ressaltar o 
estabelecimento de regras para as atividades, sendo estas 
provindas da negociação entre os sujeitos do processo, 
necessitando estarem claros os limites e possibilidades para 
ambas as partes (SMOLKA, 1996, p. 12). 

A escrita tem uma total importância em qualquer profissão, e a 

sociedade vem exigindo muito. Constituiu-se de fundamental importância, pois 

através dela é possível alcançar os objetivos, uma vez que atrás de uma 

escrita sempre vem um ser de formação, de conceitos idéias estabelecidas, 

relações lógicas de alta percepção fazendo estimativas compatíveis com o seu 

conhecimento adquirido. 

A aprendizagem da língua escrita envolve um processo de 
aculturação – através, e na direção das práticas discursivas de 
grupos letrados -, não sendo, portanto, apenas um processo 
marcado pelo conflito, como todo processo de aprendizagem, 
mas também um processo de perda e de luta social. Há uma 
dimensão de poder envolvida no processo de aculturação 
efetivado na escola: aprender – ou não – a ler e escrever não 
equivale a aprender uma técnica ou um conjunto de 
conhecimentos. O que está envolvido para o aluno adulto é a 
aceitação ou o desafio e a rejeição dos pressupostos, 
concepções e práticas de um grupo dominante – a saber, as 
pr´ticas de letramento desses grupos entre as quais se incluem 
a leitura e a produção de textos em diversas instituições, bem 
como as formas legitimadas de se falar desses textos -, e o 
conseqüente abandono (e rejeição) das práticas culturais 
primárias de seu grupo subalterno que, até esse momento, 
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eram as que lhe permitiam compreender o mundo (KLEIMAN, 
2001, p. 271). 

Entende-se, dessa forma, que para estudar essas experiências, 

pensar em situação que favorecem a produção de texto, antes mesmo de um 

domínio total de escrita, sendo o ponto de partida para se repensar a escrita é 

ter presente, no ato de escrever a noção de interlocutor, isto é, ter perfil 

daquele que vai ler nosso escrito é necessário assumirmos o papel daquele 

que vai ler nossa escrita. 

Nesse sentido, nota-se que é imprescindível reconhecer que a 

alfabetização, entendida apenas como a aprendizagem da mecânica do ler e 

do escrever, é insuficiente. Pois além de aprender a ler e a escrever, a criança 

precisa ser estimulada ao domínio das práticas sociais de leitura e de escrita, 

tendo em vista uma maior aquisição de conhecimentos. 

Entende-se que a escrita é condição necessária, embora não 

suficiente, para o surgimento do pensamento lógico ou racional. Sabe-se que 

nas sociedades orais os indivíduos tendem a pensar através de situações 

concretas relacionadas à sua vida cotidiana. 
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CAPÍTULO III 

CRÍTICA SOBRE AS CARTILHAS 

 

Parte de uma linguagem irreal sem significado e vivência: “Vovó viu 

a uva”. 

Tem repertório controlado, que represente um processo em que ler é 

sinônimo de decodificar e escrever é copiar: bola – bala – bebe – bebê. 

Não se tem interpretação do aluno com que é proposto como 

material de estudo. 

Alguns desenhos são desconhecidos dos alunos. 

Os textos não se aproximam do uso da linguagem do cotidiano do 

universo da criança. 

O método de ensino com cartilhas considera o aluno como uma 

tábula rasa, uma folha em branco, onde a proposta de educação é centrada no 

professor, o professor fala e os alunos ouvem, não questionam e nem opinam, 

são passivos, esperam que venha tudo pronto do professor. 

E o conteúdo é desenvolvido com todos os alunos da mesma 

maneira, como se todos aprendessem da mesma forma e ao mesmo tempo, 

dando a idéia de que todos os alunos são iguais. 

