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Resumo

O presente artigo foi elaborado a partir do tema “A cartilha como centro da alfabetização: do erro ao acerto
um caminho para o letramento”, que teve como objetivo apresentar o processo de alfabetização vivido pelas
integrantes do grupo e, a partir da análise das cartilhas compará-las ao ideal que se espera da alfabetização.
Ao longo do trabalho foi levantada a seguinte problemática: Qual o processo de ensino aprendizagem implícito
nas cartilhas?
O processo de aprendizagem desenvolvido nas cartilhas possibilita ao aluno se tornar um leitor que se
apropria criticamente da linguagem escrita?
Para responder a essas indagações o respaldo teórico foi feito, dentre outros, principalmente em Bagno
(2011), Braggio (1992) e Cagliari (1991). Com a pesquisa concluiu-se que os profissionais educacionais
precisam ter uma proposta política pedagógica crítica para que o aluno se torne um leitor crítico.
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Abstract

The article was elaborated base on the theme “The booklet as a center of literacy: the error hit a path to
literacy” and it has as its purpose present the process of literacy lived by the group members, and from the
analysis of booklets compare them to the ideal expected of literacy. Throughout the work was raised the
following issues: What is the teaching and learning process implicit in the booklets?
Does the learning process developed in the workbooks allows the students to become a proper critic reader of
the written language?
To answer these questions the theoretical support was made, among others, mainly in Bagno(2011), Braggio
(1992) and Cagliari (1991;). Through research it was concluded that educational professionals need to
consider a critical pedagogical proposal for the student to become a reader who is accustomed to critically
written language.
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A alfabetização vem sendo constituída ao longo dos anos como um processo produzido, a partir das diferentes
concepções de leitura e escrita resultando assim em diversas formas de discutir e aprimorar os métodos para
construir uma pratica de alfabetização focalizada na função social e política da criança. Nesse procedimento o
aluno passa a ser protagonista da sua própria alfabetização, e a educação está voltada para que ele reflita e
tenha conhecimento de sua autonomia.

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo apresentar o processo de alfabetização vivido pelas
integrantes do grupo, e a partir da analise das cartilhas compará-los ao ideal que se espera da alfabetização.
Nesse exercício de resgate das memórias do tempo de escola, verificou-se alguns pontos comuns na
alfabetização das integrantes do grupo, e outros fatores que diferenciam um método do outro.

Para uma melhor explanação, foi construído uma tabela contendo a metodologia de ensino utilizada,
envolvimento familiar e recursos usados pelos professores.

Quadro nº 1:Exposição das metodologias de ensino alfabetização em comum entre os membros do grupo.

Tópicos Identificados Pontos em Comum Pontos divergentes

Metodologia por família silábica 2 (PA, PE, PI, PO, PU) 1 Metodologia por som (Ba,Ca,Da)

Envolvimento Familiar 2 (Pais; Irmãos; Tios) 1 Atendimento profissional-banca

Uso de Literatura Infantil 2 1 Livro Didático
Uso de Cartilhas 2 1 Livro Didático
Uso de Caderno de Caligrafia 2 1 Não teve
Atividades Lúdicas 1 2 Material Didático
Interpretação de História 1 3 Leitura e Escrita
Leitura em voz alta 3 000000

Fonte: Tabela construída pelas autoras.

Observando a tabela, é possível afirmar que apesar da proximidade entre as idades das componentes do
grupo (21, 23, 24, 25) a alfabetização ocorreu de diferentes formas, havendo apenas um ponto em comum a
todas, que foi a leitura em voz alta, uma atividade com o intuito aparentemente apenas de decodificar as
palavras, não ocorrendo uma aproximação da criança com o texto. Assim, levanta-se a seguinte
problemática: Qual o processo de ensino aprendizagem implícito nas cartilhas?
O processo de aprendizagem desenvolvido nas cartilhas possibilita ao aluno se tornar um leitor que se
apropria criticamente da linguagem escrita?

