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Apresentamos uma sistematização inicial de estudos realizados a respeito dos 
dilemas contemporâneos das práticas escolares de alfabetização. Avanços 
significativos das ciências da linguística, psicológica e educacional, nas últimas 
décadas, embora representem uma riqueza do ponto de vista teórico, geram, 
compreensivelmente, diferentes modos de incorporações e de entendimento dessas 
contribuições, com fortes reflexos nas práticas dos professores alfabetizadores. Isto 
porque não se trata apenas da produção, mas da recepção, dos tipos de 
endereçamento, dos lugares e dos suportes onde circulam e como circulam. É 
previsível que essas práticas enunciativas sejam igualmente conflitantes. Por outro 
lado, esses saberes encontram–se dispersos e desconectados uns dos outros. Esse 
é o panorama geral que nos permite delienar alguns conflitos, tomando como foco 
de investigação o material didático que circula a respeito do assunto. O primeiro 
deles é a falta de clareza entre o objeto de ensino e objetivo de ensino. Inexistem 
orientações que levem o professor a entender seu objeto de ensino, em uma 
perspectiva globalizante, aparecendo, de modo recursivo, ênfase no objetivo de 
ensino. Segundo, conceitos como construtivismo e sociointeracionismo, por 
exemplo, são confundidos com o próprio objeto ou com aspectos didáticos, levando 
a uma falta de distinção e a um embrionismo nefasto, entre uma psicologia da 
aprendizagem da escrita e uma psicologia que discute processos de aprendizagem, 
resultando na transformação da psicogênese em uma pedagogia da escrita. Este é 
parte do quadro no qual alfabetizadores atuam, quando se constata a forte 
influência desses materiais no planejamento dos professores. Não podemos deixar 
nas mãos de materiais didáticos a atuação de alfabetizadores. É preciso repensar os 
cursos de licenciatura e de formação continuada que, em geral, apresentam–se 
com programas ainda marcados pela fragmentação do conhecimento, pela falta de 
articulação dos saberes e das ciências e pela ausência da totalidade do objeto de 
ensino da alfabetização. 
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O presente artigo é fruto de investigações realizadas no âmbito de grupo de 
pesquisa, registrado no CNPq, cuja temática é Cultura e Escrita e Formação de 
Professores. No período de três anos, dois estudos nos levam a concluir que os 
dilemas das práticas dos professores alfabetizadores se assentam nos dilemas do 
excesso e da pulverização de múltiplas teorias relacionadas ao objeto de ensino da 
alfabetização, bem como daquelas que tratam dos processos de aprendizagem e de 
ensino desse objeto. 

Introdução 

Sem ter como objetivo fazer uma leitura historicizada do assunto, mas o de realizar 
algumas remissões, começamos por destacar que em 1985; portanto, há vinte e 
quatro anos atrás, Soares sinalizava para o tema, em artigo em que anunciava a 
necessidade de que o professor alfabetizador pudesse entender a alfabetização 
como algo multifacetado, cujas relações se configuram como necessariamente 
indissociáveis. O artigo, intitulado "As muitas facetas da alfabetização", produziu 
fortes discussões no país, trazendo novas luzes, tanto para a dimensão teórica 



quanto para a dimensão prática da alfabetização e, em especial, para a formação 
inicial e continuada de professores. 

Em 1986, um ano depois, Kramer, em obra intitulada "Alfabetização, Dilemas da 
Prática" assim delineava esses dilemas: 

 -se o que caracteriza a alfabetização é a mecanização ou a construção 

-se o método mais adequado é tradicional ou novo (decorrência do primeiro sobre o 
que se entendia por processo de conhecimento) 

-quais fatores privilegiar, entre os lingüísticos, psicológicos, psicolingüísticos, 
sociolingüísticos e outros. (KRAMER, 1981:13) 

