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Parte II

Princípios teóricos e práticos para o cotidiano escolar de crianças, 
jovens e adultos em Roda de Conversas





Capítulo 6
Fonologia aplicada à Alfabetização e ao  

Letramento: contribuições para a análise de 
manifestações ortográficas não convencionais

Maria Letícia Cautela de Almeida Machado

Introdução

No Brasil, nas últimas décadas, tem-se apontado um número 
crescente de alunos que não correspondem às expectativas da escola 
com relação à aprendizagem e ao domínio da língua escrita. Esses 
alunos são previamente rotulados por grupos de educadores como 
portadores de distúrbios na aprendizagem e, assim, encaminha-
dos às unidades de saúde para atendimento fonoaudiológico, psi-
cológico ou psicopedagógico. Segundo Garcia (2004), o número 
de encaminhamentos tem tomado tal proporção que o problema 
começa a ser entendido como uma questão de saúde pública. 

Esses profissionais de saúde, em geral, tendem a ratificar essa 
visão medicalizante do problema, julgando as manifestações na 
escrita desses alunos como sintomáticas e atribuindo suas causas 
a deficiências inerentes ao sujeito. O aluno desviante surge, desse 
modo, como efeito do discurso pedagógico e médico e de seus 
dispositivos de normalização. 
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Tais dispositivos são decorrentes de uma concepção de desen-
volvimento e de aprendizagem, que vem se difundindo na formação 
tanto dos agentes de saúde como dos profissionais de educação, 
pautada, por influência da área médica, no paradigma de norma-
lidade x anormalidade, a partir do qual se espera um padrão de 
linguagem, de comportamento e de atitudes que conduzam ao 
sucesso escolar. 

Essa concepção normativa de desenvolvimento vem determi-
nando a perpetuação do que Moysés (2001) define como o mito do 
fracasso escolar. Trata-se do mito de que questões orgânicas sejam 
responsáveis, pelo menos em parte, pelo fracasso escolar. Nessa dire-
ção, fatos da escrita que não coincidem com escalas normativas são 
interpretados como déficits que podem indicar problemas inerentes 
ao indivíduo, autorizando que o processo de aprendizagem da escrita 
seja analisado por meio de critérios perpassados pelo pensamento 
naturalista. Tais critérios obscurecem a singularidade humana e sua 
profunda relação com o coletivo, excluindo fatores sociais e culturais 
determinantes das condições de domínio da língua escrita.

Segundo Massi e Berberian (2005) e Machado (2013a), essa 
concepção patologizante das manifestações não convencionais na 
escrita de alunos decorre, em parte, de uma visão reducionista 
acerca do processo de apropriação da língua escrita, bem como das 
atividades de elaboração e reelaboração de hipóteses subjacentes à 
aprendizagem da ortografia. 

Nessa direção, Kristensen e Freire (2001) criticam ativida-
des de alfabetização fundamentadas numa visão mecanicista, tais 
como cópia, ditado, leitura de frases e palavras soltas, especialmente 
quando essas são consideradas requisitos para a aprendizagem das 
regras gramaticais, de pontuação e ortografia. Com base em tal 
visão, hipóteses ortográficas distantes da convenção são avaliadas 
como erros que devem ser evitados. Dessa forma, as hipóteses, asso-
ciações, reflexões que as crianças necessitam produzir para efeti-
vamente se apropriarem da convenção ortográfica são avaliadas 



127    Fonologia aplicada à Alfabetização e ao Letramento:...

equivocadamente como sinais de distúrbios e dificuldades. Estu-
dos de Bacha e Maia (2001), Berberian et al. (2008) e Machado 
(2013b) evidenciam uma tendência equivocada de educadores e 
profissionais da saúde, envolvidos com os chamados problemas 
de aprendizagem, de avaliarem negativamente erros ortográficos. 
Essa tendência está associada a um conhecimento restrito sobre a 
língua oral e a língua escrita, bem como a natureza das relações 
que podem se estabelecer entre elas.

Diante desse contexto, este capítulo tem por objetivo apre-
sentar e analisar alguns tipos de manifestações ortográficas não 
convencionais recorrentes na escrita de alunos em processo de 
alfabetização, com vistas a fornecer elementos ao educador para a 
formulação de hipóteses teórico-descritivas sobre os textos de seus 
alunos. Pretende-se ainda apontar aspectos básicos de mediações 
pedagógicas que favoreçam a aproximação das escritas dos alunos 
à escrita alfabética e ortográfica convencional.   

Manifestações ortográficas não convencionais presentes em 
escritas de alunos em processos de alfabetização

 Optou-se, neste capítulo, pela abordagem de algumas 
ocorrências ortográficas cujas pesquisas1 apontam como de maior 
incidência entre alunos em processo de alfabetização: trocas, omis-
sões, inversões e segmentações não convencionais de palavras. Tais 
manifestações são exemplificadas e analisadas a partir de três produ-
ções textuais realizadas por alunos2 do primeiro, segundo e terceiro 
anos do Ensino Fundamental, período oficialmente definido como 

1 Como exemplos de pesquisas sobre as manifestações ortográficas dos alunos, podem 
ser citados: Zorzi (1998), que analisou a escrita de alunos do 2.º ao 5.º ano e Berberian 
et al. (2008), que compararam as manifestações ortográficas presentes na escrita de 
alunos do 5.º e 9.º ano do Ensino Fundamental.

2 As produções escritas foram realizadas pelos alunos, em sala de aula, a partir de atividades 
dirigidas pela professora da turma. Os responsáveis assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido, autorizando a divulgação para fins de pesquisa e estudo.
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o ciclo de alfabetização. Esses textos são apresentados, respectiva-
mente, nas figuras 1, 2 e 3. 

   Figura 1: Escrita de um aluno do 1.º ano do Ensino Fundamental
A borboleta caiu e a estrela chorou.

Fonte: acervo da autora.

Figura 2: Escrita de um aluno do 2.º ano do Ensino Fundamental
Minha família

Eu gosto da minha família. Minha mãe é 
muito boa para mim. Ela me protege.

Eu tenho dois irmãos. Eu tenho um 
quarto só para mim.

Eu amo a minha família.

Fonte: acervo da autora.
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Figura 3: Escrita de um aluno do 3.º ano do Ensino Fundamental
A bruxinha malvada
Era uma vez uma bruxa muito malvada 
(que) só pensava em fazer mal para todo 
mundo. Um dia apareceu na floresta 
dois irmãos que foram pegar frutas e 
se perderam, procuravam a saída, mas 
não acharam. Eles estavam muito tristes 
porque achavam que nunca (mais) iam 
ver seus pais.
Então começaram uma vida sozinhos e 
aos poucos se acostumaram, mas depois 
apareceu a bruxa e começou a segui-los 
por todo lado e conseguiu pegá-los e 
os prendeu para poder comê-los. Todo 
dia dava bastante comida para eles, 
mas afinal chegou a hora de ela querer 
comê-los.
Mas apareceu uma linda mulher toda de 
branco e os salvou e os levou para seus 
pais e viveram felizes para sempre.
Fim!!!  

Fonte: acervo da autora.

Troca de letras

Segundo Berberian et al. (2008), a troca de uma letra por 
outra na grafia de uma palavra ocorre principalmente em três situ-
ações: trocas que decorrem do fato de não haver formas fixas ou 
únicas da grafia de certos sons; trocas devido ao apoio na oralidade; 
e trocas caracterizadas por substituições de letras correspondentes 
a fonemas que se diferenciam pelo traço de sonoridade. Tais mani-
festações são abordadas3 a seguir. 

3 Cabe informar que, em todo o capítulo, são utilizados traços oblíquos (/ /) para a 
anotação dos segmentos fonêmicos (fonemas) ou transcrições fonêmicas de palavras e 
colchetes ([ ]) para os segmentos fonéticos ou transcrições fonéticas de palavras (fones, 
ou seja, produções reais, individuais dos sons). E ainda são utilizados aspas (“  ”) quando 
se trata de anotações de letras ou palavras escritas. Para representar os fonemas e fones, 
utiliza-se o Alfabeto Fonético Internacional (IPA).
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Trocas envolvendo múltiplas representações 

As trocas envolvendo as múltiplas representações são as alte-
rações ortográficas decorrentes da confusão que pode ser gerada 
pelo fato de não haver formas fixas ou únicas de representação 
gráfica de certos sons (Zorzi, 1998). Embora o sistema de escrita 
alfabética apresente como característica básica uma correspondência 
entre sons e letras (ou fonemas/grafemas), tal relação nem sempre 
ocorre de forma biunívoca, havendo correspondências múltiplas: 
um fonema pode ser escrito por várias letras, uma letra pode repre-
sentar diferentes fonemas ou pode haver uma irregularidade na 
correspondência quantitativa entre letras e sons que compõem as 
palavras.   

Exemplos dessas trocas podem ser observados na produção 
escrita apresentada na figura 2, nas palavras: “protege > proteje” e 
“quarto > cato”; bem como na produção escrita da figura 3, nas 
palavras: “foram > forão”; “perderam > perderão”; “procuravam > 
procuravão”; “acharam > acharão”; “estavam > estavão”; “achavam 
> achavão”; “iam > ião”; “começaram > começarão”; “acostuma-
ram > aguntumarão”; “bruxa > prucha”; “começou > comesou”; 
“conseguiu > comcequi”; “bastante > pastamte”; “felizes > felises” 
e “sempre > senpre”.        

Essas manifestações ortográficas são muito comuns no pro-
cesso de alfabetização e até mesmo nos anos escolares subsequentes.4 
Essas trocas não são justificadas por uma dificuldade intrínseca 
ao aluno, mas pela complexidade que é inerente à própria língua 
escrita. Tal manifestação é explicada por Faraco (2001), devido à 
Língua Portuguesa ter uma representação gráfica alfabética com 
memória etimológica. A representação gráfica alfabética implica o 
fato de unidades gráficas representarem unidades sonoras. Porém, 

4 Embora, nesse último caso, com tendência de menor incidência, conforme apontam 
as pesquisas de Zorzi (1998) e Berberian et al. (2008).
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o fato de o nosso sistema gráfico ter memória etimológica deses-
tabiliza a lógica própria da escrita alfabética. Portanto, apesar de a 
nossa escrita apresentar uma relação unidade sonora/letra previsível, 
também comporta representações gráficas arbitrárias e imprevisíveis.     

Quando o aluno desconhece que pode haver formas diversas 
de escrita de um mesmo som, ele pode tomar como referência ou 
opção uma determinada letra, como que acreditando que, para tal 
som, deve-se empregar tal letra. Hipotetizando uma correspondên-
cia biunívoca, a criança pode, por exemplo, utilizar somente a letra 
“s” para representar o fonema /s/, como se houvesse uma represen-
tação estável entre ambos. Tal tendência pode ainda ser acentuada 
por métodos de alfabetização que não explicitem a complexidade 
de nossa língua e a existência de formas de grafar que não são fixas.   