Segundo Cagliari (1998): 

Nesse caso, a situação inicial é interpretada como um começo 
absoluto de tudo, o marco zero de uma caminhada, uma página 
em branco onde se vai começar a sua vida escolar. No começo 
do ano, o professor vai programar o que vai ensinar, sem 
querer conhecer seus alunos porque o que vai ensinar é um 
começo absoluto que não precisa de pré-requisitos, é um ponto 
de partida considerado ideal para todos os alunos, 
independentemente da maneira a ser e de saber de cada um 
(CAGLIARI, 1998, p. 43). 

Esse ensino tradicional persiste ainda em muitas escolas. 
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Nessa concepção de ensino o professor é considerado um 

transmissor e os alunos são receptores de informações e conteúdos, as 

escolas adotam na alfabetização somente as cartilhas e consideram que os 

alunos aprendem todos da mesma maneira, e do mesmo tempo, pois as 

cartilhas são todas iguais. 

Conforme Cagliari (1998): 

As cartilhas representam a prática de métodos mecanicistas, 
bons para adestramento, para condicionamento, mas muito 
ruim para quem quiser usar a reflexão para construir o 
conhecimento (CAGLIARI, 1998, p. 98). 

Muitas escolas e professores precisam se conscientizar que a 

alfabetização é um processo de construção do aluno, que a criança a partir de 

suas hipóteses vai construindo sua aprendizagem, que o aluno interagindo com 

o meio vai se tornando mais crítico e autônomo a alfabetização, é, portanto, a 

apropriação de um objeto conceitual. 

Somente ensinar com as cartilhas, o professor é considerado um 

transmissor, ele fala e os alunos escutam, ele traz suas atividades e conteúdos 

prontos de casa, o educando recebe tendo somente que memorizar. Nesse 

caso, o conhecimento do aluno é cumulativo, no qual a criança tem o papel de 

armazenar as informações dadas pelo professor. 

Aqui o educador considera os alunos todos iguais, na sua forma de 

aprender, no ritmo de aprendizagem e até em suas histórias de vida. 

De acordo com Moll (1996): 

O professor “funciona” como o controlador que, monopolizando 
o saber, o repassa a partir de uma ordem curricular, 
independente do contexto sócio-cultural do aluno e da sua 
lógica de aprendizagem. Enfim, o processo alfabetizador 
desenvolve-se a partir da sua concepção etimológica, 
desligada sociais e ritmos individuais dos sujeitos envolvidos 
(p. 79). 

A avaliação é a medida do conhecimento do aluno. O professor 

avalia se todas as informações fornecidas por ele, o aluno aprendeu ou não. Se 
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ele não conseguiu a chegar a uma média de avaliação, o aluno precisa rever 

os conteúdos tudo de novo, para ser memorizado. 

O instrumento de avaliação é a prova, teste ou trabalho é passado 

para todos os alunos, não importando suas diferenças e seus ritmos de 

aprendizagem. 

Conforme Cagliari (1998) diz: 

Passar a mesma prova para todos os alunos de uma classe, 
sobretudo nas primeiras séries, é desconhecer a realidade de 
cada aluno. Somente aquele tipo de ensino massificante, 
uniformizante, em que o professor manda e os alunos 
obedecem leva um professor a aplicar a mesma prova para 
toda a classe (p. 69). 

A cartilha faz parte do comportamento condicionado, onde ele 

controla e dirige as atitudes e atividades das crianças. 

O conhecimento é caracterizado por situações de estímulo-resposta, 

isto é, o professor explica, passa a matéria e os alunos dão a resposta. O 

conhecimento provém do meio para o educando, na relação sujeito-objeto e 

com isso, o aluno fica somente esperando que venha tudo para ele, sem ter 

que refletir e pesquisar. 

Refletindo-se sobre estas concepções, fica-se pensando como que 

muitas escolas ainda adotam na alfabetização métodos tradicionais, apoiados 

em cartilhas, que consideram que os alunos aprendem todos da mesma 

maneira, e ao mesmo tempo, pois as cartilhas são todas iguais. A característica 

desses métodos de alfabetização é a uniformização. 

Conforme o pensamento de Cagliari (1998): 

As cartilhas representam a prática de métodos mecanicistas, 
bons para adestramento, para condicionamento, mas muito 
ruim para quem quiser usar a reflexão para construir o 
conhecimento (p. 98). 

