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O conto A princesa que tudo via constitui–se no objeto de nossas reflexões neste 
trabalho, como resultado da conclusão da dissertação de mestrado que tem o 
mesmo nome. A pesquisa foi desenvolvida nos anos de 2007 e 2008 e refere–se às 
nossas experiências em sala aula e as reflexões teóricas que resultaram em 
princípios para nortear as estratégias de ensino e aprendizagem para a 
alfabetização. Este conto, em particular, foi escolhido por possibilitar a 
compreensão dos processos de constituição do sujeito do conhecimento. Tratado 
como uma metáfora facilita a compreensão do professor sobre o processo de 
cognição, possibilitando–lhe utilizar princípios fundamentais para conduzir o 
processo de alfabetização de seus alunos. Os contos carregam em si a expressão 
da condição humana, portanto nos aproximam de nós mesmos como seres duais, 
isto é, ao mesmo tempo natureza e cultura. Acionam e operam numa mesma 
sintonia cognitiva o que chamamos de universo imaginário que emerge da 
experiência do sujeito, seu entorno, sua comunidade de vida. Entre os princípios 
que norteiam os referidos processos, ressaltamos a recursividade biológica, que 
possibilita a autonomia do sujeito, e a criatividade resultante da ativação da 
cultura, como os contos e as fábulas que impregnam a experiência do aluno e 
acionam nele os estados subjetivos, os quais colocam em movimento a cognição. 
De maneira complexa, tais princípios revelam a auto–eco–autonomia do sujeito do 
conhecimento. Da dinâmica entre dependência e autonomia emerge a criatividade, 
que está implícita na aprendizagem, que precisa ser considerada pelos docentes na 
criação de estratégias de alfabetização. 
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Abrindo as janelas... 

A princesa que tudo via

Este texto se constitui no objeto de reflexões, pois funciona como uma metáfora das 

discussões apresentadas na dissertação de mestrado, que adota o mesmo nome do conto.  

 é um conto tradicional do Brasil e faz parte da literatura oral do 

povo brasileiro. Em algumas regiões do país, as versões se aproximam muito da utilizada neste 

trabalho (Pamplona; Bernardi, 1997: 23).  

O enredo fala sobre o desafio proposto por uma princesa a vários pretendentes, uma 

vez que pensa ser ela detentora do poder de tudo saber e ver a longo alcance. Paralelamente, 

o que se busca discutir, no percurso da alfabetização, está relacionado à idéia de se distanciar 

de concepções cristalizadas e redutoras que impedem a visão do que ocorre com o sujeito do 

conhecimento, durante o processo de alfabetização. 



O último pretendente, interessado em transpor o desafio imposto pela princesa, é um 

plebeu, mas bravo soldado que decide se engajar na batalha de se esconder, para que não 

seja encontrado pela moça.

Ao considerar suas experiências vividas, aproximou-se de sua condição humana: ser 

tanto um ser biológico quanto cultural. Essa consciência é algo surpreendente e, também, o 

ponto de desequilíbrio para as certezas da moça, dentro de seu castelo. Essa dolorosa e 

necessária desordem para a princesa a levou a reorganizar os pensamentos que sempre 

firmaram a compreensão das coisas que a rodeavam; agora sobre os pilares de um conhecer 

que a levou a si mesmo, num autoconhecimento. 

 A vitória, nessa empreitada, vem da tomada de consciência do 

rapaz, quando não apenas direcionou o olhar para as situações de conflito, como também, 

considerou ”as dicas” que formigavam em seu íntimo.   

A pesquisa desenvolvida nos anos de 2007 e 2008 refere-se às experiências em sala 

aula e às reflexões teóricas que resultaram em princípios para nortear as estratégias de ensino 

e aprendizagem para a alfabetização. 

 Como pontos de partida retomam-se, portanto, algumas questões que se perdem no 

meio das discussões sobre estratégias metodológicas, no processo de alfabetização. Ler e 

escrever diz respeito a processos inatos, aos adquiridos ou a ambos? Como estes aspectos 

auxiliam a compreensão dos processos cognitivos que levam à aprendizagem, no percurso da 

alfabetização?  