Hoje, passados mais de vinte anos dessas publicações, nos perguntamos se os 
referidos dilemas mudaram ou o que foi que mudou, além de entendermos motivos 
pelos quais mudaram, ou seja, construir uma referência explicativa. Um dado é 
incontestável: os avanços significativos das ciências lingüística, psicológica e 
educacional nas últimas décadas trouxeram impactos que  produziram alterações 
nesse quadro. Embora esses avanços representem uma riqueza do ponto de vista 
teórico, geram, compreensivelmente, diferentes modos de incorporações e de 
entendimento dessas contribuições, com fortes reflexos nas práticas dos 
professores alfabetizadores. Isto porque não se trata apenas da produção, mas dos 
lugares e suportes onde circulam e do modo como circulam e, em especial, dos 
modos de recepção, dos tipos de endereçamento. No entanto, esses são fatores 
fora de controle em uma sociedade democrática. É natural, portanto, que essas 
práticas enunciativas por meio dos quais os saberes são veiculados sejam 
igualmente conflitantes e desarmoniosas. Em uma sociedade em que se 
compartilham conhecimentos se partilham, paralelamente, valores produzidos por 
esta mesma sociedade. Acrescente-se a isso, as reflexões trazidas por MORIN: 

Assim, os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as 
vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da 
superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não só 
produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira. 
(MORIN, 2001:10). 

Os dilemas, dessa forma, se iniciam pela constatação da dificuldade em construir 
referências capazes de permitir que os diferentes conhecimentos produzidos pelas 
ciências, sejam compreendidos como uma unidade teórica e, em conseqüência, 
cheguem às práticas dos professores. Do ponto de vista teórico, acreditamos que o 
mirante precisa se deslocar das multiplicidades e chegar a uma unidade que, para 
além de simplesmente teórica, é epistemológica: o objeto de ensino e de 
aprendizagem. 

BATISTA (1991), discutindo a questão, trazia um destaque bastante inovador: o 
professor precisa ter uma compreensão global de seu objeto de ensino. Realmente, 
dados empíricos nos permitem dizer que o professor vem conhecendo, aos poucos, 
a contas gotas, um pouquinho de cada ciência que cerca as facetas da 
alfabetização, vem conhecendo experiências bem sucedidas ou atividades que 
poderá utilizar num momento ou outro de sua prática, mas, raramente, tem tido a 
oportunidade de pensar sobre a totalidade do que ensina, nem sobre o seu próprio 
objeto de ensino. Assim, as lacunas são previsíveis: instaura-se, em nosso 
entender, o novo conflito: aprende fragmentadamente, mas deve agir na 
compreensão global de um objeto, para ele, ainda pouco delineado. 



Uma riqueza, enfim, mal aproveitada, pois o professor, uma vez não preparado 
para lançar mão dessa multiplicidade e de iluminar sua prática com esse mesmo 
múltiplo olhar, acaba por sentir-se em situação de conflito, em encruzilhadas.  

Contextualizando nossa discussão em um quadro mais amplo, que é o da 

Desenvolvimento 

Cultura 
Escrita, selecionamos e apresentamos a seguir, alguns dos dilemas que, no 
momento atual, têm interferido nas práticas dos professores. 

Por exemplo, compreender o objeto significa sabê-lo em sua totalidade. 
Empiricamente, professores quando indagados sobre o que é que ensinam, acabam 
por responder sobre como ensinam, misturando concepções teóricas, didático-
metodológicas e pedagógicas. Situamo-nos, assim, frente à questão 
contemporânea, que tem em MORIN um de seus pensadores: a necessidade de um 
pensamento complexo, a emergência da precisão da religação dos saberes. 

1-O desconhecimento da concepção a respeito do objeto de ensino e, por 
consequência, a confusão entre o objeto de ensino e o modo de ensinar 
esse mesmo objeto. 

Para esse autor é preciso desenvolver práticas de ensino sob a ótica da 
complexidade, sem a qual o resultado é um conhecimento cego, um conhecimento 
ignorante. É nesse sentido que entendemos que um dos dilemas atuais consiste em 
juntar o que está disperso, para chegar à compreensão do objeto de ensino, buscar 
a complexidade. O pensamento completo é complexo, não no sentido de que é 
difícil, mas no de que é tecido junto, que não se pode despreender, diluir, 
fragmentar. 