Ao compreender que um mesmo som pode ser escrito por 
diferentes letras e que uma mesma letra grafa diferentes sons, o 
aluno, mesmo sem ter o domínio ortográfico, lança dúvidas quanto 
às grafias possíveis, de forma mais explícita e recorrente. Essas dúvi-
das indicam que o aluno compreende de modo mais avançado o 
sistema ortográfico. Portanto, esse processo de manifestações orto-
gráficas desviantes da norma padrão evidencia estados de escrita de 
que o sujeito dispõe num determinado momento de seu processo 
de apropriação e revela que o sujeito se aproxima da escrita padrão, 
uma vez que não realiza escolhas aleatórias.

Nesses casos, em que o professor identifica nas escritas de seus 
alunos trocas por múltiplas representações, a mediação pedagógica 
requer investimento em práticas e ações que favoreçam aos alunos a 
elaboração de conceitos específicos a respeito do sistema de escrita e 
de suas inter-relações com a fala, como, por exemplo: o que é som 
e o que é letra; que as letras escrevem sons; que os sons podem ser 
transformados em letras; que existem possibilidades variadas de 
relações entre letras e sons; diferenciar o som que a letra representa 
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do nome da letra; reconhecer o papel das regras contextuais5 na 
grafia das palavras; detectar as situações de risco ou conflito pro-
duzidas pela própria língua e desenvolver estratégias de superação.6 
No entanto, para que o professor possa mediar a construção desses 
conceitos pelos alunos, é fundamental que sua formação envolva 
um conhecimento específico sobre a língua escrita, a língua oral e 
sobre seus processos de aprendizagem. 

Tal necessidade é ratificada, por exemplo, ao considerarmos 
uma manifestação não convencional recorrente na produção escrita 
da figura 3. É possível observar que o aluno, por nove vezes em uma 
única produção, trocou as terminações verbais “am” por “ão” (“per-
deram > perderão”), em virtude da equivalência sonora que há entre 
elas, apostando numa representação estável desse ditongo, como se 
houvesse uma única opção de grafia. Ocorre que o professor pre-
cisa ter conhecimento dos fatos linguísticos para problematizar tal 
questão com a turma. Com frequência, o que se verifica em salas 
de aula são professores explicando tal distinção apenas orientando 
seus alunos a grafarem essas terminações com “am”, no caso de 
verbos no passado, e com “ão”, no caso de verbos no futuro. No 
entanto, tal regra não é totalmente procedente, uma vez que ambas 
as terminações podem ser utilizadas também no presente (como 
em “falam” e “vão”). Além disso, há que se considerar que, para 
muitos alunos, especialmente aqueles em processo de alfabetização, 

5 Como exemplos de regras contextuais – que interferem na grafia das palavras – a 
serem identificadas pelos alunos, temos a influência das vogais sobre determinadas 
consoantes, como o caso da letra “s” que, entre vogais, passa a ter som de /z/, como na 
palavra “casa”, ou, ainda, no caso da letra “c”, que, em contexto de palavras em que é 
acompanhada das vogais “a”, “o” e “u”, escreve o fonema /k/, enquanto que, com “e” 
e “i” representa o fonema /s/. Pode ser citado também o exemplo da letra “z” que em 
contexto de final de palavras, assume som de /s/, como na palavra “paz”.

6 Como exemplos de estratégias de superação para situações de risco produzidas pela 
própria língua, temos: buscar informações sobre quais letras, entre várias, seria a correta; 
ou, ainda, usar o apoio gráfico – ou seja, escrever as várias opções de grafia daquela 
palavra e descartar aquelas que visualmente parecem erradas –, em vez de apenas se 
pautar na fala para decidir que letra usar.
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não é notória a distinção de tais tempos verbais, o que torna tal 
regra/orientação pouco produtiva. O fato linguístico relevante de 
distinção entre “am” e “ão” que precisa ser sinalizado em sala de 
aula diz respeito à tonicidade: usa-se “ão” quando a sílaba tônica do 
verbo é a última (pronunciando-a com mais intensidade), como em 
“fala[rão’]”, e utiliza-se “am” quando a sílaba tônica é a penúltima, 
como em “fa[la’]ram.7 Ou, dito de outro modo, o uso do til nas 
terminações verbais (“ão”) marca a sílaba tônica, embora não se 
trate de um acento, mas de um sinal gráfico de nasalização.                    

Trocas devido ao apoio na oralidade

Outro aspecto da complexa relação entre fala e escrita, que 
costuma causar muita confusão para os alunos em processo de 
alfabetização, diz respeito às variações entre o modo de pronunciar 
as palavras e a maneira de escrevê-las. Conforme aponta Cagliari 
(2003a), apesar de a língua escrita portuguesa ter uma representa-
ção fonética, isso não quer dizer que ela represente a língua oral. 
A relação entre a língua oral e a língua escrita não se dá na forma 
de uma transcrição fonética, até porque a diversidade da fala não 
caberia na escrita padrão. 

Algumas trocas ortográficas presentes em escritas de alunos 
em processo de alfabetização são justificadas pelo fato de apoiarem-
-se no modo como pronunciam as palavras para decidirem o modo 
de grafá-las, formulando vocábulos os quais não correspondem 
aos padrões da escrita. Exemplos dessas manifestações podem ser 
observados na produção escrita apresentada na figura 2, nas pala-
vras: “gosto > gostu”; “me > mi” e “tenho > tenu”; bem como nas 
palavras: “acostumaram > aguntumarão” e “os > us”, presentes na 
escrita da figura 3.

7 Há exceções a essa regra em alguns substantivos, como [ór’]gão e [ór’]fão. No entanto, 
observe que, nesses casos, a sílaba tônica é marcada por um acento gráfico.
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Com frequência, as trocas decorrentes de apoio na oralidade 
envolvem o uso das letras “u” e “l” para representar os ditongos 
(como em: voltou > voutou e papel > papeu); o uso das letras “e” 
e “i” (como em: define > defini e existe > existi) e o uso das letras 
“o” e “u” (como em: pérola > pérula; naquilo > naquilu; casulo > 
casulu). 

Existe uma explicação linguística para os fatos que ocorrem 
na fala em palavras nas quais há ocorrência de /l/ pós-vocálico 
(“balde” [bawdℨi]) ou de vogais /e/ e /o/, em posição átona (“nave” 
[na’vi]; “serenos” [sere’nuS]; “ídolo” [i’dulu]). 

No primeiro caso, ocorre que a consoante /l/ – anterior, late-
ral, linguodental –, quando assume posição pós-vocálica, torna-se 
posterior por alofonia posicional (Camara Jr., 2009). 8 Daí, decorre 
uma mutação, a vocalização da consoante, resultando em um /u/ 
assilábico, ou seja, em uma semivogal /w/, que, com a vogal ante-
rior, forma um ditongo (“mal” [maw]). 9 Isso é fato na língua oral: 
/l/ em posição pós-vocálica emite-se como /w/. 

O problema ocorre quando o aluno, ao escrever palavras que 
tenham tal ocorrência, transcreve para a escrita o modo como as 
pronunciam – apostando em uma relação direta entre fala e escrita 
–, resultando em vocábulos como “soltou > soutou” ou “palpite > 

8 Segundo Fromkin e Rodman (1993), os diferentes fones que representam ou derivam 
de um fonema denominam-se alofones desse fonema. Um alofone é, pois, uma variante 
fonética previsível de um fonema. Os alofones podem ser posicionais ou livres. Na 
alofonia posicional ocorre assimilação aos traços dos outros sons contíguos ou um 
afrouxamento ou mesmo mudança de articulações em virtude da posição fraca em 
que o fonema se acha (Câmara Jr., 2009).

9 Assim, a palavra “mal” se torna homônima da palavra “mau”, sendo pronunciadas da 
mesma forma: [maw]. Portanto, a distinção semântica entre “mal” e “mau” é marcada 
pela distinção na grafia dessas palavras, e não por qualquer distinção de pronúncia, 
de modo que é equivocada a conduta pedagógica de certos professores que pedem 
aos alunos para prestarem atenção no modo como pronunciam essas palavras para 
diferenciá-las, forjando, inclusive, a pronúncia do /l/ na palavra “mal”, elevando sua 
língua para articulá-lo como se, em posição pós-vocálica, esse fonema mantivesse seu 
ponto de articulação linguodental.
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paupite”. A letra “l” é substituída pela letra “u”, constituindo trocas 
por apoio na oralidade. 

Nesses casos, a mediação pedagógica demanda discussões 
nas quais fique claro para os alunos que não se pode pautar a 
escrita no modo como se fala. Faz-se necessário, ainda, trabalhar a 
regra ortográfica que define que, em palavras nas quais há ocorrên-
cia de ditongos desse tipo, a semivogal /w/ pode ser representada 
pela letra “l” (como em “sol”) ou pela letra “u” (como em “sou”), 
tratando-se de uma convenção da língua escrita. A questão pode 
ser explicada como um caso de múltipla representação, ou seja, 
um mesmo fonema – a semivogal /w/ – pode ser escrito por mais 
de uma letra – “l” ou “u” –, dependendo da palavra. A escolha por 
uma ou outra grafia não pode ser feita tendo como base a fala. 

No segundo caso, em palavras nas quais há ocorrência das 
vogais /e/, /i/, /o/ e /u/ em posição átona, o evento fonológico que 
ocorre é denominado neutralização (Câmara Jr., 2009).10  Segundo 
Câmara Jr. (2009), nas primeiras vogais postônicas dos proparoxí-
tonos (ou vogais penúltimas átonas), há a neutralização entre /o/ e 
/u/, de modo que a vogal /o/ é reduzida para /u/, como na palavra 
[pérola > pérula], donde a grafia com “o” ou “u” é uma mera con-
venção da língua escrita, pois o que se tem na fala, na realidade, é 
/u/. Do mesmo modo, para a vogal átona final, seguida ou não de 
/s/ no mesmo vocábulo, há a neutralização entre /o/ e /u/ e entre /e/ 
e /i/, como em [naquilo > naquilu] e em [define > defini]. Nesses 
casos, também, o que define a escrita dessas palavras com “o” ou 
“u” e com “e” ou “i” nada tem a ver com os sons que compõem os 
vocábulos, tratando-se de uma arbitrariedade ortográfica. Há, por-
tanto, um descompasso entre o modo de pronunciar essas palavras 
e o modo de grafá-las (fala-se [eziSt∫i], mas escreve-se “existe”). 

