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RESUMO

O presente texto busca refletir sobre a importância da leitura na vida humana. Esse universo possibilita o
indivíduo desbravar novos caminhos em direção ao conhecimento e ao novo. Isso porque ela é uma
facilitadora da aprendizagem, e, se exercitada desde cedo, iniciará o processo de socialização do indivíduo
e vai levá-lo ao conhecimento e a sua produção. Isto significará que o estudante terá uma maior
possibilidade de distinguir entre o que é real e o que é imaginário, ou seja, melhor leitura do mundo,
capacidade de manipular os saberes de modo eficiente.
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ABSTRACT

This paper seeks to reflect on the importance of reading in human life. This enables the individual universe
breaking new ground towards the knowledge and the new. That&39;s because it is a facilitator of learning,
and, if exercised early, start the process of socialization of the individual and will take you to the
knowledge and its production. This will mean that the student will have a greater possibility of
distinguishing between what is real and what is imaginary, in other words, better reading of the world, the
ability to manipulate the knowledge efficiently.
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1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A linguagem humana, há vários anos, vem sendo estudada de diversas maneiras. Segundo KOCH (1995),
há três concepções que são fundamentais no processo de ensino/aprendizagem da linguagem: como
representação do mundo e do pensamento, como instrumento de comunicação, como forma de ação ou
interação.

A primeira, sendo a mais antiga de todas, diz-nos que o homem representa para si o mundo através da
linguagem. A utilização ou a formação da expressão se dá no interior da mente, sendo exteriorizada
apenas uma tradução. A língua, neste jogo, somente representa o reflexo do mundo e do pensamento
humano. E esta deverá seguir as regras impostas pela sociedade através do indivíduo que a utiliza.
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A segunda concepção descreve a língua como um instrumento de comunicação, a partir do qual existe um
emissor que transmite uma mensagem ao receptor. Nesta concepção, a língua é vista como um código,
através do qual se poderá enviar uma mensagem de um emissor para um receptor. Logo após a
transmissão, ocorrerá uma comunicação entre os indivíduos.

De acordo com a última concepção, a linguagem é vista como forma de ação, de interação entre os
membros da sociedade (falantes). Foi a partir dessa concepção que os linguistas voltaram suas atenções
para as relações entre a língua e seus usuários, e, portanto, para a ação que se realiza na e pela
linguagem. Esta é vista como um meio de interação humana, de interação comunicativa. A língua, por sua
vez, está representada por duas modalidades, quais sejam: fala e escrita.

1.2 FALA X ESCRITA

Sabe-se que a produção do discurso na fala e na escrita são distintas, uma vez que, na fala os
interlocutores não são definidos. No contato face a face, pode, assim, haver uma reação imediata do
ouvinte. Portanto, na fala não há uma exigência quanto à norma padrão, e a interação se dá dentro do
diálogo. Nela também é possível utilizar elementos exteriores, uma vez que a ideia de que há um universo
de cultura e conhecimento está presente; enquanto que a escrita exige um contexto, há uma exigência
quanto à norma padrão. Além disso, admite refacção e apresenta interlocutores definidos, enquanto que a
fala não permite apagamento.

Segundo BARROS (2001:20):

(...) na escrita, comunica-se algo para ser entendido depois, enquanto, na fala,
vai-se planejando simultaneamente ao processo de comunicação Esta é, portanto,
limitada à situação contextual, que é partilhada pelos interlocutores. A escrita,
por sua vez, demanda a descrição do contexto, já que os interlocutores se
encontram em espaço e tempo diferentes.

Nesse contexto, é preciso construir a escrita com clareza, para que o locutor se faça entender e permita ao
leitor a construção de sentido do texto escrito.

No contexto social, a escrita é essencial para o homem. Sem ela o ser humano passa a ser marginalizado
e classificado como incapaz, impossibilitado de participar do mundo como ser entendedor, incapaz de
assimilar conhecimentos e de integrar-se socialmente.

Segundo OSAKABE (1998), aprender a ler e escrever são necessidades tão gritantes que sua rejeição
indica o alheamento do sujeito e essa valorização da alfabetização tem a sua justificativa pelo fato de que
ela pode instrumentar o sujeito para a própria vida, franquear-lhe possibilidades de sobrevivência, que, de
outro modo, estar-lhe-ão vedadas.

1.3 AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA

O processo de aquisição da leitura vem sendo muito questionado pelos professores das séries iniciais, pois
eles não sabem o que ensinar primeiro à criança, se é a leitura ou a escrita. De acordo com FERREIRO
(2001), essa é uma polêmica tradicional sobre a ordem em que devem ser introduzidas as atividades de
leitura e escrita. Na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, a leitura precede à escrita,
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enquanto que na América Latina, Brasil especificamente, há a introdução conjunta das duas atividades.