Não se está tratando aqui de algo novo, mas de algo que sempre incomodou a 
ciência e que vem polarizando a história da produção do conhecimento e dos 
modelos de ensino nas instituições escolares e de formação. Estamos diante de um 
novo paradigma, presente na pós-modernidade, a necessidade de um metaponto 
de vista que garanta ver o todo, mesmo contando com as partes e que as partes 
possam me levar ao todo. O pensamento complexo possui uma dialética dinâmica, 
uma vez que compreende a importância das partes, mas não aceita que o sujeito 
de conhecimento fique preso aos pedaços do conhecimento, mas possa articular 
várias deles, para melhor conhecer. 

Em relação à alfabetização, por exemplo, o que afeta não é a ausência de produção 
acadêmica, mas o excesso delas. Frente a essa constatação, esses saberes 
encontram-se desconectados uns dos outros. Não basta traçar um quadro geral a 
respeito do tema, é preciso encontrar modos de integrar esses conhecimentos, isto 
é, a necessidade de um modelo integrador. Não estamos aqui nos referindo à 
interdisciplinaridade, mas a um modo de poder olhar o objeto de forma a entendê-
lo na sua totalidade. No caso em debate, é quase impossível querer exigir que um 
professor mal formado ou com formação fragilizada e fragmentada, dê conta de 
articular esses saberes  em busca de uma  resposta a um problema. Mas é esse é o 
desafio das agências formadoras, como nos sinaliza ZABALLA: 

O enfoque globalizador, ao se situar como estratégia para responder aos problemas 
que a compreensão e intervenção na realidade colocam,possibilita que o 
conhecimento proporcionado pelas diferentes ciências sempre tenha a ver com o 
sentido para o qual foram criadas; sob esse enfoque, os diferentes saberes ou 
disciplinas adquirem seu verdadeiro valor ao servirem de instrumentos 
inquestionáveis para ajudar a entender uma realidade extremamente complexa, 



constituída por inúmeros fatores impossíveis de abordar sem sua participação. 
(ZABALLA, 2002:22)  

Desde há muito nossa cultura levou os professores a extremismos que, vistos de 
perto, sinalizam para sua inutilidade. Por quê?  Por que a questão não é a opção 
radical por um ou outro modelo, por uma ou outra teoria, mas o de produzir 
incorporações por meio de uma atitude globalizadora e complexa.  Não se trata, 
portanto, de negar aos professores os conhecimentos específicos sobre a 
alfabetização, isto é, o professor necessita conhecer os aportes teóricos e 
metodológicos que cercam a alfabetização, mas não para vê-los aos pedacinhos, e 
sim para poder enxergar o todo, que é o seu objeto de ensino. 

Optamos por analisar essa questão a partir do que se encontra veiculado nos livros 
didáticos e, em especial, nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Como esse objeto tem sido apresentado? 

Essa é, em princípio, a parte mais difícil, uma vez que o conhecimento fragmentado 
tem produzido grandes equívocos. Optamos por alguns deles, sabendo que o que 
aqui apresentamos, pela própria complexidade (do que é tecido junto) apenas se 
aproxima das principais questões. Podemos iniciar destacando a falta de clareza 
entre o objeto de ensino e objetivo de ensino. Muitas vezes o que aparece é uma 
discussão do para que ensinamos o que ensinamos, seguido do como devemos 
ensinar, mas muito pouco sobre o que é que ensinamos. Aqui estamos no plano 
conceitual E, em conseqüência, também pouco se conhece sobre que escolha 
teórica que constitui o objeto. 

Segundo o PCN: "o objeto de conhecimento é a Língua Portuguesa, tal como se fala 
e se escreve fora da escola, a língua que se fala em instancias públicas e a que 
existe nos textos escritos que circulam socialmente."(Pág.29) E, como objetivo: 
"Espera-se que os alunos adquiram progressivamente uma competência em relação 
à linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso 
aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado"(Pág.14) 

Face a essas duas colocações, não é difícil entender motivo pelo qual esses dois 
elementos se apresentem como um só para os professores, em suas respectivas 
práticas. 