Os professores precisam se conscientizar que a alfabetização é um 

processo de construção do aluno, que a criança a partir de suas hipóteses vai 

construindo sua aprendizagem, que o aluno interagindo com o meio vai se 
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tornando mais crítico e autônomo, a alfabetização, é, portanto, a apropriação 

de um objeto conceitual. 

Percebe-se que algumas professoras utilizaram e ainda utilizam para 

alfabetizar o método das cartilhas ba, be, bi, bo, bu. Esse método é 

considerado empirista, onde o professor ensina e os alunos aprendem. Nas 

cartilhas já vem tudo pronto, o professor só tem o trabalho de explicar para o 

aluno poder responder. Nesta metodologia o aluno é um ser passivo que 

espera do professor seu processo de aprendizagem. 

Na alfabetização os alunos repetem as lições que dominam sem 

muitas vezes saber o que significam. E quando precisam explicar ou construir 

alguma coisa à partir do que já viram, acabam revelando que, o que sabem é 

somente o que tem decorado ou dominado. Alunos que são trabalhados dessa 

maneira raramente chegam a descobrir como funciona realmente o sistema de 

escrita e conseqüentemente não consegue decifrar algo para ler se não tiver 

decorado. E assim muitos alunos não conseguem chegar a alfabetização. 

A prática alfabetizadora vem sendo repensada pelos educadores, 

através de estudos e reflexões, pois práticas que não priorizam o aluno como o 

autor de sua aprendizagem, ainda deixam a desejar, pois sendo o 

conhecimento uma construção do sujeito com auxílio do professor. O educando 

possui hipóteses e dúvidas que o educador pode transformá-la em 

aprendizagem ou não, depende da maneira como ele vai conduzir a situação. 

O processo de aprendizagem deve ser uma troca onde educando e 

educador aprendam juntos, nesse processo o professor não deve ser o único 

dono do saber. 

De acordo com Paulo Freire (1987): 

Desta maneira, o educador já não é o que apensa educa, mas 
o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o 
educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, 
se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 
que os “argumentos de autoridade” já não valem (p. 68). 
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A aprendizagem ocorre em cada indivíduo de maneira diferente, 

cada um tem seu ritmo e forma diferenciada de aprender. Cabe ao professor 

conhecer e respeitar essas diferenças, para ajudar cada um a construir seu 

saber, através de seus conhecimentos já adquiridos e sua realidade. 

A aprendizagem passa  a ser encarada somente como um estímulo, 

que vai gerar uma resposta e sendo definida também como uma mudança de 

comportamento que o professor vai proporcionar no aluno. 

Santiago e Barcelos (1993) afirmam: 

Na mesma linha de desvelar as relações sujeito-objeto na 
construção do conhecimento, a orientação comportamentista, 
cujas bases epistemológicas podem ser encontrada na filosofia 
empirista, entende que o conhecimento é exterior ao sujeito e 
assimilado através de experiências que ocorrem na sua relação 
com o mundo material. Acreditando que a subjetividade 
humana é construída a partir dos estímulos externos,considera-
se que o comportamento do indivíduo pode ser moldado 
através do controle dos estímulos ambientais (p. 65). 

A prática pedagógica dentro desta proposta considera que o 

conhecimento consiste basicamente na transmissão de conteúdo e com isso o 

professor passa a ser o centro do processo de aprendizagem, ele é que vai 

planejar e organizar os conteúdos de acordo com as informações que 

considera importante a transmitir aos alunos. 

O método empirista está vinculada com a concepção “bancária” de 

Paulo Freire, nesta concepção o conhecimento ocorre como um depósito, o 

professor considera o aluno como um recipiente que deve ser enchido, isto é, o 

educador deposita conteúdos e conhecimentos nos alunos, e eles devem 

recebê-los passivamente sem questioná-los ou entendê-los, sendo seu dever 

memorizá-los. 

De acordo com o pensamento de Paulo Freire (1987): 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e 
depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 
“bancária” da educação, em que a única margem de ação que 
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se oferece aos educandos é o de receberem os depósitos, 
guardá-los e arquivá-los (p. 58). 

