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Resumo

Um titulo, dois argumentos em forma de questionamentos: nas ruas, com que tipo de letra os portadores de textos estão escritos?
Que tipo de letra encontramos no dia a dia nos jornais, nas revistas, nos cartazes, nas bulas de remédio?
E, nas salas de aulas das escolas publicas brasileiras os alunos estão aprendendo a ler e escrever?
É ao encontro desse contexto e buscando compreender a origem desses questionamentos dos quais parecemos saber as respostas, mas não estamos
utilizando-as, articulando-as com o conhecimento cientificamente construído para tentar modificar o quadro de não aprendizagem da leitura e da escrita. É esse o
objetivo desse texto. Para tal, além da revisão teórica sobre o tema realizamos uma pesquisa com cinquenta professores de diferentes cidades do Rio Grande do
Sul, questionando sobre a pertinência do ensino da letra cursiva nas escolas. As informações analisadas encaminharam para a ausência de reflexão critica sobre a
adequação ou não do ensino desse tipo de letra, caracterizando um automatismo de repetição da maioria dos professores investigados. O texto objetiva contribuir
para o debate na pratica pedagógica alfabetizadora, fazendo o recorte sobre o tema do uso e da adequação da letra cursiva na escola.
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Introdução e contextualização da temática

É papel do professor alfabetizador ensinar a ler e a escrever a todos seus alunos, contribuindo para que os sujeitos se tornem usuários autônomos da linguagem,
utilizando a leitura e a escrita para atingir metas que estão mais além do que exige a competência para o estudo ou para o trabalho, encontrando nessas ações
fonte de prazer e de enriquecimentos pessoal e espiritual (DUBOIS, 1990). Este é o leitor/escritor que desejamos contribuir para formar, sujeito habilitado a ler,
produzir e compreender quaisquer tipos de textos que desejar e/ou necessitar. Porém entre esse desejo e a sua concretização, vem se percebendo, nas escolas
brasileiras, uma distancia considerável.

Através da análise de diferentes informações divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pelo INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo
Funcional), pela Prova Brasil, pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), têm evidenciado em todos os níveis de escolaridade problemas relacionados ao
processo de alfabetização inicial. Esses índices encaminham para a percepção de que, apesar dos consideráveis avanços verificados nas últimas décadas em
relação à oferta de vagas, o ensino gratuito, que atende à maioria da população, não tem evidenciado competência suficiente para assegurar a permanência dos
alunos nas escolas e nem para alfabetizar os sujeitos que a ela recorrem e, a qualidade da aprendizagem da linguagem escrita é fator com potencial determinante
para outras que se planeja e deseja construir ao longo da escolaridade.

No sentido etimológico, alfabetizar significa “levar à aquisição do alfabeto”, o que deixa o termo reduzido a uma estratégia mecânica, articulada com a habilidade
de codificar e decodificar grafemas e fonemas. O conceito de “alfabetizado”, porém, oportuniza múltiplas interpretações, pois, enquanto para alguns, alfabetizado
significa dar conta da leitura de um pequeno texto, seja de um bilhete, seja de um nome de rua; para outros é fundamental a inserção na cultura escrita e nos
usos que dela se faz para explicar o conceito.
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Para alguns teóricos, entre eles Freire (1998), o termo precisa estar articulado com a leitura do mundo, pois, a compreensão do texto demanda a percepção das
relações existentes entre o escrito e o contexto. Nesse sentido, apenas a habilidade de codificar e decodificar um sistema arbitrário não é suficiente para atender
a complexidade do conceito de alfabetizado, “ler e escrever não depende exclusivamente da habilidade do sujeito em “somar pedaços de escrita”, ele precisa
compreender como funciona a estrutura da língua e o modo como é usada em nossa sociedade.” (COLLELO, 2004).

O conceito de alfabetização se refere à habilidade de ler e escrever. Ler é ser capaz de se descentrar de suas ideias e pensamentos para acompanhar,
compreender, analisar, inferir o pensamento do outro, buscando o significado implícito das palavras, ler também as entrelinhas (MOREIRA, 1993). Escrever,
produzir um texto, demanda ser capaz de utilizar autonomamente a escrita representando pensamentos, comunicando-os, defendendo-os, compartilhando-os,
perpetuando-os.