Para melhor organizar nossos argumentos, estamos assumindo que: O objeto de 
ensino é a interação linguística em duas dimensões: A primeira é como se 
organiza esse sistema, esse código e, na segunda, é como se organiza o discurso a 
partir desse sistema simbólico. Em resumo, diríamos que é necessário assumir 
esses dois pontos de vista para olhar o mesmo fenômeno que é a língua. Não se 
trata de ver dois em um, mas de um em dois - o que exige o metaponto de vista 
complexo.  

O construtivismo tem sido objeto de discussão em suas duas vertentes. (Não se 
trata de uma questão resolvida, mas de uma questão ainda em debate em vários 
países do mundo, como o que aconteceu recentemente no Brasil, em (2005), na 
França, em 2006. O cognitivismo, cuja origem se encontra nos estudos piagetianos, 
aponta que o desenvolvimento passa por estágios e que cada estrutura construída 
faz parte da estrutura seguinte. Isso significa que todas as crianças deveriam 
passar pelos mesmos processos, na mesma ordem, durante o processo de 

2- A difícil distinção entre cognitivismo e construtivismo (bem como o de 
separar o objeto de ensino de sua didática). 



aquisição de um conhecimento. No entanto, não é isso que se encontra. Mesmo 
estudos que assumem os estágios falam de variações no processo de aquisição ou 
de como crianças não passam por determinados estágios. Assim, não se trata de 
negar contribuições seriamente construída, mas de fazer entender que não podem 
ser tomadas como fixas, imutáveis e, a partir desse modo homogêneo de olhar, 
produzir injustiças, isto é, enxergar problemas onde eles não existem  e ampliar o 
nível de exclusão de muitas crianças. 

Por outro lado construtivismo e cognitivismo, embora frutos de um mesmo modelo 
de pensamento são dois processos que tratam diferentemente os processos de 
aquisição do sistema da escrita. Construtivismo não é um método, uma proposta 
didática, é uma corrente teórica empenhada em explicar como a inteligência 
humana se desenvolve. Parte da premissa de que é pelos estímulos externos que o 
conhecimento pode ser construído e organizado. Não se trata, pois, nem de uma 
teoria psicológica nem metodológica, mas, essencialmente, epistemológica. O 
cognitivismo, por sua vez, são teorias que investigam, sobre diversos domínios do 
processo mental. O que está  por trás dos comportamentos humanos. 

Qual, enfim a diferença entre construtivistas e cognitivistas?Em que medida esse 
recorte teórico tem sido causador dos dilemas das práticas? Um dos problemas é a 
relação que se tem estabelecido entre cognitivistas e adeptos do método fônico e 
os construtivistas, com a possibilidade de explorar as diferentes formas de se 
alfabetizar, desde que garantida a compreensão cognitiva, mental desse processo, 
que é mediado não apenas pelo método, mas por um modo de acompanhar e 
ajudar a criança em seu processo de descoberta e de construção da escrita. 