10 A neutralização diz respeito à redução do número de fonemas. Isto é, “mais de uma 
oposição desaparece ou se suprime, ficando para cada uma um fonema em vez de dois” 
(Câmara Jr., 2009, p. 43).
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É primordial que tais questões sejam abordadas e debatidas em 
sala de aula. Contudo, é necessário que o professor disponha desse 
conhecimento linguístico. Caso contrário, não compreenderá que 
manifestações ortográficas como as apontadas nesta seção nada têm 
a ver com problemas intrínsecos ao sujeito, mas se justificam pela 
própria complexidade da língua escrita e de suas relações com a fala.       

Pode-se levantar, ainda, outra hipótese explicativa para essas 
trocas. Algumas metodologias de alfabetização recortam a língua 
para apresentá-la de uma maneira artificial, pondo o aluno ini-
cialmente somente em contato com formas regulares da escrita, 
podendo estar reforçando a crença de que a escrita é uma trans-
crição da oralidade. Além disso, conduzem os alunos inicialmente 
a prestarem atenção ao modo de pronúncia das palavras, como se 
a fala fosse a determinante da escrita e, mais tarde, os recriminam 
por cometerem tais erros.

De maneira oposta, é primordial que as estratégias didá-
tico-pedagógicas na alfabetização contribuam para que os alunos 
percebam que: fala e escrita são processos distintos; há variações 
entre o modo de falar e o modo de escrever as palavras;11 e a pista 
acústica-articulatória não é suficiente para definir a escrita das pala-
vras. Faz-se necessário, ainda, levar o aluno a identificar palavras 
de risco, ou seja, a detectar situações passíveis de “erro” e a buscar 
estratégias de resolução de conflito (como é o caso, por exemplo, 
de o aluno analisar semelhanças sonoras entre palavras e perceber 
que determinadas categorias de palavras estão mais sujeitas a “erros” 
desse tipo).

11 Para que o aluno perceba a existência de variações entre a fala e a escrita, o professor 
pode, por exemplo, pedir aos alunos para escreverem as palavras exatamente do modo 
como falam – na forma de uma transcrição fonética – e comparar com a forma de 
escrevê-las, ou ainda ouvir gravações de pessoas ou músicas e identificar a maneira 
como as palavras são faladas nessas situações.
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Trocas envolvendo letras correspondentes aos fonemas surdos 
e sonoros

Essas alterações estão caracterizadas por substituições de 
grupos de letras que representam pares de fonemas muito seme-
lhantes – com o mesmo modo e ponto de articulação –, opondo-se 
apenas pelo traço de sonoridade.12 Exemplos dessas trocas podem 
ser verificados na produção escrita apresentada na figura 3, nas 
palavras: “sozinhos > socinhos”; “acostumaram > aguntumarão”; 
“bruxa > prucha”; “segui-los > sequilos”; “conseguiu > comcequi”; 
“bastante > pastamte”.

Tais manifestações se relacionam com o modo como os sujei-
tos representam os fonemas em suas mentes. Essa representação 
é determinada pela experiência cultural vivenciada pelo sujeito 
durante o processo de aquisição da fala. Conforme aponta Senna 
(2011), se a experiência cultural levar o sujeito a privilegiar a iden-
tificação de unidades dentro de um todo, esmiuçando as partes do 
todo e discriminando as fronteiras de cada elemento percebido, 
então, essa experiência cultural – marcadamente associada a um 
modo de pensamento científico cartesiano – gerará falantes cujos 
conceitos fonêmicos guardam grande distintividade entre si. Se, 
por outro lado, a experiência cultural levar o sujeito a privilegiar a 
velocidade no processo de percepção, visando a ampliar o número 
de experiências de mundo vividas simultaneamente – o que lhe 
exige um esquema de atenção multidirecional –, esse sujeito ten-
derá a perceber os objetos como um todo, em detrimento dos 
detalhes daquilo de que são compostos. Tais sujeitos, com modos 
de pensamento predominantemente narrativos, representarão os 
fonemas com baixo nível de discriminação e sempre em relação a 
outros fonemas com os quais ocorrem na cadeia fonética.

12 O traço de sonoridade determina as oposições entre fonemas vozeados – produzidos 
com vibração das cordas vocais – e os fonemas não vozeados – produzidos sem vibração 
das cordas vocais.
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Essa representação de fonema, marcadamente associada a 
certo modelo cultural, é denominada, por Senna (2011), de macro-
fonema – uma entidade conceitual líquida e de baixo nível de 
distintividade no sistema fonológico da língua. Portanto, trata-se 
de uma representação fonêmica que, apesar de se tratar de uma uni-
dade funcional, não apresenta um caráter fechado, dá-se em forma 
de um continuum. Desse modo, o macrofonema é uma entidade 
mental que transborda a noção clássica de unidade distintiva, já que 
sua concepção pressupõe zonas de aproximação a diversas outras 
entidades com as quais compartilha parte de suas propriedades 
distintivas. Assim, o sujeito representa, por exemplo, o fonema /b/ 
num entrelugar entre o /p/ e o /b/.

Nessa perspectiva, os fonemas não são entidades linguísticas 
que pertencem à gramática normativa, e sim entidades cognitivas, 
representações mentais, enfim, são conceitos. Segundo Vygotsky 
(2007, p. 43), “um conceito não é uma formação isolada, fossili-
zada e imutável, mas sim uma parte ativa do processo intelectual 
constantemente a serviço da comunicação, do entendimento e da 
solução de problemas”. 

Tal representação macrofonêmica não causa custo para a fala, 
mas pode causar dificuldades na escrita, no momento em que o 
aluno tiver que decidir com que letras escrever certas palavras com-
postas por esses fonemas muito semelhantes. Ao escrever, os alunos 
precisam fazer uma análise dos fonemas que compõem as palavras, 
evocando imagens acústicas ou sonoras. Imagens estas que, quando 
evocadas para análise de seus componentes, podem não ser claras o 
suficiente para permitir uma diferenciação precisa entre sons que 
são muito semelhantes quanto à composição dos traços fonêmicos 
que os caracterizam. 

 Como consequência, sujeitos que apresentam uma represen-
tação macrofonêmica podem apresentar trocas de letras envolvendo 
os fonemas /p/ e /b/, /t/ e /d/, /k/ e /g/, /f/ e /v/, /s/ e /z/, /∫/ e /ℨ/. 
Diferentemente, alunos que representam fonemas em unidades 
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altamente distintivas encontram facilmente suas unidades equiva-
lentes na escrita.

A essa hipótese, acrescentam-se possíveis dificuldades quanto 
a conhecer, com exatidão, qual letra corresponde exatamente a qual 
som. Aqueles alunos em que as realizações fonéticas dos fones ou 
até mesmo as representações mentais dos fonemas surdos e sono-
ros estão muito próximas umas das outras terão dificuldades em 
reconhecer qual letra se associa a qual som, podendo, inclusive, ter 
uma única representação mental para os dois sons.    

Outra explicação dada a essas trocas faz referência ao fato de 
que os alunos são, em geral, ensinados a escrever em silêncio, o que 
dificulta ou impede que se deem conta dos sons que compõem tais 
palavras, não tendo pistas acústicas ou sonoras para detectar que 
tipo de fonema – surdo ou sonoro – está presente. Ocorre que, 
quando articulados sem som ou sussurrados, os fonemas sonoros 
tendem ao ensurdecimento, o que pode ser a razão pela qual as 
consoantes sonoras tendem a ser substituídas pelas consoantes sur-
das com muito mais frequência do que o inverso (Cagliari, 2003b).

No caso de identificação desse tipo de troca na escrita de alunos 
em processo de alfabetização, a mediação pedagógica pressupõe um tra-
balho que envolva a consciência fonológica, de modo que o aluno possa 
refletir sobre as relações fonema x grafema. Pode-se planejar atividades, 
discussões e análises que permitam aos alunos o entendimento de que 
existem pares de fonemas muito semelhantes, que se diferenciam pelo 
traço de sonoridade. Além disso, nesses casos, é oportuna a sinalização 
de qual letra escreve cada um desses pares de fonemas.

Vale lembrar que, em turmas de alfabetização, é primordial 
que o professor esteja atento aos processos de desenvolvimento 
da fala de seus alunos. Como essas trocas entre fonemas surdos e 
sonoros estão relacionadas aos processos de percepção, produção e 
representação da língua oral, na persistência desse tipo de troca na 
escrita, é fundamental um encaminhamento para avaliação fono-
audiológica. 
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Omissão de letras

As omissões se referem às palavras grafadas de modo incom-
pleto, em virtude da supressão de uma ou mais letras. Assim como 
nas trocas, as omissões de letras nas palavras não se manifestam de 
forma aleatória. Ocorrem, principalmente, no uso de determinadas 
letras em construções ou contextos silábicos específicos, eviden-
ciando reflexões do aluno sobre a escrita que está sendo construída. 

Exemplos de omissões podem ser verificados na produção 
escrita apresentada na figura 1, na palavra “estrela > setela”; na 
figura 2, nas palavras: “minha > mia”; “tenho > tenu”; “irmãos > 
imão” e “quarto > cato”; ou na figura 3, nas palavras: “bruxinha 
> buxinha”; “conseguiu >comcequi”; “hora > ora”. 

Os estudos de Abaurre et al. (1997) contribuem para a for-
mulação de hipóteses teórico-descritivas sobre essas manifestações 
na escrita. Segundo os autores, os alunos tendem a produzir escritas 
iniciais de acordo com a forma canônica da língua (consoante-
-vogal: cv). Portanto, o fato de o aluno suprimir letras em sílabas 
complexas (cvc – consoante-vogal-consoante, vc – vogal-consoante 
e ccv – consoante-consoante-vogal) pode ser explicado como uma 
tentativa de seguir a ordem canônica da língua. 

Reforçando tal tendência, há ainda metodologias de alfa-
betização que enfatizam, por tempo prolongado, o processo de 
aprendizagem a partir de palavras construídas com sílabas formadas 
regularmente por consoantes e vogais (cv). Tal conduta leva o aluno 
a associar à escrita uma regularidade que não existe. 

Por motivo semelhante, os alunos tendem a suprir a letra 
“h” em dígrafos, como nas palavras “tenho > tenu” e “hora > ora”.  
Confiantes em uma regularidade na relação entre a escrita e a fala, 
apostam equivocadamente numa equivalência quantitativa entre 
o número de sons e de letras que compõe as palavras. Metodolo-
gias tradicionais de alfabetização em que os dígrafos são apresen-
tados à criança apenas no final da cartilha – como se o aluno não 
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vivenciasse a escrita em toda a sua complexidade diariamente ao 
se deparar com os portadores reais de textos – apenas corroboram 
para que o aluno cometa esse tipo de “erro”.   