Para o respaldo teórico serão utilizados autores como Bagno (2011), Braggio (1992), Cagliari (1991) e outros.

Explorando a Cartilha

Tendo em vista que a aprendizagem é algo individual e acontece de maneiras e tempos diferentes para cada
pessoa, não se pode em tempo algum generalizar o ensino e acreditar que ele está sendo absorvido de forma
homogenia por uma sala de aula. O professor ensina para o aluno aquilo que ele acha que é importante,
porém, ele precisa entender que a aprendizagem deve ocorrer por diversos caminhos, que não existe uma
linha reta que mostre a chegada do aprendizado. Refletir sobre a aplicação desses caminhos nos remete mais
uma vez a forma como fomos alfabetizados e consequentemente como as crianças hoje estão sendo
alfabetizadas.

A relação com a qual nos identificamos no nosso processo de alfabetização e educação, é o da linguagem
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abstrata, pelo método da cartilha. Sem valorização do nosso processo de criação ou mesmo capacidade de
produção, somos meros reprodutores de um sistema, sem autonomia e muitas vezes capacidade de
acreditarmos no nosso potencial. É dentro desse modelo de linguagem que nos reconhecemos como sujeitos
culturais, não produtores, mas reprodutores de uma cultura que na verdade nem sabemos se realmente nos
pertence, sem talvez nos darmos conta de que este modelo de linguagem abstrata é nos imposto, por uma
questão ideológica social.

Apesar de diferentes classes sociais servirem-se de uma só língua, constituindo-se
numa comunidade semiótica, certamente esta não pode ser confundida com aquela,
justamente pelo caráter ideológico do signo linguístico, pelo seu índice de valores
contraditórios, pela sua dialética interna, pela sua plurivalência social. (BRAGGIO,
1992, p.90)

É a partir dos pressupostos atuais, que norteia-se a discussão sobre a melhor forma de alfabetizar. Assim,
iniciamos a explanação sobre a relação do educador com o aluno, procuraremos analisar atividades da cartilha
e seu objetivo direto, indireto ou ambos e as implicações que essas atividades têm na interação dos sujeitos
na sala de aula.

Nesta trilha de proposições, é possível afirmar que essas atividades, influem diretamente na relação do
professor com o aluno, e é possível identificar alguns fatores que justificam a necessária aproximação do
professor com a criança. Um desses fatores é que as atividades foram produzidas sem respeitar condições
regionais e culturais presentes na vida das crianças, daí uma grande necessidade da interferência do
professor para auxiliar o alfabetizando a identificar figuras desconhecidas para eles como, por exemplo, um
“iglu”.

É uma tarefa difícil para a criança associar sons de coisas que ela não conhece. Outro fator identificado, foi a
dificuldade para que a criança entenda o que a questão pede sem a ajuda do adulto educador, figuras
confusas sem uma real ligação com a questão.

Já na perspectiva da escrita no uso da cartilha na alfabetização entende-se que o primeiro contato que a
criança tem com a escrita logo que ingressa na educação infantil é com a cópia, partindo da cartilha, todas as
atividades pressupostas para a criança é seguir ao pé da letra o que diz as referentes atividades. Ações essas
que podem causar muitas vezes um mecanismo repetitivo, se essa for a única forma de aprendizado da
escrita usada em sala de aula.

Duas cartilhas foram analisadas, na primeira observada percebesse que seria necessário o acompanhamento
continuo do professor, pois suas questões de forma sistemática impediriam que o aluno desenvolvesse as
questões contidas nela de forma isolada. A segunda cartilha, preparada especialmente para uma determinada
turma, nos trás de forma mais clara os objetivo propostos pelas as atividades, as tarefas traziam a tona não
somente as questões de letramento, mas também assuntos do cotidiano das crianças.

As atividades no ensino da leitura podem preceder o ensino da escrita, mas independente disto, deve levar
em consideração aspectos da “leitura de mundo”, da realidade e do contexto a que os alunos estão inseridos,
assim como, levá-los a uma reflexão sobre o assunto possibilitando a assimilação do conteúdo. Dessa
maneira, a leitura não é apenas um ato de decodificação, ela está atrelada ao processo de compreender a
escrita, interpretar, refletir sobre o contexto do texto e construir um conhecimento sobre o que foi lido.