Em seguida, uma falta de distinção entre o objeto de ensino e o modo como se dá 
aprendizagem desse ensino. Explicando melhor: é muito comum que em lugar de 
se enfatizar o objeto, enfatiza-se o modo como esse objeto é aprendido e, portanto, 
por conseqüência, como deve ser ensinado. Aqui estamos, para além do conceito, 
no plano epistemológico, uma vez que se trata dos modos de conhecer. E mais, um 
modo de conhecer que não se aplica exclusivamente à alfabetização, mas aos 
processos cognitivos em geral, para a aprendizagem de outros objetos. A noção, 
por exemplo, de construtivismo, além de ter em si uma dupla dimensão, não revela 
o objeto, mas o lugar de onde os sujeitos compreendem o processo de produção de 
conhecimento. O que se pode perceber, de modo geral, é que o professor se centra 
nas teorias sobre aprendizagem, confundindo-o ora com o seu objeto de ensino ora 
com o seu objetivo de ensino e, em conseqüência, modelos teóricos e modelos 
didáticos. Sabemos que a fragmentação da produção, cada um defendendo seu 
lugar é uma das causas geradoras desses modos de apreensão. Nossa academia 
tem muita dificuldade em aceitar a complexidade e, com isso, quem trabalha teoria 
não se sente compromissado em encaminhar a prática e, muitos que se preocupam 
com a prática acreditam que ela é a fonte para o professor conhecer, algo como 
"Nada mais teórico do que uma boa prática." Não podemos, no entanto, produzir 
qualquer coisa. Para isso existem estudos, investigações, experiências que nos 
ajudam a olhar e a entender o que acontece na prática. Não é de qualquer jeito que 
se insere o sujeito no mundo da leitura e da escrita. Não é de qualquer jeito que se 
forma um alfabetizador 

3- O entrecruzamento e a não distinção entre modelos teóricos de 
aprendizagem e modelos didáticos. 

4- As dificuldades em distinguir o construtivismo como ciência, da teoria 
da Psicogênese da Língua e de uma Pedagogia. 



Na visão de construtivismo como epistemologia e a perspectiva psicogenética da 
construção da escrita acabam por gerar outra causa dos dilemas: a confusão entre 
uma psicologia da aprendizagem da escrita e uma pedagogia do ensino da escrita. 
A psicogênese não pode ser traduzida em pedagogia. Temos, então, uma questão 
central: o professor consegue chegar à compreensão, por exemplo, de que as 
tentativas de escrita das crianças não são erros, mas acertos. Compreende ainda o 
estágio em que se encontra, no que diz respeito aos níveis apresentados pela 
Psicogênese, o que é, sem dúvida, um imensurável avanço. A questão é que o 
professor não sabe o que fazer com essa compreensão. Faltam-lhe elementos para 
a intervenção a partir dessa compreensão, ou, dito de outro modo, os elementos 
existem, mas carregados de uma concepção tradicional a respeito do objeto de 
ensino e do modo como a criança aprende. Não é que ele não intervém, o fato é 
que suas intervenções são, em grande parte, equivocadas, frente ao 
desconhecimento teórico-metodológico já discutido. 

Resumidamente destacamos, em primeiro lugar a não distinção entre Linguagem 
Oral e Oralidade, e entre Método Fônico e Oralidade. Em relação ao próprio conceito 
de oralidade, os próprios documentos oficiais e alguns teóricos (MARCUSCHI, 
CASTILHO) divergem no tocante à modalidade em que as atividades não 
desenvolvidas. Para o Guia PNLD/2005, são consideradas atividades de oralidade 
aquelas que contemplam tanto os gêneros orais, quanto as atividades em que a 
oralidade é suporte para desenvolvimento de outras competências, como leitura e 
escrita, ou em que simplesmente utiliza-se a modalidade oral sem nenhuma 
sistematização, em situações espontâneas de interação. De alguma forma, muitos 
professores confundem essas referências com o método fônico, que procura 
estabelecer as bases da escrita, em correlações entre sons produzidos e suas 
representações escrita. 

5- Desdobramentos resultantes de conhecimento específico das 
concepções e referências teóricas relacionadas à língua, linguagem, dos 
suportes da Linguística, da Sociolinguística, das Teorias do Discurso, 
dentre outros. 

Em segundo lugar destacamos a ausência de distinção entre os conceitos básicos a 
respeito de Gêneros Textuais e Discursivos, a diversidade como preocupação de 
ensino e não as práticas discursivas, a imersão no universo de textos como 
estratégia suficiente para ensinar a ler e a escrever. Essa é uma forte questão, uma 
vez que, ao aprender a ler, ao ser alfabetizado, o aprendiz apropria-se da 
concepção de gêneros textuais, entendendo-o, na sua totalidade, como uma ação 
discursiva, cuja materialidade é expressa em formas típicas de enunciados.  