            Para o momento e, devido ao tipo de texto que se desenvolve, apresentam-se, a seguir, 

reflexões profundas motivadas pelo campo empírico constituído pela experiência docente e 

suas implicações necessárias para uma epistemologia da alfabetização. 

E em decorrência disso, que tipo de estratégias cognitivas o docente pode 

desenvolver? 

Primeiro, ler e escrever se referem, ao mesmo tempo, a processos inatos e aos 

adquiridos. Aos processos inatos estão ligadas as operações do aparato biológico, que para 

essa pesquisa, diz respeito ao aparelho fonológico e, aos adquiridos a linguagem como 

expressão cultural. É preciso ressaltar, porém, que o que se considera inato no ser humano, 

também foi adquirido. Com a evolução da espécie humana, houve modificações nas estruturas 

corpóreas do homem para desenvolver novas habilidades e utilizar novos instrumentos que o 

aproximou do campo da cultura, atrelado à sua própria natureza. 

  Segundo, ao considerar a harmonia entre essas duas estruturas em que se processa 

o conhecimento, apresenta-se a oportunidade de compreender que a religação dos aspectos 

biológicos e culturais facilita a aprendizagem e, assim, trazem uma participação mais efetiva no 

percurso da alfabetização.  



E para a terceira e última pergunta, a resposta perpassa as controvérsias ao discutir e 

pensar a alfabetização. Inspirada por elas anunciam-se e se propõem estratégias cognitivas de 

ensino para a alfabetização, sob uma nova ótica, a do pensamento complexo. 

A idéia é partir da visão embaçada de professores e alunos que não conseguem 

perceber, inclusive em si próprios, a condição humana biológica/cultural, como ponto de partida 

para um conhecimento mais pleno, no processo de alfabetização. 

            Para uma proposta emergente de estratégias cognitivas, como conseqüência dos 

estudos teóricos desenvolvidos, nesse trabalho, levou-se em conta as concepções de 

alfabetização intrínsecas, existentes no meio escolar, que permitem entender o que os 

professores consideram de mais relevante no ensino e na aprendizagem da leitura e da escrita, 

para que, na proposta de alfabetização aqui sugerida, teçam-se juntos os aspectos biológicos  

e os culturais do homem ao se respeitar a condição humana do aprendiz. 

As dozes janelas:  

A escolha de um conto foi com o intuito de utilizar a metáfora como recurso para 

facilitar a compreensão dos professores sobre o processo cognitivo que envolve a 

alfabetização. Os contos carregam em si a expressão da condição humana, portanto nos 

aproximam de nós mesmos como seres duais, isto é, ao mesmo tempo natureza e cultura. É 

seguindo nesse pensamento, que não se caracteriza o homem como um ser, apenas, 

biológico, muito menos, só cultural. Ele opera, ao mesmo tempo, tais características que 

coexistem e se integram, no percurso da vida, enquanto vivencia, concomitantemente, a 

criatividade e a aprendizagem. O ser humano em sua condição unidual é 100% natureza e 

100% cultura, ou seja, “o homem é um ser a um só tempo, plenamente cultural e plenamente 

biológico” (Morin, 2005: 52).  

metáforas cognitivas 

As doze janelas do palácio da ‘

Para se discutir a possibilidade de o aluno fazer parte do que se ensina e participar da 

própria aprendizagem, apresentam-se doze estratégias cognitivas que carregam em si 

discussões emergentes para a educação num contexto global e para a alfabetização, em 

particular. 

princesa que tudo via’ representam aberturas cognitivas 

para estratégias da cognição no processo de alfabetização ao considerar os aspectos 

biológico/cultural da condição humana.  

A primeira janela abre-se para o pensar complexo, cujas idéias contraditórias, mas que 

ao mesmo tempo se complementam, possibilitam vislumbrar uma nova maneira de ver e 

considerar o aluno como aprendiz. 