Escrever e ler são ações que o sujeito desenvolve sobre a linguagem escrita. Ao escrever, o autor se volta para o próprio pensamento, organizando-o
mentalmente, sistematizando-o. Nesse sentido, a escrita é muito mais do que a representação gráfica de um código, que está presente de diferentes formas,
desde a preservação de documentos e da memória coletiva, na circulação permanente de informação, no acumulo, conservação e partilha de conhecimento,
favorecendo o intercambio e a interação.

A aprendizagem de ambos os processos – ler e escrever - acontecem ao longo da vida. Trata-se de mover-se em direção a um objetivo que não é fixo, que se
move, modifica, amplia indefinidamente. “No futuro, as forças culturais vão seguir definindo as formas e funções da alfabetização e a natureza específica do seu
ensino” (LEU; KINZER, 2000:111- tradução livre).

Nesse contexto, os processos de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita vêm sendo investigado por muitos teóricos. Estudiosos como Ferreiro e
Teberosky (1985), Tolchinsky (2003, 2005), Nemirovsky (2005), Solé (2003), Jolibert (1994, 2006), Grossi (1998, 2003), Colello (2004, 2007), Soares
(1998,2003), Capovilla (2002), Schwartz (2001,2007,2008,2009,2014) tem contribuído para a percepção da variedade de abordagens que o mesmo tema
possibilita, trazendo informações que encaminham para diferentes conceitos, metodologias, estruturações de conteúdos e para formação continuada de
professores alfabetizadores.

Essas diferentes abordagens refletem diferentes conceitos de alfabetização, de ensino e de aprendizagem. Nesse texto assumimos a concepção de alfabetização
como processo inacabado que se desenvolve ao longo da vida, que habilita o sujeito a ler, produzir e compreender diferentes tipos de textos que desejar e/ou
necessitar. Percebemos aprendizagem como a (re)construção de relações entre informações “novas” e conhecimento já construído e o ensino como o
planejamento e a criação de situações de aprendizagem que mobilizem o sujeito a pensar, a desenvolver estratégias de solução de problemas, ressignificando e
reconstruindo o conhecimento. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou construção” (FREIRE, 1998:25).

Entretanto, durante muito tempo a escrita foi concebida apenas como um código de transcrição que convertia as unidades sonoras em unidades gráficas,
reduzindo a linguagem a uma série de sons dissociados do significado. Coerente com aquela concepção, a ênfase do ensino estava na codificação e na
decodificação do código, acreditando-se que a compreensão seria consequência direta dessas aprendizagens.

A maioria dos professores que concorda com essa concepção, desenvolve sua prática apresentando o alfabeto ao aluno, letra por letra, montando sílabas simples
(ba-be-bi-bo-bu), explicitando oralmente essas silabas, solicitando que os alunos repitam e realizem cópias sistemáticas do quadro. Gradativamente os alunos
são orientados a juntar esses pedaços formando palavras simples, geralmente dissílabas.

Uma importante estratégia para o desenvolvimento desse modo de ensinar e de aprender é a aprendizagem da letra cursiva, considerando-se que esse tipo de
letra contribui para acelerar o processo de copia, pois, ao utilizá-la o sujeito necessita levantar menos vezes o lápis do papel. Essa concepção tem ênfase na
memorização, acreditando que através da copia e da repetição os alunos aprenderão.

Em uma percepção mais complexa, a escrita é concebida como representação da linguagem, que é uma construção histórica, que passa por mudanças inerentes
aos seus usos, tipos, significados e funções. Nesse sentido, o modo de ensinar e aprender a escrita não pode ser o mesmo de quando esses professores
aprenderam, com ênfase na memorização, pois os usos e funções da escrita atuais são diferentes e demandam outras estratégias de ensino e de aprendizagem,
mobilizando diferentes esquemas de pensamentos.

Esta é uma perspectiva geralmente diferente da vivida pela maioria dos professores que trabalham com alfabetização, pois demanda a compreensão de que os
conceitos de aprendizagem e de ensino mudaram desde a época em que os professores foram “alfabetizados”, bem como as diferentes demandas sociais que a
escrita busca atender, mudou o mundo, a vida, a realidade. A reflexão critica com base nessas percepções oportuniza que o professor perceba a impossibilidade
de repetir com seus alunos o mesmo processo de alfabetização que ele vivenciou para aprender a ler e a escrever.