Como pode se observar a proposta da educação “bancária” tem a 

mesma concepção de aprendizagem. As duas priorizam o professor como 

detentor do conhecimento. Nestas propostas metodológicas, a relação 

educando e educador quase não existe, pois como a proposta é baseada no 

educador, que se preocupa mais em se pôr a frente como uma autoridade e o 

como o dono do saber, não oportuniza momentos de diálogo e troca de 

experiência. 

Esta proposta educativa parece ser fácil de trabalhar, porque o 

professor não precisa ter a preocupação de como vai planejar suas aulas, visto 

que o aluno não precisa desenvolver e nem modificar seu pensamento. Eles 

devem é decorar e memorizar os conteúdos trabalhados em aula. 

Na proposta de ensino com as cartilhas, o sujeito deve dominar os 

conteúdos e informações passadas pelo professor, para depois ser cobrado 

como expectativa de resposta. Portanto, o aprendiz deve repetir os conteúdos 

e a lição até dominá-las, enquanto não provar que já decorou a lição deve 

repeti-la tantas vezes quanto forem necessárias. O aluno que é trabalhado 

somente com o domínio de conteúdos não é capaz de descobrir como ocorre 

seu processo de aprendizagem e nem modificar suas estruturas mentais para 

se tornar autônomo e construtor de seu saber. 
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CAPÍTULO IV 

DADOS DA PESQUISA 

 

4.1. Depoimento dos professores 

- A alfabetização tem sido de grande relevância na vida escolar do 

aluno. Eu sempre vou além da simples técnica e da cartilha. Trabalho com os 

alunos as suas experiências trazidas consigo e faço um link com a proposta de 

ensino, pois ela vai ser um suporte para levar o aluno a compreender seu 

processo de leitura e escrita. 

- Acredito que todos os alfabetizadores deveriam ter uma 

metodologia para melhor utilizá-la no processo de alfabetização levando em 

consideração que o aluno é o próprio sujeito de sua aprendizagem, pois ao 

interagir com o meio ele cria suas próprias idéias e age de acordo com que 

pensa sobre seu mundo e no momento em que age, modifica seu pensamento. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1985): 

O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é um 
sujeito que procura ativamente compreender o mundo que o 
rodeia, a trata de resolver as interrogações que este mundo 
provoca. Não é um sujeito que espera que alguém possui um 
conhecimento, o transmita a ele, por um ato de benevolência. É 
um sujeito que aprende basicamente através de suas próprias 
ações sobre o objeto do mundo e que constrói suas próprias 
categorias de pensamento ao mesmo tempo que organiza seu 
mundo (p. 26). 

O educador precisa conhecer um pouco sobre cada uma das 

concepções epistemológicas, para poder escolher a que acha ser mais eficaz 

para ocorrer a aprendizagem. 

Sim, é possível alfabetizar sem o uso da cartilha, para isso 

acontecer o professor deve estimular os alunos à leitura fora das paredes da 

escola; pedindo aos alunos para trazerem para a sala de aula, jornais, revistas, 

panfletos, anúncios, indicações de trânsito, nomes de ruas, de ônibus, e o 

professor pedir para os alunos produzirem textos de acordo com a 
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compreensão da leitura dos materiais estudados, sem obedecer um modelo de 

texto criado pelas cartilhas. 

Entretanto, em situações de produção espontânea, alunos mesmo 

ainda em fase de alfabetização, escrevem verdadeiros textos, até mesmo de 

sua vida real, o professor que trabalha proporcionando a construção de textos 

orais e escritos pelos alunos levam-nos a uma construção de conhecimento e 

aprendizagem significativa. 

De acordo com Soares (2004), 

A psicologia genética e a psicolingüística só vêem exercendo 
saudável influência na alfabetização, enquanto aprendizagem 
do aspecto convencional-gráfico da escrita e do aspecto 
simbólico da notação gráfica; é necessário, porém que se 
avance para além dessa etapa inicial de acesso à língua 
escrita, alterando-se as condições de leitura e produção de 
texto na escola, de modo que a criança conviva com as regras 
discursivas do texto escrito e possa assim construir seu 
conhecimento e fazer uso delas (p. 113). 