O aluno é um homem genérico e, por isso, está comprometido com sua ‘natureza’ e 

com a cultura, características complementares e divergentes. O professor pode, como um 

motivador, propiciar ao aluno a oportunidade de, no processo de ensino e aprendizagem, 

“reconhecer-se em sua humanidade comum e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade 

cultural inerente a tudo que é humano”

A segunda janela considera o

 (Morin, 2005: 47). Nesse caso, a alfabetização edifica 

suas bases numa maneira diferente de pensar, de forma que se propicie a aproximação de 

conhecimentos que aparentam um distanciamento entre si, pois não há impedimento de 

aproximação entre eles.  

 método complexo

Para Morin, só se ensina pelo 

 para alfabetizar. Mas com que 

estratégias? As estratégias não podem ser sedimentadas em certezas, nem por instruções 

estanques, como se faz diante de uma receita de bolo, pela primeira vez. É necessário buscar 

estratégias que seguem uma via de mão dupla, em que a aprendizagem se dá em suas 

contingências reais e em que tanto o professor ensina o aluno, quanto aprende com ele. 

método, ao se considerar o pensamento complexo, pois 

afasta a “desarticulação e fragmentação do saber contemporâneo e de um pensamento social 

e político, cujas abordagens simplificadoras produziram um efeito demasiado conhecido e 

sofrido pela humanidade”

A terceira janela viabiliza olhar para a condição humana do ser aprendiz. Para entendê-

la e aceitá-la, busca-se discutir as dificuldades que o aluno apresenta ao lidar com seus 

aspectos biológicos no processo de ensino e aprendizagem e quanto o professor necessita de 

proporcionar um ambiente que direcione esse aluno a olhar para dentro de si.  

 (Morin, 2003: 38-39). . 

Quando o aluno entra em contato com seus aspectos biológicos, ele se reconhece 

durante o processo de aprendizagem. O problema surge quando, diante da necessidade de 

agir no grupo, deixa de lado esses aspectos e olha apenas para suas características de um ser 

cultural. É preciso dar pistas aos alunos de como religar essas duas realidades, no momento 

do ensino e da aprendizagem. “A condição humana deveria ser objeto essencial de todo o 

ensino” (Morin, 2005: 15). 

A quarta janela considera, em particular, as discussões sobre as estruturas biológicas 

no processo de alfabetização. Não significa, porém, que se possam separar, durante esse 

processo, as estruturas biológicas das culturais. O tratamento fonético das palavras não exime 

o aluno de viver este mesmo processo, enquanto o relaciona com suas experiências de vida. É 

primordial, para que ocorra a aprendizagem da leitura e da escrita, que o aluno perceba a 

ligação que há entre o uso do aparato fonológico com o processo cultural de criação da 

linguagem.  

Tanto perceber sua constituição biológica, no momento da aprendizagem, quanto um 

pertencimento social, cultural, no sentido em que é no conviver que ele se certifica da sua 



humanidade, é uma forma de suscitar no aluno a busca de sua identidade terrena. “Todos os 

seres humanos, confrontados de agora em diante aos mesmos problemas de vida e de morte, 

partilham um destino comum”

A quinta janela traz à tona a experiência. O que ocorre é que, cada vez mais, os 

saberes são divididos em especialidades e os problemas da vida não se apresentam assim; 

pelo contrário, vêm num emaranhado de situações complexas que misturam diferentes pontos 

de origem.  

 (Morin, 2005: 16). 

Para Morin (2005), a reforma de pensamento está ligada à reforma da educação, ou 

melhor, a mudanças na maneira de pensar dos educadores. Essa possibilidade se encontra na 

hipótese de esses educadores considerarem que o todo é constituído de partes e que essas 

partes dependem do todo, por isso ele é mais que a soma de suas partes.  

Na reforma de pensamento, também se considera o homem como um ser autônomo e, 

ao mesmo tempo, dependente, que não para de “se autoproduzir e, por isso mesmo, 

despendem energia para manter sua autonomia”

A sexta janela trabalha com acionadores e operadores da cognição como estratégia, 

porque une dois aspectos distintos que constituem o aluno, no processo de ensino e 

aprendizagem, o biológico e o cultural. 