Mesmo que se tenha aprendido de uma maneira, e que hoje o professor seja leitor e escritor autônomo, ele precisa refletir sobre a adequação de repetir antigas
estratégias de ensino, pois sem compreender o que se faz, para que se faz, para quem se faz, a prática pedagógica passa a ser mera reprodução de hábitos
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existentes ou respostas a demandas externas. Se um projeto se concretiza em educação é porque os docentes o fazem seu de alguma maneira, interpretando-o e
adaptando-o. (SACRISTAN, 1997).

Explicitados conceitos que permeiam o tema abordado, queremos encaminhar o tema central desse artigo que é a demanda do ensino e da aprendizagem da letra
cursiva na educação básica no Brasil. Chama atenção que, em um contexto educacional problemático como o brasileiro, essa questão parece que não vem sendo
incluída em pesquisas, análises e reflexões sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita: a utilização “obrigatória” da letra cursiva. Trata-se de uma
entre várias das chamadas “obviedades” nas pautas de ações dos docentes alfabetizadores, estratégias repetidas e utilizadas sem a necessária reflexão critica
sobre o porquê, o para que, e quais contribuições traz, se é que traz.

Essa demanda parece contribuir para a formação de nichos de ansiedades entre professores e alunos sobre se e quando ela deve ser introduzida. Esses nichos de
ansiedades e ausência de clareza sobre os objetivos dessa aprendizagem geralmente se transformam em cobranças (dos professores dos anos subsequentes, dos
pais e até do próprio professor) e em frustração para alunos. A representação social que permeia a escola é do espaço onde se aprende e se usa a letra cursiva,
único espaço, aliás.

Nas diferentes interações que temos oportunidade de ter com professores alfabetizadores iniciamos com um dialogo solicitando que escrevam em um papel uma
duvida que gostariam que fosse esclarecida no encontro de formação. Com base nesses questionamentos desencadeamos o debate. Nesses encontros, alguns
questionamentos se repetem com regularidade. Um deles se refere à escrita cursiva: e o questionamento sempre é: quando e como iniciar/introduzir?

A analise do conteúdo das falas, a interpretação sobre esse questionamento e sua presença permanente nas duvidas dos professores alfabetizadores permite
algumas conclusões inconclusas. Incialmente poderíamos considerar que existem, por parte dos professores, dificuldades para introduzir e para ensinar esse
“conteúdo”, já que ao lhe ser oportunizado elaborar um questionamento esse é o que priorizam. Outra conclusão parcial que esse questionamento, do modo
como é feito nos permite elaborar se refere a inexistência de duvidas ou questionamentos sobre o significado dessa aprendizagem, sua necessidade ou NÃO.
Parece ser “óbvio” que o aluno na escola precisa, em algum momento, aprender a escrita cursiva. Mas, nenhum conhecimento é óbvio, pois o conceito de óbvio
pressupõe consenso, igualdade, o que não ocorre na diversidade de sujeitos convivendo em uma mesma sala de aula ou escola. O que é obvio para um, não é
obvio para o outro (SCHWARTZ, 2009).

Nesse sentido, esse artigo pretende promover a discussão sobre a necessidade do uso da escrita cursiva e a consequente adequação de seu ensino e de sua
aprendizagem, já que consideramos importante encaminhar a reflexão crítica sobre as possíveis relações/implicações que este conteúdo, sua aprendizagem ou
não tem trazido e podem continuar trazendo para o quadro educacional negativo acima descrito. O tema parte do seguinte questionamento: em uma situação
desconfortável como se encontra a educação brasileira, com os índices apontando a necessidade de modificações urgentes, como podemos decidir o que priorizar,
o que é mais importante para qualificar o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita no país?

Como afirma Demo (2012) são tantos e tão sérios os problemas da educação no país que não é viável pretender solucioná-los de uma só vez. É preciso
determinar o “mais importante da educação importante”. (p.1). Sendo assim, o recorte desse artigo parte da hipótese que a aprendizagem inicial da leitura e da
escrita agrega um fator determinante para a continuidade das aprendizagens escolares. A qualidade da aprendizagem da alfabetização inicial influencia nas outras
aprendizagens da escolaridade, porque “o alicerce compromete a casa inteira” (DEMO, 2012, p. 5), sinalizando para a importância de se debruçar em estudos
para contribuir para a melhoria dos índices qualitativos dessa aprendizagem.

Professores e alunos ao canalizarem energias para o ensino e a aprendizagem da escrita cursiva nos primeiros anos da educação básica não estariam escolhendo
mal as prioridades?
Definindo de modo equivocado “o que é importante para a educação importante”?