Tentando obter respostas a estas exigências e necessidades é que 

organizamos a sugestiva proposta de alfabetização sem o uso da cartilha, por 

meio de projetos pedagógicos, com uma metodologia que proporciona a 

interdisciplinaridade, integrando a criança nas diversidades culturais, as 

diferenças sociais e flexibilização, o dinamismo que certamente resultará em 

uma alfabetização sem a obrigatoriedade do uso da cartilha. 

O orientador educacional é o mediador no processo educacional dos 

alunos e orientando os professores, os melhores meios para acontecer esta 

aprendizagem propondo projetos, técnicas para desenvolver atitudes e 

habilidades de ensino aprendizagem no contexto escolar, sempre valorizando a 

figura do professor como centro na formação do educando. 

Atuando nos ajustes dos estudos dos educandos e assistenciando o 

professor no seu papel em relação aos alunos no processo de alfabetização. 

De acordo com Grinspun (1969): 
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A orientação educacional deve promover os meios disponíveis 
para que ocorram diferentes manifestações traduzidas nas 
formas alternativas de educação. Mais do que um interesse em 
particular, discutir as questões do trabalho, realizar tarefas que 
possibilitem o melhor conhecimento do aluno, de seu 
autoconhecimento, de sua auto-estima, a orientação 
educacional, envolvida basicamente com as questões de 
valores sociais, poderá discutir e questionar o próprio papel da 
educação para o presente e o futuro desses alunos (p. 169). 

O orientador educacional tem como papel principal na mediação 

entre educando e professores, tornando possível uma alfabetização de 

qualidade. 

Tenho observado que alfabetizar somente com cartilhas, o aluno se 

torna um mero receptor do conhecimento, uma alfabetização mecânica, 

tradicional sem qualquer sentido para o aluno, uma proposta sintetizada, mal 

elaborada, ou seja, sem nenhuma função real e concreta de comunicação entre 

a leitura e a escrita. Reafirmando assim o conceito de Votre apud Barbosa 

(1994): 

As frases são soltas, curtas, predominando “os tempos simples 
inverossímeis, sem presença de auxiliar”. São freqüentes as 
repetições (o peixe mexia). Construções pouco plausíveis e os 
pequenos textos apresentam freqüentemente ausência de nexo 
entre as sentenças. Trata-se enfim, de uma síntese artificial, 
abordando temas distantes da realidade da criança e próximo 
do absurdo (p. 56). 

O conhecimento transmitido através da cartilha, baseado no modelo 

tradicional e como gênio da alfabetização, caracteriza simplesmente o ensino 

da leitura e escrita sem considerar os processos, cognitivos que perpassam o 

caminho da aprendizagem de leitura e escrita feito pelos alunos. 

Como poderá ocorrer uma aprendizagem significativa se os alunos 

não tem liberdade de produzir textos e expor o seu aprendizado? 

São experiências desafiadoras e por isso gratificante, é uma coisa 

que faz aproximarmos, o difícil é aquela criança que necessita de atendimento 

especial, é muita carência de carinho, calma, compreensão, dificuldade de 

relacionamento em casa e de violência em casa. 
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O processo de aprendizagem deve ser uma troca onde o educando 

e o educador aprendem juntos, nesse processo o professor não deve ser o 

único dono do saber. 

De acordo com Paulo Freire (1987): 

Desta maneira, o educador já não é o que apensa educa, mas 
o que, enquanto educa, é educador, em diálogo com o 
educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, 
se tornam sujeitos do processo em que crescem justos e em 
que os “argumentos de autoridade” já não valem (FREIRE, 
1987, p. 68). 

A aprendizagem ocorre em cada indivíduo de maneira diferente, 

cada um tem seu ritmo e forma diferenciada de aprender. Cabe ao professor 

conhecer e respeitar essas diferenças para ajudar cada um a construir seu 

saber, através de seus conhecimentos já adquiridos e sua realidade. 