 (Morin, 2000: 95).   

Segundo Knobbe, para que haja uma relação entre o sensível e o racional, é preciso 

um código, e, o consenso no uso de uma linguagem facilita essa comunicação. Uma opção é 

recorrer à linguagem do mito. Afirma a autora, “os mitos abarcam as palavras. Vão além delas 

por sua sintaxe flexível, inventiva e universal”

O trabalho com contos, fábulas, músicas e outras representações do imaginário que 

circulam no convívio social, aciona o mundo subjetivo, estados do ser como alegria, tristeza, 

amor, ódio etc., percebidos nas manifestações artísticas e culturais como na dança, no canto, 

no teatro, na comunicação pela escrita, compondo o universo de discursos verbais e não-

verbais. 

 (Knobbe, 2003: 39). 

Os operadores, desenvolvidos pelas disciplinas escolares, colocam em operação 

estruturas lógicas estruturais, para resolver problemas de raciocínio matemático, por exemplo, 

ou explicar determinado assunto.  

Considerar narrativas de tradição local, onde o aluno está inserido, fortalece ainda mais 

a relação que se dá entre as formas de apreensão do mundo por esse aluno, pois o grau de 

intimidade e de comprometimento com o meio que o rodeia, aproxima-o ainda mais das 

analogias que faz entre o pensamento concreto e o simbólico.  



A sétima janela considera a presença de textos para o processo de ensino e 

aprendizagem, na alfabetização, que requer atenção para três formas de se trabalhar com eles. 

A primeira é a oralidade. Para Lévy (2004), o domínio da cultura escrita não seria necessário, 

se, com o tempo, não se desprezassem as narrativas orais, intimamente ligadas à experiência. 

Ao fragmentar a criança no sentido de impedi-la de relatar suas experiências pessoais, 

pela expressão oral, tolhe-se um momento rico de criação. 

O passado se faz presente pela memória e segundo Lévy (2004), a escrita é uma 

extensão da oralidade e outra forma de representar o texto. Contraditoriamente, uma 

consequência da substituição do uso da oralidade pelo registro escrito é a subjetividade da 

interpretação, um aspecto, ao mesmo tempo, positivo e dificultador na aproximação entre o 

mundo do autor e o do leitor. 

A escrita é, para os alunos, mais uma forma de lidar com textos. Instrumento de poder 

e de conquistas, a escrita, também, é uma forma de comunicação e de registrar narrativas, 

para que não se percam com o passar do tempo. Se por algum motivo, não forem realmente 

passadas de geração a geração, pela oralidade, a escrita é uma alternativa de se resgatarem 

histórias que perduram, mesmo com o desgaste que os tempos modernos trouxeram à 

convivência coletiva. 

A leitura é, também, uma forma de entrar em contato com o mundo dos textos, 

principalmente, pela presença intensa da escrita das histórias, ao invés de simplesmente 

contá-las, ainda que tal exercício seja importante para as sociedades sem escrita. Para a 

civilização ocidental, é um exercício importante de abstração que favorece a 

descontextualização da realidade para representá-la no pensamento. Ler é enveredar-se por 

caminhos ainda desconhecidos e sentir a emoção de se conectar a um mundo que está fora de 

si. Trata-se de um processo de constituição do sujeito do conhecimento, da relação dentre 

sujeito e objeto, homem e mundo. 

Na oitava janela, admite-se que o ser humano é auto-eco-dependente.  O aluno é uma 

unidade em seu processo de cognição e criação, revelada na condição biológica e cultural, que 

o obriga a interagir com o meio natural e social para garantir sua autonomia. É um sistema que 

se reorganiza em contato com o meio. “No nível antropológico, a sociedade vive para o 

indivíduo, o qual vive para a sociedade; a sociedade e o indivíduo vivem para a espécie, que 

vive para o indivíduo e para a sociedade”

O conhecimento emerge dessa condição espécie, indivíduo, sociedade para sua 

própria sobrevivência, num circuito recursivo e recorrente. Precisa interagir para que essa 

unidade se constitua e, para que isso ocorra, são necessários um meio e os outros. Só pela 

convivência e pela troca de experiências é que o aluno pode se auto-gerir, na dependência do 

outro. Por isso, “esta nova humanidade que está a nascer deve ser uma humanidade de 

 (Morin, 2005: 54). 



debate. O que é muito fatigante, mas muito apaixonante, é a fonte da vida” (Cyrulnik; Morin, 

2004: s/p.). 