Outra hipótese que os alunos realizam e pode resultar em 
omissões envolvendo as letras “r”, “l”, “s” e “m” – em palavras como 
“fazer > faze”, “flauta > fauta”, “respiramos > respiramo” e “gosta-
ram > gostaro” – diz respeito ao apoio na oralidade e às variações 
linguísticas. Com base em modos de fala, os alunos escrevem for-
mulando vocabulários, concordâncias verbais e nominais, os quais 
não correspondem à norma padrão da escrita. 

Entre os exemplos elencados acima, nos deteremos, em espe-
cial, naqueles que envolvem a supressão das letras “r” e “s”, pelo fato 
de ser uma manifestação recorrente na escrita não apenas de alunos 
em início de alfabetização como também entre sujeitos já alfabetiza-
dos, como se evidencia tanto em salas de aula quanto em pesquisas 
como a de Senna (1991), Zorzi (1998) e Berberian et al. (2008). 

Com relação à omissão do “r” em final de palavras, esse 
tipo de manifestação é decorrente de fatores fonológicos, em 
desenvolvimento na língua oral, que interferem no emprego da 
língua escrita. De acordo com Senna (1991), a regra fonológica 
que gera esse tipo de interferência no uso da língua escrita é a 
seguinte: o arquifonema vibrante /R/ passa a zero quando segue 
vogal tônica em fronteira de palavra. Essa regra é amplamente 
empregada na fala, abrangendo todas as formas verbais fonolo-
gicamente compatíveis. 

O que ocorre é que o sujeito não utiliza esse som na fala 
e muitas vezes não tem nem consciência da existência dele, uma 
vez que pode ter adquirido essas palavras na língua oral com o 
arquifonema /R/ já apagado, e, assim, sua ortografia passa a ter 
caráter idiossincrático. O fato é que os alunos erram a forma 
ortográfica das palavras porque se baseiam nas regras fonológicas 
da língua oral, apostando numa relação direta entre som e letra 
(ou fonema/grafema).
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Nessa direção, é preciso considerar que a fala é uma prática 
linguística suscetível a variações, e a escrita padrão segue, conforme 
Massini-Cagliari (2001), uma convenção que constitui uma única 
maneira de representarmos graficamente as palavras. 

Quanto à supressão da letra “s” em fronteira de palavras, ela 
ocorre em nível morfossintático, envolvendo o emprego da con-
cordância de número. O sistema de concordância gramatical do 
português escrito e de alguns registros do português oral tem por 
característica a redundância na referência ao plural. No entanto, 
na língua oral, há, em geral, tendência a se suprimir a informação 
redundante relativa ao número. 

De acordo com Senna (1991, p. 63), esse apagamento ocorre 
em decorrência de inúmeras variáveis: 

a frequência de uso de determinado termo na língua oral (quanto 
maior, maior a possibilidade de apagamento de marcas de plural, e 
vice-versa); o número total de elementos constituintes do sintagma 
nominal; a clareza ou ênfase em determinada palavra (o acento fono-
lógico aumenta a incidência de marcas de plural); a distância entre o 
primeiro termo marcado com plural e o verbo (quanto maior, maior a 
incidência de marcas no verbo, e vice-versa); e muitos outros (Senna, 
1991, p. 63).       

O que ocorre é que muitos alunos transportam esse fato para 
a escrita, levando à ocorrência de omissão de marcas de plural e 
gerando o que se denomina como “erro” de concordância; como, 
por exemplo, um aluno que fale [aS menina supeR podeɽɔza ε tudo 
supeR eSpeRta] poderia escrever essa frase como “as menina superpo-
derosa é tudo super esperta”, quando, pela norma da escrita, deveria 
ser grafado como “as meninas superpoderosas são superespertas”. 

Novamente, nesse caso, o que rege esse tipo de ocorrência é o 
fato de o sujeito apostar numa relação direta entre fala e escrita. O 
apagamento de marcas de plural na fala diz respeito a uma variação 
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linguística por que vem passando a língua oral, e, dependendo do 
contexto, não representa um problema. Além disso, não ocorre ape-
nas entre grupos sociais minoritários, tal como se poderia esperar. 
Já na escrita padrão, essa manifestação não é aceita, pois ela não 
se condiciona aos usos dos seus usuários, sendo uma convenção 
arbitrariamente definida. 

O processo de variação linguística por que passa a língua oral 
é, na maioria das vezes, inconsciente e, sempre, independente de 
regras ou padrões socialmente impostos, diferentemente do que 
ocorre na língua escrita. Os fatores que geram mudanças na fala e 
na escrita são distintos: em língua oral, são os universais da variação 
linguística e em língua escrita são acordos formais entre autorida-
des políticas, comprometidos ou não com as regras da língua oral 
(Tarallo, 1986). 

Diferentemente dos casos de omissão do “s” em fronteira de 
palavras, a supressão do “s” em outras posições no vocábulo – como 
em “gosta > gota” – pressupõe motivação distinta. Provavelmente 
se justifica por falhas na análise fonêmica da palavra ou por des-
conhecimento de como tal combinação de sons deve ser grafada. 

Em todo caso, a identificação de omissões na escrita de alunos 
demanda uma mediação pedagógica que contemple a segmentação 
de palavras, de modo a detectar todos os sons que as compõem; a 
correspondência entre som e letra; a distinção entre o som que a 
letra representa e o nome da letra; bem como a compreensão das 
várias possibilidades de construção de sílabas (v, cv, vc, cvc, ccv, 
cvv, ccvc, ccvcc etc.).  

Inversões

As inversões referem-se às palavras que apresentam letras 
em posição invertida no interior da sílaba, ou mesmo sílabas em 
posição distinta daquela que deveriam ocupar dentro da palavra.
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De acordo com Cagliari (2003a), algumas manifestações 
ortográficas acontecem pelo fato de o aluno ainda não dominar a 
sequência das letras nas sílabas. Nesses casos, o sujeito já interna-
lizou a possibilidade de ocorrência de sílabas complexas, diferen-
temente, por exemplo, de alunos que omitem letras porque apos-
tam na regularidade da sílaba canônica (cv). No entanto, embora 
reconheça que a sílaba possa ser composta por um número variável 
de letras, o aluno ainda não é capaz de determinar exatamente a 
posição de cada um dos componentes da sílaba.

As inversões, com frequência, envolvem as letras “r” e “l” em 
palavras compostas por sílabas do tipo ccv e cvc (como em zelador > 
zeladro; preguiça > perguiça e flor > fol), uma vez que apresentam 
uma forma de composição mais difícil de grafar, além de o “r” e o 
“l” serem letras de muita mobilidade, já que podem aparecer em 
lugares distintos na palavra. 

Os alunos que cometem esses “erros” estão mostrando que 
são capazes de identificar a presença dos sons que compõem as pala-
vras, mas não têm segurança acerca de qual a posição exata que as 
letras que representam tais sons devem ocupar dentro da sequência. 

Outras inversões comuns são aquelas nas quais sílabas de 
estrutura vc tornam-se cv, como podem ser verificadas na produção 
escrita da figura 1, na palavra “estrela > setela” e na palavra “dois > 
dosi”, da figura 2, bem como em palavras como “arco > raco”. Esses 
casos indicam, mais uma vez, que os alunos, no início do processo 
de aprendizagem da escrita, tendem a seguir a forma canônica da 
língua (cv), tratando-se, portanto, de um ajuizamento do aluno a 
respeito do sistema de escrita, e não simplesmente um “erro”. 

Cabe ao professor, nesses casos, planejar estratégias e pro-
postas didático-pedagógicas que possibilitem ao aluno reflexões 
sobre a língua escrita, abordando, em especial, as correspondências 
entre sons e letras; as distinções entre oralidade e escrita; o conhe-
cimento da estrutura silábica do português; bem como as demais 
convenções da escrita.   
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Segmentações não convencionais de palavras

A segmentação das palavras no enunciado se define pela 
ocorrência de pausas ou separações. A segmentação das palavras 
está associada à representação morfológica do léxico e, tal como no 
caso das tensões entre representações fonológicas macrofonêmicas 
e grafemas, segundo Senna (2011), a representação morfológica 
do léxico pode, igualmente, variar muito entre a escrita e a fala, 
sem prejuízo para a comunicação oral, porém provocando custo 
no processo de alfabetização. 

Machado (2013a) sinaliza que a palavra pode não ter sido 
representada pelo sujeito em seu léxico da forma legitimada na 
cultura escrita, em unidades discretas, equivalentes às classes de 
palavras definidas pela gramática normativa tradicional, mas em 
uma cadeia de elementos, em unidades contínuas que indicam, ao 
mesmo tempo, uma informação semântica e gramatical. Isso ocorre 
porque a palavra representada na mente humana não é necessaria-
mente uma unidade que corresponda àquilo que é dicionarizado. 

Assim, tomemos como exemplo a palavra “burro” – a vogal 
temática “o” integra uma informação gramatical ao radical “burr” 
e é expressa aglutinada a ele (ou seja, faz parte da palavra). Da 
mesma forma, nas palavras “burr[aria]”, “burr[ice]”, “burr[ada]”, 
a informação gramatical está aglutinada ao radical. No entanto, 
na expressão “o burro”, o termo determinante “o” – que também 
integra uma informação gramatical ao radical – é expresso separa-
damente, constituindo, na verdade, outra palavra nos termos da 
gramática normativa. 

Desse modo, é perfeitamente imaginável que alunos que 
estejam em processo de alfabetização, em uma situação de escrita 
de um texto, ao terem que definir as fronteiras das palavras que 
deverão empregar, levantem a hipótese de que, para grafar a infor-
mação semântica e gramatical contida na expressão “o burro”, seja 
preciso aglutinar tais informações numa única “palavra”: “oburro”. 
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Esse tipo de manifestação na escrita não pode ser tomado simples-
mente como um “erro” ortográfico. Essa escrita foi direcionada pela 
maneira como o sujeito representa as palavras em seu léxico, que é 
diferente daquela prevista pela gramática normativa. 

Assim, alunos em processo de alfabetização seguem formu-
lando escritas como as exemplificadas nas figuras 2 e 3: “da minha > 
damia”; “para mim > pramim”; “me protege > miproteje”; “só para 
mim > sopramim”; “se acostumaram > seaguntumarão”, “segui-los 
> sequilos”; “pegá-lo > pegalo”. Essa macrorrepresentação de palavra 
é exequível na fala, mas não cabe na escrita padrão, uma vez que 
não coincide com as palavras tal como definidas pela gramática 
normativa. 