Para buscar responder esses questionamentos, vamos descrever e analisar alguns fatos relacionados ao surgimento da escrita cursiva, seus usos e funções
sociais.

A escrita cursiva como surgiu e para que

Não é objetivo desse artigo aprofundar a historicidade da escrita, que “ começou de maneira autônoma e independente, na Suméria, por volta de 3300 a.C.
(CAGLIARI 1999, p.15).

Pretendemos apresentar algumas informações obtidas em outras pesquisas sobre historicidade da letra cursiva que poderão contribuir para o debate que
desejamos promover. Ao buscar entender o surgimento e o uso da escrita cursiva, nos deparamos com duas informações em relação à escrita cursiva
especificamente. A primeira informação é que a letra cursiva surgiu na idade média, quando nobreza e clero precisavam se comunicar de forma sigilosa, então
utilizavam a escrita cursiva quase um código secreto, difícil de decifrar. Nesse tempo em que poucos eram detentores dos escritos da humanidade, que poucos
sabiam ler e escrever, o conhecimento oportunizava poder a quem os detivesse, os textos eram transcritos por escribas e armazenados pela Igreja. Escribas
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eram operários copiadores. Sua função era copiar o que estava “desenhado” nas folhas, pois para eles aqueles sinais que passavam para o papel não tinham (ou
não deveriam ter) sentido nem significado.

No entanto, alguns escribas, contrariando as expectativas, de tanto copiarem e “desenharem” começaram a reconstruir um sentido e um significado para o que
estavam fazendo. Apesar do caráter restritivo de sua função de trabalho que era copiar os textos começaram a pensar sobre o que faziam e a compreender o que
escreviam.

Os detentores do saber, ao perceberem que isso estava ocorrendo, ou seja, que pessoas que eles não desejavam estavam se apropriando de conhecimento que
apenas eles pretendiam deter, pensaram em um modo de dificultar a apropriação pelos escribas do conhecimento da leitura. E desenvolveram a escrita cursiva.
Sua intenção era que ao “emendar” uma letra na outra isso iria dificultar a aprendizagem indesejada do código por parte dos escribas. Assim surgiu a escrita
cursiva, com o objetivo de dificultar o acesso dos escribas na aprendizagem da leitura.

A segunda informação, veiculada pelo jornal Zero Hora (2003), é a de que através do uso da escrita cursiva percebeu-se que ela atendia a necessidade de mais
rapidez para escrever e principalmente para copiar do quadro, pois o fato dela ser emendada demanda que se retire menos vezes a mão do papel, acelerando o
processo.

Com base nas informações relatadas acima e diante

a. do quadro educacional brasileiro explicitado no inicio desse texto,
b. das dificuldades encontradas na busca de solução para um problema amplo – a não aprendizagem da leitura e da escrita;
c. das diferentes percepções sobre o processo de aprender a ler e a escrever, deixando-se de acreditar que aprendizagem seria resultado de cópia, repetição

e memorização
d. da percepção que aprender é relacionar, interagir, produzir pensamento, reconstruindo a escrita;
e. das mudanças na concepção do papel do professor, percebendo esse como o profissional da aprendizagem que precisa planejar e viabilizar situações que

oportunizem que o aprendiz reconstrua o conhecimento;

Questionamos:

1. Para quê a pseudo-obrigatoriedade da aprendizagem da letra cursiva?
2. A serviço do que ou de quem está esse conteúdo na escola?
3. Para que seria necessária essa aprendizagem, quando percebemos que a tecnologia está impregnando o cotidiano das pessoas, quando escrever “à mão

livre” é muito pouco demandado?
4. Com que objetivo continuar a exigir que se aprenda uma grafia que é muito mais difícil de fazer e de compreender do que outras, apenas porque esta

permite uma maior rapidez na cópia quando se reconhece que não se aprende a ler e a escrever copiando, repetindo e memorizando informações sem
significado?

5. Por que essa incoerência entre discurso e ação?

A cultura tem sentido e significado para os sujeitos quando oportuniza a construção de pontes entre ela e a vida, o dia a dia das pessoas. Nesse sentido,
questionamos: onde e para quê é utilizada socialmente a letra cursiva?
Cartazes?
Livros?
Jornais?
Revistas?
Nesses e em muitos outros portadores de texto com amplo uso social não se utiliza letra cursiva. A letra cursiva é utilizada na escola sem reflexão critica sobre a
necessidade e adequação desse uso em confronto com a realidade cultural do século XXI.