No entanto, a escrita/leitura em nossas salas de aula consiste em um mero ato de decodificação e não um
ato cognitivo e social. Neste contexto, antes de a criança frequentar uma sala de aula para se alfabetizar
já tem contato com a leitura, pois ela desenvolve um código através de símbolos que são memorizados e
jamais serão esquecidos, tais como embalagens de produtos, aos quais ela tem acesso diariamente. A
esse processo SOARES (1999) denomina de letramento, pois mesmo não conseguindo ler ou escrever a
criança já está inserida em um grupo social que faz uso do universo letrado.

O professor/educador, então, deverá orientar a criança sobre a existência dos risquinhos pretos no papel
em branco, isto é, sobre os símbolos do som da fala. Segundo LEMLE (1991:7): "uma coisa é símbolo de
outra sem que nenhuma característica sua seja semelhante a qualquer característica da coisa
simbolizada". Como exemplo, tem-se o dedo voltado para baixo, simbolizando a informação de que tudo
está ruim.

Sendo os risquinhos essa simbolização do som da fala, o que o aprendiz deve fazer é discriminar as formas
das letras, tendo consciência de que a grafia de "p" é diferente de "b". Sabendo que as letras simbolizam
sons da fala, a criança deverá saber ouvir diferenças linguísticas para diferenciar som de letra. A diferença
sonora entre as palavras "gato" e "pato", por exemplo, está apenas na qualidade da consoante inicial: o
[p] é uma consoante oclusiva bilabial desvozeada, enquanto o [g] é uma consoante oclusiva velar
vozeada. Para LEMLE (1991:9), "(...) só será capaz de escrever aquele que tiver a capacidade de perceber
as unidades sucessivas de sons da fala utilizadas para enunciar as palavras e de distingui-las
conscientemente umas das outras".

Um outro ponto que a criança - em fase de alfabetização - deve saber é a noção de que consiste a palavra.
Chama-se de palavra os acasalamentos de som e sentido que utilizamos para interagir com o outro. Esta
deverá ser escrita entre dois espaços em branco. É muito importante que as palavras representem para a
criança unidades significativas, e que os sons das letras sejam claros à sua visão.

Além dessas noções imprescindíveis, a criança poderá sentir dificuldade de compreender a organização
espacial da página. Em nosso sistema de escrita e leitura, a ordem significativa das letras é da esquerda
para a direita na linha, e a ordem significativa das linhas é de cima para baixo na página. (LEMLE:
1991:12)

Além dessas noções, FERREIRO (2001) afirma que a escrita pode ser considerada como uma
representação da linguagem ou como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras. No caso da
criação de uma representação, nem os elementos nem as relações estão predeterminados, enquanto que
no caso da codificação, tanto os elementos como as relações já estão predeterminadas.

A diferença entre decodificar e representar é que a primeira leva o aluno a repetir o que já está feito, isto
é, a aquisição da escrita dá-se através de uma técnica, a qual chama-se cópia, enquanto que a
representação consiste na criação de um novo objeto de conhecimento. Além disso, se a percepção do
professor em relação ao aluno é a de que ele é um ser que chega à escola sem nenhum conhecimento,
feito uma tábua rasa, não poderá enxergar nada disso. Mas se o educador pensar que as crianças são
seres que ignoram que devem pedir permissão para começar a aprender, talvez comece a perceber que as
crianças têm uma grande carga de conhecimento, uma mundivisão já ampliada.

Assim a criança que compreender todos esses processos sobre a escrita aprenderá o que é escrever e, o
mais importante, saberá fazer usos significativos da escrita que está aprendendo. Ela conseguirá, desde a
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primeira série, escrever textos que expressam o mundo ao seu redor, sem que haja influência da forma
mecânica de ensinar a escrita e a leitura que, por sua vez, é muito utilizada nas salas de aula. Isso pode
ser corroborado por FREIRE (1988) quando diz que o sujeito, primeiro, tem que fazer a leitura do mundo,
do pequeno mundo em que o movia, depois, a leitura da palavra que nem sempre, ao longo de sua
escolarização, foi a leitura da "palavramundo".

Para que a criança possa aprender todas essas regras, é preciso que a escola a deixe produzir textos
espontâneos sem que sejam impostos pela professora/professor ou pela cartilha, tais como: "Dadá viu a
uva" etc. O texto espontâneo faz com que a criança que não sabe escrever tenha como ponto de
referência à própria fala, isto é, ao ouvir a sua própria fala, ela escreverá a palavra desejada, mesmo que
não obedeça às normas ortográficas. Segundo ABAURRE (1997), a criança que chegar a este nível de
conhecimento está alfabetizada no sentido de que compreendeu perfeitamente a base de nosso sistema
alfabético e entendeu que, em um sistema de escrita, existe uma relação som/letra, mas ainda não
aprendeu, como um mesmo som pode representar várias letras ou uma mesma letra pode representar
vários sons.