Uma explicação complementar para o problema das frontei-
ras das palavras, ou seja, para o fato de grupos de alunos segmenta-
rem as palavras no texto escrito de forma não convencional, pode 
ser dada a partir do conceito linguístico grupo de força. De acordo 
com Câmara Jr. (2009), um grupo de força é uma cadeia fonética 
que o falante emite em um único continuum, sem nenhuma pausa. 
Grupos de força formam os vocábulos fonéticos. As fronteiras entre 
os vocábulos fonéticos e as palavras convencionais raramente coin-
cidem e podem variar conforme as situações de uso, pois os falan-
tes alteram os contornos entonacionais da fala para imprimirem 
realce a este ou aquele termo. Um exemplo de distribuição de 
grupos de força em uma representação fonética para a frase “esse 
moleque não vai passar de ano” poderia ser: [simulεki’  nũvai’  
pasa’  dianu]. Sujeitos que não tenham o domínio das fronteiras 
de palavras empregadas na escrita e que façam uso de uma fala em 
que vigorem grupos de força podem derivar em seu léxico palavras 
que correspondem ou a grupos de força ou a partes dos grupos de 
força, como, por exemplo: “simulequi nuvai passa dianu”. 

Berberian (2003) ratifica tal entendimento ao afirmar que 
grupos tonais, acentuação tônica, conjunto de sons ditos em deter-
minada altura e intensidade ou unidades de fala, que recebem um 
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contorno entonacional particular, podem ser utilizados pelos alunos 
como critérios para segmentação de sua escrita. Holden e Macgi-
nitie (apud Chacon, 1998) também contribuem ao afirmarem que 
a concepção que os sujeitos têm de limites de palavras frequente-
mente refletem o ritmo da fala ao invés de definições tradicionais 
de palavras.

Desse modo, manifestações escritas de alunos como nos 
enunciados “em cima > encima”; “por isso > porisso”; “a gente > 
agente”, denominadas por Abaurre e Silva (1993) de “hiposseg-
mentações” (junção não convencional das palavras), não indicam 
um “erro” ortográfico arbitrário, nem tampouco um sintoma de 
um problema orgânico individual. Essas manifestações não con-
vencionais se justificam no fato de sujeitos transportarem para a 
escrita o conceito de palavra tal qual representam sua fala em seu 
léxico – em unidades contínuas e não discretas.   

Esses casos de “hipossegmentações” na escrita envolvem fre-
quentemente artigos, pronomes, preposições e formas auxiliares de 
verbos. Isso se justifica no fato de esses elementos não adquirirem 
um estatuto autônomo com direito a recorte para sujeitos que apre-
sentam uma representação das palavras que difere daquela ditada 
pela gramática normativa. 

Um processo inverso, chamado por Abaurre e Silva (1993) 
de “hipersegmentações” (separação não convencional das palavras), 
também pode ser verificado em escritas de alunos em processo de 
alfabetização, tais como no texto da figura 3, nas palavras: “depois 
> de pois” e “apareceu > a pareceu”. Essas manifestações podem 
denotar que o sujeito está se utilizando de conhecimentos que já 
possuem sobre a escrita. Além disso, o fato de ele segmentar, não 
escrevendo a partir do conceito de palavras como unidades con-
tínuas, mas como unidades discretas, mostra que consegue fazer 
uma diferenciação entre a fala e a escrita. 

Esse tipo de fenômeno foi pesquisado por Cagliari (2003a), 
que afirma que o aluno, ao recorrer à hipersegmentação, mostra 
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que já tem conhecimento sobre as convenções da escrita, perce-
bendo que existem maneiras de iniciar frases e textos por unidades 
como “da”, “do”, “e”, “em”, “a”. Dessa forma, o sujeito lança mão 
desse conhecimento ao escrever palavras como “demais > de mais”, 
“comigo > com  migo” ou “embora > em  bora”.

Assim, tanto no caso das hipossegmentações como nas hiper-
segmentações, estão envolvidas palavras como artigos, pronomes 
e preposições. Sendo que, nos casos de hipersegmentações, a justi-
ficativa é inversa ao que ocorre nas hipossegmentações, ou seja, os 
alunos, ao assumirem que esses elementos são autônomos e têm 
direito a recortes, os separam ao grafarem palavras como “conver-
sou > com versou”. Tal fato pode ser indicativo de que o sujeito 
apresenta uma forma de representação morfológica do léxico tal 
como aquela da cultura escrita, além de um domínio crescente não 
apenas dos aspectos ortográficos da língua escrita como também 
dos aspectos morfológicos.

Enfim, quando o aluno toma decisões sobre a segmentação 
de seu texto, mostra sua percepção, ora de aspectos constitutivos 
da língua oral, ora de aspectos que caracterizam o texto escrito. 
Para além do que simplesmente “erros”, tais manifestações preci-
sam ser encaradas pelos professores como modos de seus alunos 
conceberem a escrita.  

É primordial que os professores estejam atentos à ocorrência 
dessas manifestações nos textos de seus alunos para que possam 
mediar a aproximação dessas escritas à escrita padrão. Tal mediação 
inclui estratégias didático-pedagógicas que envolvam um trabalho 
de consciência fonológica no nível da palavra, de modo que o aluno 
reflita sobre: o que são enunciados/textos; o que são palavras; como 
se constituem os enunciados e as palavras; o fato de que existem 
palavras de diferentes extensões e composições silábicas, bem como 
também é variável o tamanho dos enunciados; a variação entre o 
ritmo da fala e o modo de segmentar a escrita; além do papel da 
pontuação como marcador de aspectos interfrasais.      



149    Fonologia aplicada à Alfabetização e ao Letramento:...

Considerações Finais

A partir do exposto, evidencia-se que boa parte das difi-
culdades apresentadas pelos alunos na elaboração de suas escritas 
diz respeito não a uma patologia inerente ao sujeito, mas a uma 
incompreensão da natureza da relação entre a língua escrita e a 
língua oral. Muitos alunos apostam numa relação direta, como se 
fosse possível a escrita transcrever a fala. Essa crença se deve, pelo 
menos em parte, à maneira como a língua escrita tem sido ensinada 
nas escolas. 

Portanto, o ponto central de toda a discussão é a necessidade 
de uma revisão da concepção de escrita como transcodificação ou 
mesmo representação da fala, tanto por parte dos alunos como dos 
próprios professores. É primordial uma abordagem didático-peda-
gógica que explicite, logo no início do processo de alfabetização, a 
complexidade da escrita e de suas relações com a língua oral. Isso 
inclui a problematização de: o que é a escrita e a fala; as característi-
cas, as condições de produção e os usos possíveis dessas duas línguas; 
a convencionalidade e a arbitrariedade da escrita; as relações variáveis 
entre as unidades de materialização da fala e da escrita. Enfim, é 
preciso não camuflar a complexidade dessas línguas.

Além disso, é imprescindível que os educadores revejam suas 
concepções de “erro” na escrita. Apesar do discurso muito presente 
em grande parte das escolas de que o “erro” faz parte do processo de 
construção da escrita, tem sido recorrente o encaminhamento de 
alunos para fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos, porque 
são vistos pelos professores como portadores de um problema de 
aprendizagem da escrita. Contrariamente ao discurso, na prática, 
não se entende o “erro” como o próprio processo de o sujeito se 
aproximar da língua escrita e de sua apropriação. Muitas patologias 
estão sendo artificialmente criadas a partir de uma visão de “erro” 
enquanto sintoma inegável, ou evidente, de um distúrbio. 
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A análise de escritas de alunos empreendida neste capítulo 
buscou demonstrar que as manifestações ortográficas não conven-
cionais representam muito mais do que “erros produtivos” – na 
concepção mais tradicional do termo –, mas estados de escrita 
legítimos, que evidenciam atitudes individuais de reflexões e um 
raciocínio coerente dos alunos a respeito da língua escrita e do 
tipo de relação que esta estabelece com a fala. Trata-se da maneira 
como os diferentes sujeitos compreendem e constituem suas escri-
tas. E esse processo de constituição se modifica constantemente, 
em razão da história de interação do aluno com a linguagem e com 
os outros, especialmente os adultos que mediam seu percurso de 
aprendizagem. 

Referências

ABAURRE, B. M. et al. Cenas de aquisição da escrita: o sujeito e o trabalho com 
o texto. Campinas: Mercado de Letras, 1997.

______ e SILVA, A. “O desenvolvimento de critérios de segmentação na escrita”. 
Temas de Psicologia, v.1, n.1, pp. 89-102, São Paulo, 1993.

BACHA, S. M. C. e MAIA, M. B. A. “Ocorrência de erros ortográficos: análise 
e compreensão”. Pró-Fono – Revista de Atualização Científica, v. 13, n. 2, pp. 
219-226, Carapicuíba, set. 2001.

BERBERIAN, A. P. “Princípios Norteadores da Avaliação Clínica Fonoaudioló-
gica de Crianças Consideradas Portadoras de Distúrbios de Leitura e escrita”. 
In ______ et al. (org.). Linguagem escrita: referenciais para a clínica fonoau-
diológica. São Paulo: Plexus, 2003, pp. 11-38.

______ et al. “Análise de ocorrências ortográficas não convencionais produzidas 
por alunos do Ensino Fundamental”. Tuiuti: ciência e cultura, Curitiba, n. 
39, pp. 23-39, Curitiba, 2008. 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e Linguística. 10.ª ed. São Paulo: Editora Sci-
pione, 2003a.

______. Alfabetizando sem bá - bé - bi - bó - bu. 4.ª ed. São Paulo: Scipione, 
2003b.

CAMARA JR., J. M. Estrutura da língua portuguesa. 42.ª ed. Petrópolis: Vozes, 
2009. 



151    Fonologia aplicada à Alfabetização e ao Letramento:...

CHACON, L. Ritmo da escrita: uma organização do heterogêneo da linguagem. 
São Paulo: Martins Fontes, 1998.

FARACO, C. A. Repensando a Língua Portuguesa: escrita e alfabetização. São 
Paulo: Contexto, 2001.

FROMKIN, V. e RODMAN, R. “Fonologia: os modelos sonoros da língua”. In 
______ e ______. Introdução à Linguagem. Trad. Isabel Casanova. Coimbra: 
Editora Almedina, 1993, pp. 75-117.

GARCIA, A. L. M. “Fonoaudiologia e Letramento”. In DAUDEN, A. T. B. C. 
e MORI-DE ANGELIS, C. C. Linguagem escrita: tendências e reflexões sobre 
o trabalho fonoaudiológico. São Paulo: Editora Pancast, 2004, pp. 15-35.

KRISTENSEN, C. R. e FREIRE, R. M. “Interpretação da escrita infantil: a 
questão da autoria”. Distúrbios da Comunicação, São Paulo, v. 13, n. 1, pp. 
19-47, dez. 2001. 

MACHADO, M. L. C. A. A escrita alfabética, sua natureza e representação: 
contribuições à Fonoaudiologia aplicada à Educação (tese). UERJ, 2013a.