Sempre procuro estar me atualizando e usando metodologias as 

quais tenho domínio, mas trabalho também com troca de experiências, pois 

todo profissional na área de educação deve ter muito bem definido a sua 

metodologia de trabalho. 

Conforme Moll (1996): 

Esse processo se funda, principalmente, no respeito aos 
tempos individuais (respeito à heterogeneidade do grupo) e na 
intervenção docente que garantem propostas desafiadoras dos 
tempos individuais e do grupo. Um outro aspecto muito 
importante é considerar que cada aluno tem sua história de 
vida que vai desenvolver sua aprendizagem a partir de suas 
vivências (p. 156). 

Todo educador deve conhecer seu método de ensino e dominá-los. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho aponta para resultados satisfatórios. O 

processo de alfabetização sem cartilha com a mediação do orientador 

educacional e pedagógico facilita que a aprendizagem e essa aprendizagem 

seja construída mediante o seu conhecimento prévio ligado à realidade das 

práticas sociais. 

Compreendendo que para melhorar a prática da sala de aula é 

importante ainda muitas discussões e reflexões acerca deste assunto, a fim de 

que a leitura e a escrita ultrapassem a prática escolar. 

Essa pesquisa também mostra a insatisfação das cartilhas. 

E para adequar um novo processo de alfabetização, o professor 

precisa acreditar em mudanças. 

O novo embora seja assustador, é necessário conquistá-lo. 

Infelizmente ainda são encontrados professores utilizando para 

alfabetizar o mesmo método de ensino que foram alfabetizados. Todos os anos 

repetem a mesma prática, como se todos os alunos tivessem a mesma história 

de vida, os mesmos interesses e o mesmo nível de pensamento. 

Acreditando que a alfabetização é mais do que repetir e memorizar o 

que é ensinado, é que ainda precisa ser repensada a prática docente, rever se 

a metodologia utilizada está desenvolvendo habilidades para manejar e 

produzir conhecimento e que levem ao questionamento, curiosidade e 

criatividade. 

A metodologia ocupa um lugar muito importante na prática docente, 

mas ela não vai resolver todos os problemas e nem produzir todas as 

mudanças necessárias na educação. 
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Ainda é preciso ser trabalhado com os professores a sua prática, no 

sentido, de transformá-la em uma práxis, isto é, ação-reflexão-nova ação, com 

essa articulação do fazer e pensar, consciência e ação é que o professor 

poderá saber se seus procedimentos pedagógicos estão ajudando ou não o 

aluno a construir seu conhecimento. 

Para a escola atender as reais necessidades dos alunos, ela precisa 

ter bem definido seus objetivos e contar com a participação e 

comprometimento de todos. Há de contar com profissionais competentes, isto 

é, que tenham uma visão ampla e profunda dos processos pedagógicos, das 

necessidades e interesses dos alunos, das condições de trabalho docente e 

das relações que ocorre no processo de ensino-aprendizagem. 

Quando fala-se em contar com todos os profissionais, fala-se de 

toda equipe escolar e especialistas: orientadores e supervisores educacionais, 

professores e direção escolar. Os especialistas fazendo parte do processo 

educativo da escola pode ajudar a construir e orientar uma prática que leve o 

aluno à sua formação integral. 

Cabe à direção escolar promover momentos de palestras, encontros 

discussões e reflexões sobre os problemas que a escola enfrenta, para tentar 

resolvê-los ou amenizá-los. A direção promovendo esses momentos pode 

auxiliar o professor em dificuldades com os alunos. No momento que estão 

reunidos toda equipe escolar pode-se discutir sobre os currículos, os 

conteúdos, o processo de ensino e aprendizagem frente à realidade do aluno, 

repensar a ação do professor e buscar novas teorias a partir de sua prática. 

Os especialistas da educação, principalmente o orientador e o 

supervisor que trabalham mais diretamente com o professor e alunos, dão um 

auxílio muito importante no processo de ensino aprendizagem, pois os mesmos 

auxiliam para uma mudança no processo de uma educação mecanicista para 

uma educação de construção de conhecimento. 