Nesse sentido, aprender a ler e a escrever vai muito além de aquisição de convenções gramaticais.
Significa, principalmente, produzir sentido no âmbito dessas duas modalidades.

1.4 O PODER DA LEITURA

A leitura está associada à difusão da escrita. Quando a escrita começou a sua propagação pelas nações e
se fixou na folha, isto é, no livro, deu-se origem à leitura na perspectiva atual. Foi através desta expansão
de livros impressos que todos os povos tiveram contato com diferentes tipos de escrita (romances, textos
informativos, contos, poemas etc) e passaram a conhecer a cultura, assim como foram influenciados por
ela.

Com o passar do tempo, a leitura passa a assumir um poder na sociedade. Isso ocorre desde as
Antiguidades Grega e Romana, porque a leitura, assim como a escrita pertenciam às elites consideradas
intelectuais, tais como: reis e o clero. Estes eram os dois poderes que mandavam no povo e elaboravam
as leis a serem seguidas por eles. Uma dessas leis impostas pelo clero era que ninguém deveria ter acesso
aos livros existentes nas bibliotecas, somente à Bíblia, e estas se encontravam nos mosteiros. Essa
imposição da igreja deu-se pelo medo de perder fiéis e ser questionada, isto é, as pessoas que tivessem
acesso aos livros adquiririam conhecimento. E conhecimento, desde aquela época, era reconhecido como
poder.

Nesse contexto, a leitura é vista como uma forma de ascensão a novos graus da sociedade ou de ensino
pelos alunos das classes subalternas. No dizer de TERZI (1997), os alunos vêem a aquisição da leitura e
da escrita como tarefas importantes para o ser humano, sendo estas portas para adquirir um emprego em
uma loja, e não ser um pedreiro; ajudar aos analfabetos, quando pedem para ler um bilhete, letreiro no
ônibus, ou simplesmente, para satisfazer os pais. Enquanto que a classe dominante vê a leitura como uma
forma de lazer e ampliação de conhecimento.

Esses pensamentos estão circunscritos às classes subalternas, uma vez que não têm contato com a cultura
letrada, pois a criança que está inserida nesta cultura (a letrada) tem mais chance de adquirir e
desenvolver a leitura, porque diariamente interage com ela, seja através de livros, jornais, seja através de
revistas que chegam à sua residência.
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Um outro fator que influencia neste processo são os pais, porque é através deles que as crianças
sentem-se estimuladas para ler. Foi a partir do século XIX que a família começou a adotar a leitura em seu
cotidiano, fazendo com que a criança pudesse aprender a valorizá-la desde cedo.

Nesta perspectiva, poder-se-á constatar que as crianças que iniciam sua escolarização a partir dos quatro
anos de idade tornam-se boas leitoras, porque entram em contato com a literatura infantil, mesmo sem
saber ler. Ainda de acordo com TERZI (1997: 14), "o domínio da leitura antes de a criança iniciar a
primeira série é um fator determinante de seu bom desenvolvimento como leitora". Mas para que isso
tenha resultado é preciso que a criança esteja inserida numa cultura letrada ou incentivadora. Esta última
relaciona-se aos pais analfabetos: mesmo sem terem estudos, estimulam os seus filhos para adquiri-los,
para que no futuro eles não venham passar pelas mesmas dificuldades que os próprios pais enfrentaram.
Assim, os pais veem a leitura e a escrita com a mesma visão das crianças, como mencionada
anteriormente, enquanto que outros poucos se interessam pela educação formal.

Um outro ponto que deve ser levado em consideração é o conhecimento prévio / a leitura do mundo que o
aluno traz para a sala de aula. Segundo FREIRE (1988: 8), "aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é
antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação
mecânica de palavras mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade".

Esse universo externo deve ser valorizado pela escola, pois ele irá possibilitar que a criança cresça e
consiga atingir os objetivos esperados pela escola, mas caso seja menosprezado será o causador de uma
frustração e de uma limitação iniciada no processo aprendizagem da criança.

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso que os professores tenham a percepção de como é importante o processo de alfabetização para
a consolidação de um sujeito leitor maduro e consciente dos seus atos. A escola deve promover um espaço
acolhedor e estimulador para que o ato da leitura não seja tão secundário como é percebido em algumas
salas de aula e que esse processo não se limite a decodificação de códigos ou a reprodução de cópias. Os
educandos são capazes de adentrarem a esse universo e dele fazerem transformações ao seu redor, basta
que o acesso esteja livre e a orientação seja precisa. Ler é um ato fundamental no mundo contemporâneo.
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