______. “Propriedades gramaticais e representacionais da fala e da escrita: subsí-
dios para a formulação de hipótese teórico-descritiva para a produção escrita 
dos alunos”. Revista Educação e Cultura Contemporânea, v. 10, pp. 95-118, 
2013b.

MASSI, G. A. e BERBERIAN, A. P. “A clínica fonoaudiológica voltada aos 
chamados distúrbios de leitura e escrita: uma abordagem constitutiva de 
linguagem”. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, v. 10, n. 1, 
pp. 43-52, jan-mar 2005.

MASSINI-CAGLIARI, G. O texto na alfabetização: coesão e coerência. Campinas: 
Mercado das Letras, 2001.

MOYSÉS, M. A. A. A institucionalização invisível: crianças que não-aprendem-
-na-escola. Campinas: SP: Mercado de Letras, 2001.

SENNA, L. A. G. Pequeno manual de linguística geral e aplicada. Rio de Janeiro: 
LAG Senna, 1991. Disponível em: www.senna.pro.br. Acesso em: 1 set. 
2009.

______. “Psicolinguística e sistemas gramaticais no campo da psicopedagogia”. 
In GODOY, E. e SENNA, L. A. Psicolinguística e Letramento. Curitiba: 
Editora IBPEX, 2011, pp. 129-194.

TARALLO, F. A pesquisa sociolinguística. São Paulo: Ática, 1986. 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. 7.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
ZORZI, J. L. Aprender a escrever: a apropriação do sistema ortográfico. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998.





Capítulo 7
Relações entre a Saúde e a Educação:  
as ciências da visão a favor da escola

Viviam Kazue Andó Vianna Secin

Introdução

Este capítulo apresenta um convite à aproximação dos dife-
rentes atores envolvidos no desafio multidimensional e interdiscipli-
nar inerente ao processo de letramento vivenciado cotidianamente 
por crianças, jovens e adultos em nosso país.

Como profissional da área de saúde visual Ortóptica1 e 
membro do Grupo de Pesquisas Linguagem, Cognição Humana 
e Processos Educacionais, do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, liderado 
pelo linguista professor doutor Luiz Antônio Gomes Senna, tenho 
procurado empreender movimentos interdisciplinares inerentes aos 
objetivos do grupo de pesquisa, em favor da caracterização do con-
ceito de letramento e do reconhecimento do sujeito do letramento 

1 Ortóptica é a ciência cujo objeto de estudo é a visão binocular, em seus aspectos 
sensoriais e motores, e sua influência para o desenvolvimento global do ser humano 
(Secin, 2011). O ortoptista é o profissional que atua em complementariedade ao 
médico oftalmologista, na habilitação e reabilitação de pacientes com alterações da 
visão binocular por dificuldades de controle estático e dinâmico dos olhos, como na 
insuficiência de convergência e nos estrabismos.
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pertencente ao contexto escolar brasileiro, pela aproximação entre 
as áreas das ciências da visão e da Educação Inclusiva.2

O conceito de letramento a que se refere este capítulo é enten-
dido como um processo de desenvolvimento global do indivíduo, 
tornando-o capaz de transitar e operar, nos diferentes espaços 
do gradiente cultural, sem perder sua identidade plural. Em sua 
dimensão ética, deve possibilitar o desenvolvimento do cidadão e 
o reconhecimento de seus valores culturais, para que seja capaz de 
reconhecer e dialogar com o outro, interagir e transitar tanto nos 
domínios da oralidade quanto da cientificidade (Senna, 2007).

O letramento é considerado para além das atividades de ler e 
escrever, contemplando novos aspectos da oralidade, da psicomo-
tricidade, da cognição e da visualidade e favorecendo o transitar 
entre uma psicomotricidade científica e uma psicomotricidade nar-
rativa. Ressalta Senna a necessidade de se reconhecer a existência 
de diferentes sujeitos mediadores desse processo, sejam eles agentes 
formais ou informais da educação, assim como eu, profissional de 
saúde da visão.

Educação, saúde e cultura como direitos universais humanos, 
assim como o respeito às diferenças humanas, são reconhecidos 
desde 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.  Mas 
“Educação para Todos”, como consenso mundial, deu-se em 1990, 
quando foi proposta a universalização do acesso à educação básica 
com equidade e respeito à diversidade humana e a superação de 
entraves à participação ativa no processo educativo, como o precon-
ceito e os estereótipos aplicados aos grupos sociais marginalizados, 
tais como os pobres, as minorias (étnicas, raciais e linguísticas) e 
os refugiados de guerras (ONU, Declaração de Jontien, 1990).

O entrelaçamento entre os conceitos de educação, saúde 
e cultura foi objeto de discussões promovidas pela Organização 

2 Grupo de Pesquisas Linguagem, Cognição Humana e Processos Educacionais. Dispo-
nível em: www.senna.pro.br.
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Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF), desde a Declaração de Alma-Ata, no Caza-
quistão, em 1978, que abriu caminho para a instituição de um novo 
paradigma em saúde mundial, baseado na estratégia de atenção 
primária em destaque desde a Primeira Conferência Internacional 
sobre Promoção da Saúde, a promulgação da Carta de Ottawa, no 
Canadá, em 1986, e, posteriormente, pela proposta de “Saúde Para 
Todos”, no ano 2000. Desde então, o contexto social e os fatores 
ambientais passaram a ser considerados importantes determinantes 
da saúde (Brasil/MS, 2002; Mendes, 2004; OMS, 2013).

Esse importante marco mundial ressaltou a importância do 
comprometimento interdisciplinar e intersetorial e apresentou o 
conceito de promoção da saúde como sendo o processo de capacita-
ção da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida 
e saúde, assim como na modificação favorável do meio ambiente. 
A partir dela, a saúde passou a ser um recurso para a vida e não o 
objetivo de viver (OPAS, 2010).

No Brasil, a Lei n.º 8.080/90 estabeleceu ser a saúde uma 
responsabilidade do Estado compartilhada com os diferentes setores 
da sociedade, ressaltando como determinantes e condicionantes da 
saúde a educação, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços (Brasil, 1990).

Em uma perspectiva ecológica de saúde, atrelada aos modos 
de vida e dotada de um caráter sistêmico e interdisciplinar, passou-
-se a considerar o sujeito em sua complexa interação com diversas 
dimensões (biológicas, psicossociais, ambientais, culturais, econô-
micas, históricas etc.).

Em termos da saúde da visão, para além dos aspectos especí-
ficos oculares, tornou-se imprescindível entendê-la como parte de 
um vasto sistema de relações que afetam a saúde global e a qualidade 
de vida dos diferentes sujeitos, estando atrelada às práticas sociais 
cotidianas, educacionais, culturais, de lazer, profissionais etc.
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Considerando a importância da visão para o processo de desen-
volvimento global do ser humano e, em especial, para os processos 
de alfabetização e inclusão social, vale mencionar dados levantados 
a partir de estudos populacionais realizados entre os anos de 1980 e 
2015, que alertam para a necessidade de se sensibilizar a todos em 
favor de milhões de pessoas que hoje sofrem impactos negativos em 
suas vidas devido a problemas visuais (Bourne et al., 2017).

Considerando a população aproximada de 7,33 bilhões de 
pessoas no mundo no ano de 2015, estimou-se a existência de, 
aproximadamente, 253 milhões de pessoas com algum tipo de 
deficiência visual, das quais 36 milhões de pessoas seriam cegas. 
E, ainda, advertia-se para a oportunidade de se promover uma 
mudança na vida dessas milhões de pessoas, uma vez que 80% 
dessas causas seriam evitáveis ou curáveis a partir do acesso a cui-
dados em saúde da visão efetivos nos diferentes países (Bourne et 
al., 2017; IAPB, 2019; OMS, 2013).

Saúde como um direito de todos é parte do texto constitucio-
nal brasileiro do ano de 1988 (Brasil, 1988). No entanto, o direito 
à saúde ocular no Brasil é uma conquista mais recente. Seguindo 
recomendações internacionais para a democratização da atenção 
em saúde da visão (OMS, UNESCO e Associação Internacional de 
Prevenção da Cegueira/IAPB) e visando a atender a meta mundial 
do Programa 2020, da OMS, para redução da cegueira evitável no 
mundo até o ano de 2020, instituiu-se, no ano de 2008, a Polí-
tica Nacional de Atenção em Oftalmologia, que garantiu o acesso 
universal aos serviços de saúde visual a todos os brasileiros (Brasil/
MS, 2008; IAPB, 2019).

Mais recente ainda é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Lei n.º 13.146/15), instituída no ano de 2015, 
de modo a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e à cidadania (Brasil, 2015).
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Essa lei estabelece, em seu artigo 2.º, que a pessoa com defi-
ciência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efe-
tiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
E, ainda, ressalta que a avaliação da deficiência deve ser biopsicosso-
cial e realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, con-
siderando aspectos como impedimentos nas funções e nas estruturas 
do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação 
no desempenho de atividades e a restrição de participação.

Em termos de Saúde, no artigo 18 da referida Lei, é assegu-
rada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos 
os níveis de complexidade, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde, garantindo acesso universal e igualitário também à atenção 
em saúde visual.

Em termos do direito à Educação, o artigo 27 estabelece o 
direito à educação em sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar 
o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas caracterís-
ticas, interesses e necessidades de aprendizagem. Nesse aspecto, 
contempla-se também o acesso à educação aos deficientes visuais 
e também daqueles que apresentam diferenças funcionais binocu-
lares instituídas em diferentes rotas ecológicas de desenvolvimento 
binocular, próprias à diversidade cultural e aos diferentes usos coti-
dianos dos olhos. Essa diversidade visual ecologicamente instituída 
demanda especial atenção dos educadores, pois nem sempre leva 
ao desenvolvimento de habilidades binoculares necessárias ao uso 
dos olhos no processo de aprendizagem da leitura.

O processo de inclusão do deficiente visual já se faz presente 
em nossos marcos legais. No entanto, o reconhecimento da existên-
cia de uma ecologia do olhar e uma diversidade visual inerente aos 
diferentes estilos de vida e aos usos cotidianos dos olhos próprios 
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a cada cultura ainda merece a atenção daqueles que se dedicam ao 
campo da Educação Inclusiva, sendo essa visão ecológica e seus 
impactos para o processo de letramento o objeto de reflexão deste 
texto, que tem por objetivo apresentar ao leitor aspectos bino-
culares importantes a serem considerados por aqueles que lidam 
cotidianamente com os alunos culturalmente diversos das escolas 
brasileiras e que podem representar dificuldades adicionais ao já 
complexo processo de alfabetização e letramento.

O diálogo interdisciplinar aqui proposto exige um esforço 
adicional do leitor para que possa lidar com novos conceitos ine-
rentes ao percurso reflexivo que se dirige a territórios além das 
fronteiras de nossos campos profissionais, importante exercício e 
inerente àqueles que se propõem a buscar a aproximação entre os 
diferentes saberes. 