Segundo Soares,

Aprender a ler e a escrever para a escola, parece apenas significar a aquisição de um
“instrumento” para futura obtenção de conhecimento; a escola desconhece a
alfabetização como forma de pensamento, processo de construção do saber e meio
de conquista de poder político. (2003, p.22)
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Retomando a análise das cartilhas, é notório que as atividades propostas foram elaboradas de maneira
aleatória e desconectas de sentido, não levando em consideração o conhecimento de mundo e também
descartando aspectos do letramento como referências sociais, culturais e linguísticas. As questões ao
mostrarem-se sem sentido e significado induz o aluno a repetição, a dar respostas mecanizadas sem pensar,
interpretar ou muito menos levá-lo à reflexão.

Nenhuma das questões da cartilha abordou fatos abstratos, que levam o aluno a imaginação e criação de um
significado para as palavras, deixado de lado um aspecto muito importante para se entender o significado de
um texto, o que poderia ser evitado se tanto a cartilha como o professor trabalhasse em sala de aula a
variação linguística e conforme a realidade da turma.

Toda língua possui suas variações linguísticas e algumas se transformam ao longo de sua história, a variação
do tempo, e outras através do espaço como a variação regional, e de comunidades. Com o passar dos anos à
maneira de falar vai ganhando novas formas, vão assumindo característica do grupo social em que o individuo
vive. Adquirindo assim, novos dialetos. Sobre o assunto, Bagno argumenta:

O que acontece é que em toda comunidade linguística do mundo existe um
fenômeno chamado variação, isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em
todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo
idêntico o tempo todo. Infelizmente existe uma tendência (mais um preconceito!)
muito forte no ensino da língua de querer obrigar o aluno a pronunciar “do jeito que
se escreve” como se fosse a única maneira “certa” de falar português. (2011, p.68)

Nesse novo dialeto uma concepção de diferente é adquirida pela sociedade, rotulando aqueles que utilizam
essa forma de falar como errada. Este como um contexto preconceituoso em que a criança adentra ao
ambiente escolar, sendo considerada uma folha em branco na qual o professor irá escrevê-la ao seu modo.
Tudo que este pequeno ser aprendeu é considerado errado e terá que “excluir” da sua vida inserindo-se no
universo da norma culta.

Pode-se perceber que a língua é totalmente padrão, que não há exemplos de regionalismo, ou mesmo da
língua coloquial. Existem até exemplos de coisas que o aluno não conhece, como foi mostrado na figura 1,
dificultando ainda mais o aprendizado, a absorção do conteúdo. É extremamente importante que exista uma
proximidade do estudante com os assuntos utilizados na alfabetização.

Fazendo uma análise da segunda cartilha sob a perspectiva da estrutura podemos observar que ela possui
seus conteúdos organizados de forma hierarquizada, apresentando basicamente a mesma estrutura, partindo
do fácil para o difícil, no final de cada capítulo traz um texto de revisão.

Desta maneira podemos afirmar que a cartilha analisada aproxima-se muito do que Cagliari vem criticar no
modelo de alfabetização utilizado voltado unicamente para o ensino e levando o aluno a constantes
repetições.

É possível afirmar que algumas cartilhas conhecidas, já apresentam algumas alterações consideráveis no que
diz respeito as lições que são divididas em unidades independentes umas das outras, no entanto os exercícios
de fixação ainda estão bem presentes como uma espécie de avaliação diagnóstico, que vai servir de
parâmetro para que o professor guie seus próximos passos.