Nos Estados Unidos, por exemplo, acabar com letra cursiva faz parte de movimento de padronização da educação[3]. Após a recomendação do fim da letra
cursiva pelo Common Core Stated Standards Initiative (Iniciativa para um Padrão Comum de Currículo - tradução livre), a cidade de Edison, Nova Jersey,
anunciou que vai introduzir o tablet como ferramenta pedagógica. A decisão de transformar a letra cursiva em prática do passado está inserida em um
movimento que tenta padronizar, avaliar e tornar os sistemas de ensino dos Estados Unidos mais competitivos internacionalmente. O fim da letra cursiva foi
recomendado pelo Common Core Stated Standards (CCSS), que é uma ação conjunta entre estados norte-americanos formada por docentes, especialistas, pais e
administradores escolares.

A partir de 2012 as escolas americanas foram autorizadas a abandonar o ensino da letra cursiva para se concentrar em “áreas mais importantes”, como define o
Departamento de Educação americano.
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Ao encontro desse posicionamento, a revista Time Magazine publicou em 2009, matéria com o sugestivo título “Luto pela morte da escrita à mão”. Pode-se
perceber assim que em alguns espaços, pessoas estão se dedicando a pensar e refletir criticamente sobre uma prática utilizada na grande maioria das escolas do
mundo, mas que não tem sido acompanhada por reflexões críticas e atualizadas, direcionadas a questionar o uso, necessidade e/ou contribuição desse tipo de
escrita.

No Brasil, não existe legislação que obrigue o uso da letra cursiva e nem seu ensino ou aprendizagem. Não existe nada que determine que o sujeito deva usar
esse tipo de letra nem em sua assinatura. No entanto, em alguns Estados do país pessoas são impedidas de fazer documentos de identidade se não souberem
assinar seu nome com letra cursiva e alunos são reprovados por não saber escrever com esse tipo de caligrafia. Essas ações não estão protegidas por nenhum
tipo de lei, no entanto, muitos as obedecem sem nem questionar os motivos. Parecem óbvios (SCHWARTZ, 2009) esses motivos, mas é bom que se esclareça
que não são.

Alguns professores do segundo ano da educação básica (ou terceiros atualmente) questionam, em atitude de recriminação, aos seus colegas dos anos anteriores,
como permitiram que alunos que não “dominavam” a escrita cursiva fossem aprovados?
O que muitas vezes faz com os professores dos anos iniciais, mesmo sem considerar essa necessidade, se sintam na obrigação de atender as cobranças de seus
colegas, consumindo tempo e energia ensinando um tipo de caligrafia que não serve para nada e que não se usa em lugar nenhum, fora da escola.

A pesquisa

A fim de contribuir para o debate, realizamos uma pesquisa com cinquenta professores de diferentes escolas, de diferentes cidades do Rio Grande do Sul.
Enviamos mensagens eletrônicas, para cinquenta professores questionando: Na tua opinião existe a necessidade de ensinar aos alunos a escrita cursiva?
Por quê?
. Recebemos vinte e cinco respostas. Dessas dezoito responderam que sim e sete responderam que não. Ao procedermos a análise de conteúdo das respostas,
percebemos que mesmo os que responderam que não, ao justificarem suas respostas, utilizavam palavras ou expressões como “ não exclusivamente” ou “porque
os alunos precisam ter oportunidade de escolher com que letra vão escrever” que indicavam que não tinham convicção de seu posicionamento pois, ao responder
que “não exclusivamente” sinalizavam para a necessidade de sim ensinar ou, afirmando a necessidade da escolha, para escolher é preciso conhecer as opções. Já
em relação as professoras que responderam afirmativamente, suas justificativas encaminham para a percepção de concepções de ensino e de aprendizagem
como copia, repetição e/ou memorização, pois justificavam suas respostas com palavras ou expressões como “contribui para a motricidade ou habilidades
motoras” e se referiam a demanda de os alunos conhecerem maiúsculas e minúsculas, indicando que o uso da letra bastão não oportuniza essa aprendizagem.

As respostas (anexo 1) sinalizaram também para a priorização de aspectos periféricos do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita, não priorizando
fatores como o pensar sobre as letras, quais e quantas, o som das palavras e a estrutura dos textos, aspectos apontados como prioritários pelo conhecimento
cientificamente construído sobre como se ensina e como se aprende a ler e a escrever (FERREIRO; TEBEROSKY, 1979; SOLÉ, 2003; COLELLO, 2004, 2007, entre
outros).