Visão, desenvolvimento e o letramento

A visão é um sentido humano fundamental desde o nasci-
mento. Por meio da visão, iniciamos nossos primeiros contatos com 
o mundo ao redor e com o(s) outro(s), seja na relação mãe e filho, 
seja em família ou com os demais membros da comunidade. O 
sistema visual está presente, ainda que de modo incipiente, desde 
os primeiros momentos de vida, sendo o bebê capaz de perceber 
objetos próximos e de altos contrastes e reconhecer rostos familiares.

A adequada experiência visual da criança permitirá amadu-
recer suas estruturas visuais e alcançar a visão discriminativa do 
adulto, havendo um período de desenvolvimento que se inicia ao 
nascimento e se torna pleno ao redor dos 6 a 7 anos de idade. Trata-
-se de uma importante janela de tempo para o desenvolvimento da 
visão, quando atitudes preventivas, a detecção precoce de agravos 
visuais e a intervenção oportuna favorecem o melhor prognóstico.

O sentido da visão nos permite não somente a apreensão do 
mundo exterior, sendo fundamental para o entrelaçamento das 
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informações provenientes dos demais sistemas orgânicos. Os objetos 
visuais do ambiente são primariamente detectados, localizados, defi-
nidos em termos de suas formas, tamanhos, contrastes e cores. Em 
seguida, esses dados visuais estabelecem diferentes interconexões 
no sistema nervoso, em favor do seu reconhecimento em termos 
conceituais, da associação com fatos da vida e emoções, da retenção 
em nossa memória, possibilitando-nos não somente o uso dessas 
informações na linguagem, mas também no planejamento e execu-
ção de ações corporais globais, no ajuste postural, no controle dos 
ritmos biológicos hormonais regulados circadianamente em termos 
dos ciclos dia/noite e no controle da motricidade global e fina.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (Taleb et 
al., 2010), são diferentes as causas de problemas visuais no Brasil 
(catarata, glaucoma, retinopatia diabética etc.), sendo as mais fre-
quentes entre as crianças brasileiras os problemas refracionais não 
corrigidos (miopia, hipermetropia e astigmatismo), que afetam 
o rendimento escolar e a sociabilização da criança e representam 
grande impacto econômico e social.

Outra causa de problemas visuais são os estrabismos, desvios 
do alinhamento dos olhos que afetam 2% a 4% da população infan-
til no mundo, com consequências motoras e sensoriais que variam 
em razão de sua tipologia, do momento do seu surgimento, de sua 
detecção precoce e do tipo de intervenção terapêutica.

Se o estrabismo ocorre ao nascimento ou nos primeiros 
anos de vida da criança, pode ocasionar adaptações sensoriais, 
entre as quais, a ambliopia.3 A ambliopia pode ocorrer também 
em outras situações de privação sensorial, como a existência de 

3 Ambliopia é o termo de origem grega (amblýs: obtuso; óps: olho) que significa uma 
baixa visual (afetando a sensibilidade ao contraste e a localização espacial) em um olho, 
sem alteração ocular que a justifique, com prevalência variável na população em geral e 
entre 2% a 2,5% na população americana. Sua patogenia pode ser a privação sensorial 
pós-natal infantil, causas refracionais e o estrabismo (Souza-Dias e Goldchmit, 2011, 
p. 88; Von Noorden e Campos, 2002, p. 246).
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anisometropias,4 de altas ametropias5 não corrigidas ou mesmo 
por oclusão prolongada de um dos olhos, por diferentes razões, 
até mesmo pelo uso prolongado de curativos oculares em crian-
ças pequenas.6

Se o estrabismo é mais tardio e surge após o desenvolvimento 
da visão binocular, levará o indivíduo a perceber a diplopia,7 visão 
dupla que se torna um grande incômodo visual, que persistirá até 
que a alteração oculomotora seja compensada por terapia ortóptica 
e/ou intervenções oftalmológicas, associadas ou não à compensação 
com lentes prismáticas e/ou cirurgia do desvio ocular.

Os problemas visuais, como os vícios refracionais e os estra-
bismos, também se associam a perturbações do desenvolvimento 

4 Anisometropia é a diferença significativa refracional entre os dois olhos, que, se não 
compensada adequadamente com o uso de óculos ou lentes de contato na infância, 
pode produzir um desequilíbrio sensorial que pode levar a processos inibitórios sen-
soriais no olho de pior visão ou mais amétrope, com consequente supressão sensorial 
e ambliopização desse olho (Souza-Dias e Goldchmit, 2011, p. 91; Von Noorden e 
Campos, 2002, p. 250). 

5 Altas Ametropias são valores refracionais elevados em ambos os olhos, especialmente 
nas hipermetropias, que, se não compensados com o uso de óculos ou lentes de con-
tato na infância, podem produzir impactos negativos ao desenvolvimento visual por 
privação sensorial nos dois olhos e consequente ambliopia nos dois olhos (Souza-Dias 
e Goldchmit, 2011, p. 90).

6 Os curativos oculares que, durante o período de desenvolvimento inicial da visão, 
privam por período prolongado um dos olhos da criança da adequada estimulação 
sensorial, podem levar à ambliopização desse olho. A privação sensorial também pode 
se dever a casos como a catarata congênita, anomalias palpebrais, entre outras patologias 
que dificultem ou impeçam a formação de imagem perfeita na retina (Souza-Dias e 
Goldchmit, 2011, p.  91; Von Noorden e Campos, 2002, p. 252).

7 Ao surgimento de um estrabismo, o indivíduo se defronta com dois incômodos fenôme-
nos sensoriais: a visão dupla ou diplopia e a confusão sensorial de imagens. A diplopia 
se deve à percepção de um objeto em dois diferentes lugares do espaço e a confusão 
em perceber dois objetos distintos em um mesmo lugar do espaço. Em estrabismos 
congênitos e infantis, a diplopia e a confusão são fenômenos efêmeros, ocorrendo, em 
seguida, adaptações sensoriais de defesa, como a supressão e a correspondência sensorial 
retiniana anômala (Souza-Dias e Goldchmit, 2011, p. 81). No adulto, essa adaptação 
sensorial não ocorre, persistindo a diplopia e a confusão até que o desalinhamento dos 
olhos seja compensado por meio de intervenção terapêutica ortóptica, compensação 
do desvio com lentes prismáticas e/ou compensação cirúrgica. 
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do sistema postural. Segundo o médico ortopedista e posturólogo 
francês Bernard Bricot, o sistema postural é influenciado por três 
principais captores sensoriais: podal, ocular e manducatório (ou 
mastigatório). Para ele, o sistema visual é o segundo mais impor-
tante captor sensorial postural, sendo suas diferentes perturbações 
relacionadas ao surgimento de adaptações posturais estudadas mul-
tidisciplinarmente pela área da Posturologia (Bricot, 2001; Secin 
et al., 2004).

Os distúrbios da visão binocular, entre eles, os estrabismos, 
são objeto de atenção da área da saúde visual, Ortóptica, e os 
profissionais ortoptistas atuam na habilitação e reabilitação visual. 
Buscam os serviços de Ortóptica pacientes com diferentes perfis de 
distúrbios da visão binocular e estrabismos, sejam crianças, jovens 
ou adultos.

Em uma perspectiva reabilitadora, a atuação se dirige ao 
diagnóstico do tipo de distúrbio binocular, suas consequências 
sensoriais e motoras e os impactos nas ações cotidianas visuais do 
paciente, seja nos processos iniciais de alfabetização, seja no pro-
cesso educacional mais amplo, que demanda uma leitura proveitosa 
e confortável, seja nos cotidianos profissional, esportivo, artístico ou 
demais ações visuais que exigem uma visão discriminativa efetiva. 
A partir dessas informações, empreendem estratégias terapêuticas 
específicas para buscar a melhoria das funções binoculares e alcançar 
um adequado desempenho visual.

Em uma abordagem biopsicossocial da intervenção ortóptica, 
baseada na concepção mais ampla de saúde e atrelada a fatores 
sociais e culturais, torna-se fundamental a atuação conjunta pela 
interdisciplinaridade e a intersetorialidade, incorporando um novo 
sentido social e inclusivo (Secin, 2005, 2007, 2011 e 2016).

Nessa perspectiva inclusiva de atuação, o ortoptista busca 
compreender a diversidade biológica e cultural de seus pacientes, 
entendendo-os como sujeitos únicos, idiossincráticos, dotados de 
uma funcionalidade binocular não necessariamente universal, pois 
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se institui em diferentes percursos e contextos de vida, sendo pró-
prios aos distintos grupos sociais e culturas. Assim, a intervenção 
do ortoptista deverá respeitar a diversidade biológica e cultural dos 
diferentes sujeitos em sua prática profissional.

Diversidade visual e os impactos para o processo de letramento

Ao longo de minha prática profissional na área de Ortóptica, 
com atuação no diagnóstico e terapia de transtornos sensoriais e 
motores da visão binocular, algumas situações clínicas me chamavam 
a atenção, pois sinalizavam a possibilidade de existirem singularidades 
em termos do controle da motricidade ocular e que representariam 
diversidades visuais próprias ao uso dos olhos em diferentes contextos 
de vida, revelando diferenças funcionais até então rotuladas como 
inadequações, distúrbios ou mesmo deficiências.

Relatos de pacientes apontavam impactos negativos ao ten-
tarem mudar seus hábitos visuais em suas práticas profissionais, 
traduzidos por queixas astenópicas8 que revelavam uma dificuldade 
do sistema binocular em se adaptar à nova demanda oculomotora. 
Ou seja, a experiência visual de cada um deles, em seus contextos 
de origem, tornavam-nos hábeis para suas atividades pregressas, 
mas inábeis para as novas demandas visuais em novos contextos 
sociais, culturais ou profissionais.

Eram relatadas queixas visuais e a sensação de inadequação 
binocular tanto em casos de pacientes que informavam a transição 

8 Astenopia é o nome que se dá ao conjunto de sintomas que revelam fadiga binocular 
consequente ao esforço dos olhos em atividades visuais discriminativas, como a leitura, 
e que impactam negativamente no desempenho e sinalizam uma inadequação do sis-
tema oculomotor para a execução de tais atividades, tornando-as menos produtivas. 
Os sintomas astenópicos mais frequentes são: cansaço visual, sonolência à leitura, 
embaralhamento, pular linhas ou se perder no texto, embaçamento transitório e visão 
dupla, ter que reler várias vezes o texto para apreender o conteúdo do texto e perda do 
prazer em ler (Secin, 2011; Von Noorden e Campos, 2002, p. 153).
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de seus hábitos visuais no sentido oral-letrado quanto em sentido 
inverso, letrado-oral.