Para ocorrer esta mudança, além do comprometimento de toda a 

equipe escolar, precisa principalmente da disposição do professor em mudar, 



 

 

40

de se desacomodar de uma prática de transmissão onde o professor é o dono 

do saber e o aluno somente um ser passivo que espera do professor seu 

processo de aprendizagem. O educador precisa se dispor a conhecer seus 

alunos e criar situações problemas que os levem a construírem seu 

conhecimento. 

O ensino que se espera, hoje, é mais do que transmissão de 

conhecimento, onde o aluno é passivo e espera do professor as informações 

que este entende como necessárias. O mesmo deve tornar o educando um ser 

ativo que busque, pesquise, transforme, construa, investigue e descubra em 

seu processo de construção do saber. 

Precisa-se pensar ainda dentro do ensino, o currículo, que parece 

muitas vezes estar fora da realidade da escola, do educando é como se a 

escola tivesse desarticulada da sociedade em que os alunos estão inseridos. O 

currículo desarticulado da vivência do educando ele não tem grande 

importância para o aluno, ele se torna somente mais um conteúdo a ser 

decorado. Para o currículo se tornar mais interessante, ele precisa trabalhar 

com a realidade do aluno a oportunizá-lo e construir conhecimento através da 

reflexão entre os conteúdos e sua realidade. 

O currículo deve ser de passível mudança, porque a cada ano chega 

na escola alunos novos e com diferentes vivências, e ele deve respeitar as 

pluralidades e as diversidades e tentar adaptar-se a essas mudanças. 

O ensino é um processo de construção e conhecimento, sendo este 

o agente transformador na vida do ser humano. 

O processo da escrita é uma das atividades mais antigas, quem 

inventou os sistemas de escrita preocupou-se em facilitar as decifração para 

que a tornasse simples e prática. 

Com a invenção da escrita foi se incluindo regras de ensino. 

Portanto, de acordo com a função da escola, cabe aos educadores adequar 
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condições e recursos possíveis, para uma aprendizagem mais construtiva e 

eficaz. 

Segundo Piaget, é o desenvolvimento intelectual da criança que cria 

condições para aprender. Há uma assimilação do conhecimento através do 

contato, de esquemas já construídos e da interação com dados novos. 

Acomodação é o outro mecanismo que se processa incorporando e 

transformando esses dados para equilibrar esses conhecimentos diante de um 

novo desafio. 

Hoje precisamos de uma profunda modificação na educação e em 

especial na alfabetização e para isso precisa-se de professores habilitados, 

que saibam tanto sobre o desenvolvimento humano, como ocorre, 

possibilitando assim auxiliar o processo de construção do conhecimento. O 

educador além de uma formação precisa ter competência para planejar e 

estruturar seu trabalho, a partir de análise da realidade de seus alunos, 

fundamentar sua ação e buscar novas teorias e metodologias se a sua não 

estiver alcançando seus objetivos em relação aos alunos. 

O professor não pode se esquecer que seu aluno é o centro do 

processo educativo e ele vai ser um problematizador entre o aluno e o 

conhecimento, mas para isto é preciso que tenha certeza da importância e 

significado do que está construindo. 
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ANEXO 

Questionário para a conclusão do curso de Pós-Graduação de 

Orientação Educacional e Pedagógica. 

Caro professor necessito de sua colaboração para responder o questionário, 

pois o mesmo auxiliará na conclusão da minha monografia. 

1) Como é a sua prática de alfabetização? 

2) Acredita que é possível alfabetizar sem o uso da cartilha? Sim ou não? 

Justifique. 

3) Na alfabetização sem o uso da cartilha. Qual a importância do orientador 

educacional nesse processo? 

4) Qual a sua visão em relação a alfabetização com cartilhas? 

5) Comente sobre suas experiências como alfabetizador. 

6) Possui conhecimentos necessários sobre a metodologia que utiliza em 

seu trabalho? Sim ou não? Justifique. 
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