A nona janela se abre para o desenvolvimento de estratégias metodológicas que 

estimulam a própria criança a expor seu ritmo de aprendizagem, quer pela curiosidade, quer 

pela analogia entre os conhecimentos e experiências que carrega, ainda que poucos, mas 

inerentes a ela.  

Através das experiências de vida, o aluno vive e sobrevive pelas reorganizações 

genéticas, uma forma singular de organizar suas predisposições, sua história de vida, os 

saberes da vida e sobre a vida e a educação formal. Esta organização ocorre ao compreender 

os processos que levam ao conhecimento, isto é, quando há autoconhecimento, que 

recursivamente, influencia o processo cognitivo. É uma mudança na forma de pensar e para 

melhor, pois o pensamento passa a fazer relações com experiências anteriores, que podem 

desestruturar como podem complementar na produção do conhecimento. Enquanto o aluno 

produz o conhecimento, ele também se auto-organiza geneticamente para acomodar esse 

conhecimento.  

É um caminho que o leva a relacionar os saberes da experiência de vida com os 

conhecimentos teóricos, operados pelas estratégias cognitivas, através do aparato biológico. “A 

realidade surge como uma proposição explicativa para dar conta de nossa experiência de 

coerências operacionais em nossa vida diária e técnica, enquanto vivemos aquela vida”

 O sucesso da aprendizagem se encontra, muitas vezes, na disparidade, porque 

desestrutura o que está sedimentado e possibilita a emergência de novas propostas de olhar 

para o objeto do conhecimento. 

 

(Maturana, 1997: 263).  

A décima janela considera como estratégia cognitiva a transdisciplinaridade. Trata-se 

de aproximar, pelo pensamento complexo, conhecimentos constituídos em suas 

especialidades, que se harmonizam, considerando a complementaridade que eles comportam, 

mesmo que apresentem singularidades. 

A disciplina organiza as especialidades do conhecimento e, mediante essa legitimação, 

ocorrem distorções sobre o conhecimento e a ciência, quando se imprime a esta última, por 

exemplo, o poder de resolver todos os problemas de sua especialidade.  

 A rede tecida por diferentes disciplinas, maneiras de conhecer o mundo, facilita no 

homem ter uma visão da totalidade do objeto do conhecimento, ao invés de assumi-lo em 

fragmentos. “A transdisciplinaridade como uma visão emergente, é uma nova atitude perante o 

saber, um novo modo de ser (...) aberto à infinita criatividade, e procura cultivar a lucidez, a 

prudência e a ousadia em seus trabalhos” (Nicolescu, 1999: 5).  



A décima-primeira janela discute a reinserção do sujeito no conhecimento. Morin 

descreve o princípio de reintrodução do sujeito cognoscente em todo conhecimento, a partir da 

idéia de que “conhecimento não é o acúmulo de dados ou de informação, e sim sua 

organização” (Morin, 2003: 37). Essa organização é o sujeito do conhecimento quem faz e, 

para fazê-la, com pertinência, precisa conhecer o processo de cognição e a condição 

biocultural humana que a possibilita.  

Pela décima-segunda e última janela se vislumbra um aluno que, enquanto se 

alfabetiza, não se separa do mundo em que precisa intervir, o qual o envolve durante o 

processo de ensino e aprendizagem. Esse aluno aposta num olhar mais aguçado, como um 

observador que percebe o que faz parte dele ligado ao que está fora de si, enquanto faz 

intervenções e re-significa o observado, à medida que se torna um sujeito mais experiente.  