Não é desconhecido por ninguém as repercussões quase imediatas da concepção do 
gênero textual, nas salas de aulas. Em especial, nos livros didáticos que, em nome 
da atualização, procuram variar, o máximo possível, os gêneros textuais 
apresentados nas atividades. O que foi um passo. Mas, confundiu-se a diversidade 
com o objeto de ensino. Os aprendizes são colocados em situação de identificação e 
de classificação de diferentes gêneros, sem avançar nos demais aspectos que os 
constituem. Em geral, o que se pôde verificar foi um processo de descaracterização 
dos gêneros, estes desrespeitados em seus suportes e, mais, analisados fora das 
condições de produção, portanto, fora da situação enunciativa que os geraram. A 
polarização criada em torno das concepções de Alfabetização e de Letramento. 

Podemos continuar elencando, nessa travessia do presente, outros recortes que 
impactam as práticas dos professores. Acreditamos, no entanto, que os pontos 
básicos se encontram aqui contemplados. 



Retomando o que foi colocado na introdução, é possível afirmar que os dois 
primeiros dilemas, apontados por Kramer, de algum modo, encontram respostas 
nestes últimos vinte e quatro anos. Para o professor, pelo menos do ponto de vista 
teórico, a mecanização não é resposta para o desenvolvimento das capacidades 
envolvidas na alfabetização. 

Também, as acirradas discussões a respeito de qual método utilizar deram lugar a 
outras preocupações, na medida em que o professor alfabetizador foi entendendo 
que o método em si não é a principal resposta aos problemas, ampliando sua 
compreensão para realizar abordagens metodológicas ecléticas capazes de 
responder a diferentes necessidades detectadas nos seus alunos. Já o terceiro 
dilema apontado por Kramer encontra eco nas palavras de SOARES "As muitas 
facetas da alfabetização... passados quase vinte anos, as questões ali propostas à 
reflexão parecem continuar atuais, e grande parte dos problemas ali apontados 
parece ainda não resolvida". (SOARES, 2004) 

Face às considerações anteriormente apresentadas, a formação de professor em 
leitura e escrita precisa passar pelos seguintes eixos:1) da compreensão das 
histórias vividas; 2) da compreensão do objeto de ensino em sua totalidade e de 
concepções teóricas dela decorrentes; 3) das experiências vividas no processo de 
formação como leitor e como produtor. Um desenho inovador, em que durante todo 
o tempo de formação, grupo de professores, com projetos bem alinhavados, 
consigam tirar a marca de "disciplinas" de conteúdos escolares, constituindo um 
espaço de integração de saberes, pela integração dos conteúdos. Não é uma tarefa 
fácil, pois passa também pela necessidade de sistematização dos processos de 
ensinar e de aprender a ler e a escrever. Talvez tudo isso pudesse se sustentar em 
modelos que permitam a produção de um memorial, nem tampouco de usos 
equivocados de relatórios, portifólios. Mas algo em que os sujeitos em formação 
possam identificar-se e identificar sua profissão: Quem sou? O que faço? Para 
quem faço? Como sinto e vejo a mim mesmo? Como penso e sinto o meu ofício? 
Terreno, enfim da constitutividade, pois por ela se é capaz de entender o que está 
esfacelado. Essa formação deve estar articulada à pesquisa universitária e ao 
desenvolvimento de políticas públicas de formação. Igualmente as pesquisas têm 
que mudar: sair das teorias para as práticas, pela oportunidade de ouvir mais o 
professor, de interagir e de negociar com ele. 

Por uma redefinição dos programas de formação (e à guisa de 
Considerações  Finais) 

Sabemos que todas as ciências têm aspectos positivos e esclarecedores, mas 
quando confrontados com os dados de uma situação problema, frente a uma 
necessidade real, ainda têm muito o que explicar. Mas isso não é um mal. Afinal, 
reconhecer a provisoriedade, a incerteza faz parte do mundo contemporâneo que, 
cada vez mais, precisa desaprender as certezas e aprender a viver com a 
contradição e a complexidade. 

BATISTA, A. A. G. 
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