A analise encaminhou também para a percepção do que chamamos de “automatismo de repetição na prática pedagógica”, expressão que desenvolvemos com
base em Freud (1973) que explica que é um ato que se repete sem a consciência do sujeito, caracterizando uma atitude dos professores em reproduzir na sua
prática a forma como eles mesmos aprenderam, sem refletir criticamente sobre a adequação ou não dessa escolha. Indo ao encontro do que afirma Tardif (1999,
p. 20) “uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar, provém de sua própria história de vida e,
sobretudo, de sua história de vida escolar”. Sua tendência é repetir o método com que foram alfabetizados.

Encaminhando algumas conclusões inconclusas sobre o tema

É papel do professor alfabetizador ensinar a ler e a escrever a todos seus alunos. Porém entre esta afirmação e a sua concretização no contexto educacional
brasileiro está havendo uma distancia considerável. O processo de alfabetização contribui para habilitar o sujeito a ler, produzir e compreender qualquer tipo de
texto que desejar e/ou necessitar, e para fazer uso da leitura e da escrita nas diferentes demandas da vida moderna e para lhe trazer prazer. Onde, então, a
prioridade da aprendizagem de um tipo determinado de escrita?
Uma proposta didática que priorize um aspecto figurativo da escrita – como o tipo de letra – provavelmente vai contribuir para a formação de excelentes copistas,
sujeitos que irão engrossar os índices de analfabetismo funcional do país.

O ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita com base na psicogênese da escrita (FERREIRO & TEBEROSKY, 1985) pode contribuir para esse debate. Os
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achados desse estudo afirmam a necessidade de se partir dos conhecimentos prévios dos aprendizes sobre a escrita, para iniciar o processo de alfabetização e ir
além. Como a maioria dos portadores de texto que circulam socialmente (cartazes, nome de estabelecimentos, ruas, ônibus, manchetes de jornais) é em letra de
imprensa, esta é, geralmente, a que faz parte dos conhecimentos prévios dos aprendizes.

Sendo assim, se o professor alfabetizador considerar o conhecimento socializado pela psicogênese da língua escrita em sua pratica docente, ele partirá do
conhecimento prévio dos aprendizes, que, estatisticamente tem se mostrado mais representativo ser o conhecimento das letras de imprensa, geralmente
maiúsculas. Esse tipo de letra é considerado por muitos teóricos (WEISZ, TEBEROSKY, TOLCHINSKY, FERREIRO entre outros) como o tipo de letra mais adequado
para a alfabetização inicial, pois é o mais usado em textos socialmente utilizados e o de mais fácil visualização.

Não estamos simplesmente sugerindo o desaparecimento da escrita cursiva ou que não seja mencionada a existência de diferentes tipos de letras. Não é isso. A
ideia é que, considerando o contexto de não aprendizagem da leitura e da escrita, se reflita criticamente sobre o que é preciso e possível modificar, que se
estabeleçam prioridades, que se reveja e se explicite o significado de cada conteúdo destinado a cada ano letivo. Que se definam com clareza critérios avaliativos
e os papeis dos diferentes atores no cenário educacional.

No momento em que o Ministério da Educação, através da Secretaria da Educação Básica, está encaminhando um documento orientador para a discussão
nacional sobre a Base Nacional Comum da Educação Básica, o qual busca definir as áreas fundamentais para a formação do aluno, o tema relacionado ao ensino
da letra cursiva poderia ser incluído na discussão.[4]

É necessário então, que os professores alfabetizadores se conscientizem da importância de seu papel, das consequências positivas ou negativas que seu trabalho
pode ter. Sabemos que a valorização do professor precisa ser revista também em outros níveis, mas nesse artigo buscamos abordar esse recorte do tema, não
deixando de perceber a necessidade de abordagens mais amplas e complexas em busca da qualificação do ensino e da aprendizagem.

Assim, sugerimos a realização de debates críticos e sistemáticos a fim de que os envolvidos no processo: alunos, pais, professores, gestores, possam se
posicionar sobre a necessidade ou não do ensino e da aprendizagem da escrita cursiva – e não partir da necessidade ‘óbvia’ desta habilidade - encaminhando
também para o debate e esclarecimento dos critérios de aprovação para as classes seguintes, para que não se continue a exigir aprendizagens como esta,
distanciadas da realidade, da vida. Aceitam o convite para a continuidade desse debate?
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