O conhecimento não está fora do sujeito, mas no 

encontro entre o que ele busca conhecer e o que se dá por conhecer. O próximo passo é 

organizar esse conhecimento e o pensamento complexo é uma forma de articular, nessa 

organização, os conhecimentos já adquiridos. 

As doze proposições expostas, através da metáfora das janelas, são tentativas de 

trazer à reflexão, à luz do pensamento complexo, a íntima e necessária ligação entre o 

processo de cognição e o conhecer a si mesmo.  

Janelas abertas: propondo outra visão 

Na alfabetização ocorrem, concomitantemente, processos naturais e culturais. Os 

processos naturais dizem respeito à cognição, propriamente dita, através do aparato cerebral. 

Os culturais referem-se ao universo simbólico, que afetam o sujeito e acionam em seu universo 

subjetivo, através das emoções, a cognição. De ambos emerge o pensamento e a criatividade.  

O processo cognitivo é neuro, imaginal, biológico, cultural, psicológico, segundo Boris 

Cyrulnik (1997). Conhecer requer transformar o mundo em símbolos. Mas, estes são a 

resultante dos trabalhos de neurotransmissores cerebrais, da convivência cultural, da 

estruturação psicológica, que abrem caminhos para o pensamento e a sua organização 

singular como criatividade.  

A criatividade, como concepção singular de algo, é o resultado da organização e 

reorganização do conhecimento produzido. “Ao aproximar-se do conhecimento, surge a 

questão da criatividade das ações humanas, e em particular das que se aparentam de perto 

com o saber científico” 

Assim, é possível distinguir estes aspectos biológicos/culturais da condição humana na 

aprendizagem, sem separá-los, se os observar como partes de um mesmo processo. 

“Reconhecer-se em sua humanidade comum e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade 

cultural inerente a tudo que é humano

(Piaget, 1971: 98).  

”

Considerar em cada momento de aprendizagem, apenas um desses aspectos é 

distanciar o sujeito cognoscente do próprio conhecimento e, consequentemente, do 

autoconhecimento. Os aspectos cognitivos estão ligados aos criativos, e ambos sofrem 

influência cultural. A cultura é resultado da criação humana, que, por sua vez, alimenta-se do 

 (Morin, 2005: 47). 



processo cognitivo, num desenvolvimento circular e recorrente. Morin descreve esse 

movimento como princípio de recursividade, “cujos produtos são necessários para a própria 

produção do processo. È uma dinâmica autoprodutiva e auto-organizacional”

No trabalho com o conto, na alfabetização, utiliza-se a linguagem em que se destacam 

expressões culturais, cuja característica é enunciar  costumes e comportamentos, não por vias 

explícitas, mas através do imaginário do aluno, o que aciona as emoções. Atrelado, também a 

esse processo está seu aparato biológico, quando o alfabetizando faz uso dos esquemas 

cerebrais ligados ao aparelho fonológico que estrutura e regula os códigos de comunicação. É 

a linguagem que faz a mediação entre o homem e o meio. É nessa interação que se constrói o 

conhecimento. “Os sistemas vivos existem somente enquanto suas interações desencadeiam 

neles mudanças de estado que resultam em outras interações que novamente desencadeiam 

neles outras mudanças de estado, e assim por diante...” (Maturana, 1997: 87).  

 (Morin, 2003: 35). 

 Entre os princípios que norteiam os referidos processos, ressaltam-se a recursividade 

biológica, que possibilita a autonomia do sujeito, e a criatividade resultante da ativação da 

cultura, como os contos e as fábulas que impregnam a experiência do aluno e acionam nele os 

estados subjetivos, os quais colocam em movimento a cognição. 

De maneira complexa, tais princípios revelam a auto-eco-autonomia do sujeito do 

conhecimento. Os docentes, na criação de estratégias de alfabetização, precisam considerar a 

dinâmica entre dependência e autonomia, no processo de aprendizagem, de onde emerge a 

criatividade. 

CYRULNIK, Borys.  Do sexto sentido: o homem e o encantamento do 
mundo. Lisboa: Prajet, 1997. 300 p. 
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