A necessidade de se criar uma relação entre a escrita e a fala está presente quando o professor procura forçar
a pronuncia das palavras, atrás de uma “pronuncia perfeita”, tentando criar uma relação próxima entre letras
e sons, no entanto a cartilha utilizada para compreensão do que Cagliari (1991) nos apresenta, vem trazer
uma leitura a partir do letramento, e apesar de se trabalhar com letras, silabas, palavras e só então frases a
cartilha não vem dá ênfase a silabação o que pode ser considerado um grande avanço com relação ao
obsoleto método utilizado, pela maioria dos educadores.
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Para atender aos objetivos da alfabetização a cartilha traz lições que trabalham com textos, e a sua
compreensão e interpretação do aluno a respeito deste trazendo uma contextualização das palavras,
considerando assim a construção do papel social da criança a partir de leituras de textos que refletem a
realidade e outros com o intuito de estimular a imaginação e criatividade que dão suporte para a construção
da escrita. Destacaremos também que a cartilha vem trazer como mais um ponto positivo a interpretação do
entendido e não somente do lido.

O método das cartilhas – o bá-bé-bi-bo-bu- ensina o aluno a escrever reproduzindo
um modelo. Em seguida, o aluno aprende a ler o que escreveu. [...] Para a cartilha,
o importante é aprender a escrever juntando pedacinhos (as silabas geradoras),
sempre supondo que esses pedacinhos, por serem conhecidos, permitirão a leitura.
Essa abordagem envolve muitos equívocos e erros. ( CAGLIARI,1991)

Apesar de o livro ser composto pela norma padrão da língua, a forma como a leitura será trabalhada vai
depender do modo que o professor trabalha as lições, utilizando-se de ações convidativas para atrair o aluno.

Considerações Finais

Conclui-se que a criança precisa ter um bom início de alfabetização para construir uma boa base, se isso não
acontece sua alfabetização se encontra em risco, cabendo ao professor por sua vez tentar entender a historia
de cada criança ou grupos de crianças há serem trabalhadas. O ensinar para o docente constituísse como uma
ponte entre o aluno e o saber, se essa ponte não levar o aluno até o outro lado será mais complicado que ele
chegue até lá de forma espontânea, não que isso não possa acontecer. O professor conhecedor da história do
aluno compreenderá até os erros de seus alunos e o transformará em novos conhecimentos.

Dentro dessa configuração, entende-se que a relação professor aluno é essencial e imprescindível, sob a
lógica de que a cartilha exige uma proximidade grande entre aluno e educador, para que a criança possa
sentir segurança em ser totalmente direcionado por um caminho totalmente desconhecido para ela. No
âmbito da valorização da criança, devemos questionar até que ponto está relação é proveitosa e prazerosa
para ela, sendo apenas um coadjuvante na alfabetização, em um processo totalmente mecanizando, que
impede o desenvolvimento da autonomia da criança, excluindo assim a possibilidade dela ser protagonista na
sua educação, sem falar da interação entre o adulto educador e o aluno que fica prejudicado, pela constante
atuação e interferência direta do professor nessas atividades da cartilha.

Cartilhas muitas vezes deixam de explorar o lado lúdico, interessante e divertido que o ato da leitura pode
ser, tornando a atividade cansativa e chata para os alunos. É preciso repensar como devemos trabalhar em
sala de aula e levar em consideração que exercícios de cartilha não exploram completamente o que se pode
abstrair e aprender em uma leitura.

A cartilha será relevante se não tomada como única atividade utilizada para alfabetização das crianças. Vários
outros matérias podem ser utilizados com o mesmo propósito, e com maiores variações de tarefas, como
jogos, músicas, contos infantis e outros recursos que causariam um impacto no avanço da alfabetização das
crianças. Diversificando as tarefas as crianças não perderiam o interesse por aprender e desenvolveriam
assim uma leitura/escrita proveitosa.

Os profissionais educacionais carecem pensar e repensar suas práticas e ações diárias levando em
consideração uma proposta política pedagógica crítica. Essa que por sua vez deve respeitar a pluralidade
brasileira, promover a valorização dos alunos e acatar as singularidades, como características de todo ser
humano, ao aluno se tornar um leitor que se apropria criticamente da linguagem escrita.
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