No sentido oral-letrado, muito frequente na clínica ortóptica, 
crianças, jovens ou adultos oriundos de comunidades predominan-
temente marcadas por práticas culturais orais relatavam dificuldades 
no desempenho da leitura, com queixas de cansaço visual, difi-
culdade em se manter na linha do texto, pular linhas, embaralhar 
letras do texto, embaçamento transitório, visão dupla, sonolência, 
dores de cabeça, levando-os a um esforço demasiado, à dificuldade 
de apreensão do conteúdo lido e à perda do gosto pela atividade.

Os sintomas se devem ao fato de a leitura exigir não somente 
uma boa acuidade visual (corrigida ou não por óculos), mas também 
especialmente, um controle dinâmico e fino binocular, para a ade-
quada realização dos movimentos binoculares de varredura do texto.

Para uma boa e confortável leitura, os olhos devem realizar 
saltos rápidos, sendo curtos ao longo da linha do texto e longos ao 
final de uma linha e ao buscar a próxima linha, com períodos breves 
de alguns milissegundos para a sustentação do olhar e apreensão 
das palavras. É necessária a atuação orquestrada de um total de 18 
músculos, sendo 6 extrínsecos e 3 intrínsecos em cada olho, para 
garantir adequada convergência assimétrica e dinâmica dos eixos 
visuais e alcançar visão binocular de qualidade, confortável, única 
e nítida, necessária à compreensão do conteúdo lido (Secin, 2011).

Uma criança, um jovem ou um adulto, que não tenha desen-
volvido adequadamente tais habilidades binoculares, terá dificul-
dade em aprender a ler textos, poderá se queixar de sintomas desa-
gradáveis ao esforço visual e dificilmente terá prazer pela leitura, 
com impactos negativos em seu percurso escolar e/ou educacional.

É importante ressaltar que tais dificuldades apresentadas 
pelos pacientes no consultório não se deviam a problemas de acui-
dade visual, não sendo corrigíveis com óculos, mas a uma dificul-
dade de adaptação funcional do sistema binocular diante de novas 
demandas escolares ou profissionais. Nesses casos, a intervenção 
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ortóptica os ajudava a desenvolver tais habilidades binoculares em 
busca de uma leitura confortável e prazerosa.

No sentido letrado-oral, menos frequente na clínica, a difi-
culdade visual também era relatada, em especial por profissionais 
letrados que passavam a viver em comunidades predominantemente 
marcadas pela oralidade. Como exemplo, os casos envolvendo pes-
quisadores médicos, antropólogos, entre outros, que, ao se muda-
rem para aldeias indígenas e passarem a lidar com um ambiente de 
floresta, sentiam-se especialmente impactados pela dificuldade em 
perceber os sinais de ameaça no ambiente ou de se guiar à noite 
pelos espaços da aldeia. Consideravam-se visualmente incompeten-
tes para lidar com o novo ambiente, ou seja, não possuíam a mesma 
habilidade binocular daqueles com quem passaram a conviver, os 
indígenas (Secin, 2016).

As ciências da visão a favor da escola

Considerando a tradição biomédica fundamentada em parâ-
metros universais de normalidade, a inadequação visual da transição 
oralidade-escrita foi por muito tempo considerada uma incapacidade 
binocular, um distúrbio, pelo fato de os sujeitos não atenderem à 
condição funcional binocular própria ao uso dos olhos nas ações 
visuais discriminativas inerentes à sociedade letrada. Essa interpreta-
ção etnocêntrica ganhava ainda maior peso se os sujeitos envolvidos 
pertencessem a grupos sociais marginalizados, sendo mais um fator 
de exclusão.

Equivocadamente considerado universal e único, o olhar 
disciplinado e discriminativo da cultura letrada é aprendido e se 
desenvolve, desde a pequena infância, pela experiência visual em 
ambientes que favoreçam as práticas letradas, sendo as crianças, 
desde cedo, estimuladas a atitudes psicomotoras e visuais próprias 
ao desenvolvimento de um olhar educado da escola, pelo contato 
com livros infantis e jogos educativos em computadores, tablets e 
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smartphones. Nestes, o objetivo é a preparação sensorial e motora 
binocular para o olhar proximal, centrado, convergente e discri-
minativo necessário à leitura.

Vale ressaltar que, atualmente, o uso excessivo do olhar pro-
ximal por crianças e jovens que passam longos períodos em ativi-
dades visuais discriminativas em tablets e smartphones já se mostra 
prejudicial, sendo cada dia mais frequentes na clínica ortóptica as 
descompensações binoculares por excesso de convergência ou insu-
ficiência de divergência dos olhos e excessivo esforço acomodativo, 
levando a estrabismos convergentes e a pseudomiopias.

As miopias precoces já representam um sério problema de 
saúde pública em países desenvolvidos, especialmente em países asi-
áticos. Segundo a OMS, estima-se que, em 2050, metade da popu-
lação global seja míope, dos quais 10% sejam altos míopes, situa-
ção que começa a ser denominada “epidemia de miopia” nos meios 
oftalmológicos, com potenciais impactos econômicos (Rosa, 2019).

Do mesmo modo, é o olhar da cultura oral, aprendido nas 
comunidades predominantemente marcadas pela oralidade, em 
espaços mais amplos, sendo, desde cedo, desenvolvido por meio 
de atitudes psicomotoras e visuais e mediante práticas que lhe são 
próprias. É o olhar dos ambientes mais amplos, mais distal, atento 
à periferia, menos convergente, desenvolvido nas crianças em ações, 
como soltar pipa, jogar bola, no esconde-esconde etc.

Cada tipo de olhar se desenvolve ecologicamente em seu 
contexto cultural, inerente a cada estilo de vida, revelando uma 
diversidade visual própria aos diferentes indivíduos de uma socie-
dade, necessária à vida, e habilidades específicas para lidar com os 
diferentes ambientes e culturas.

É preciso ter em conta que o olhar da leitura e da escrita 
não é compartilhado por todos os alunos que ingressam na escola 
brasileira, requerendo o reconhecimento desse olhar ecológico e 
idiossincrático e a busca por práticas visuais inclusivas por todos 
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os atores direta ou indiretamente envolvidos no processo de letra-
mento, seja na família, na comunidade ou na escola.

A diversidade visual passa a ser a norma, e não mais a então 
considerada “normalidade” visual, e a escola deverá estar preparada 
para acolher os diferentes olhares de seus alunos, reconhecendo-os 
como habilidades culturalmente instituídas, e buscar promover a 
transição tanto no oral-letrado quanto no letrado-oral, vencendo 
todos os tipos de sensação de inadequação visual que por ventura 
possam existir, pois serão desenvolvidas habilidades binoculares neces-
sárias não somente à escola, mas também à vida. 

Em conclusão, considero fundamental a aproximação entre 
os profissionais das áreas da Ortóptica, das demais áreas das ciências 
da visão e da Educação Inclusiva, de modo a refletirem sobre essa 
complexa temática e juntos buscarem novas formas de se promover 
a necessária transição dos diversos olhares ecologicamente institu-
ídos em direção ao olhar educado, discriminativo e disciplinado 
da cultura escrita.
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Capítulo 8
O movimento humano em pauta: o corpo na 
aprendizagem de crianças, jovens e adultos

Silvio Henrique Vilela

Introdução

A palavra corpo é polissêmica e multifacetada e, neste texto, 
seu uso acontece com o objetivo de dar sentido a um ser com 
necessidades de conhecimentos intermináveis que, da medicina à 
religião, passando pela filosofia e pela antropologia, constituem a 
existência do ser humano. 

Apenas como marco operacional, decidi discutir o corpo a 
partir da criança, deixando claro que não estou, assim, desconside-
rando a importância das fases anteriores. Na verdade, a importância 
do movimento humano começa mesmo muito antes do nascimento 
do bebê. Os pais sabem muito bem a emoção inesquecível de acom-
panhar seus filhos, fazendo da barriga de sua mãe um verdadeiro 
tobogã de carne e osso.

Entendo que abordar a condição física do ser humano logo 
após o seu nascimento, em seus primeiros momentos de vida, deixa 
muito clara a condição extremamente frágil do pequeno sujeito 
perante o mundo que o circunda. No entanto, rapidamente se 
inicia um processo de desenvolvimento do pequeno ser em uma 
busca constante pelo seu equilíbrio no novo mundo que passa a 
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envolvê-lo. Essa busca pelo equilíbrio é impulsionada por influên-
cias internas e externas ao seu corpo, que provocam nele mudanças 
físicas e psicológicas constantes que encontrarão seu limite somente 
na morte. 

Fato indiscutível é que todo o processo de transformação do 
ser humano (tanto motor como cognitivo e social) acontece a partir 
de seu corpo. Isso porque, na verdade, o ser humano não tem um 
corpo, não possui um corpo. Ele é o seu próprio corpo.

Assim, na história da vida humana, o processo de mudanças 
adaptativas do corpo, em busca da competência e do equilíbrio 
necessários à sua sobrevivência, muda completamente a condição 
de existência desse ser já na primeira década de vida. Nesse período, 
o homem se transforma, da condição inicial de grande fragilidade, 
que não lhe permite sobreviver sem o cuidado e a proteção dos 
adultos da espécie, a de um ser seguro, cuja condição de vida na 
fase adulta terá o poder de transformar praticamente tudo o que 
se encontra na superfície da terra. 

Essa mudança extraordinária da condição de vida do homem 
no mundo acontece, essencialmente, graças a dois fatores: primeiro, 
pela busca incondicional e infinita pelo equilíbrio orgânico e psí-
quico do seu corpo (busca essa que atua como propulsora do 
seu desenvolvimento); segundo, pela capacidade inata que o ser 
humano tem de aprender para toda a vida. Essa capacidade de 
aprender do ser humano é praticamente infinita e pode ser descrita 
por uma curva parabólica. Ela é extraordinária do nascimento até 
a fase adulta; depois, não desaparece. No entanto, passa a conviver 
com pequena diminuição progressiva até o momento de sua morte. 
Fato é que, para a aprendizagem após a fase adulta, haverá a neces-
sidade de maior dedicação de quem ensina e de quem aprende para 
que o processo aconteça. Quanto a essa questão, João Batista Freire 
afirma que “o homem sempre poderá, cada vez menos, aprender 
um pouco mais” (Freire, 1991, p. 49). Acrescento ainda que o mais 
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importante nessa fala é a afirmação incontestável de que o homem 
poderá sempre aprender por toda a sua vida. 

Assim colocado, espero já ter construído aqui o fio condutor 
desta discussão sobre o corpo, o movimento e a aprendizagem, qual 
seja: o homem terá sempre a capacidade de aprender independen-
temente de ser criança, jovem ou adulto.

Essa afirmação, mediada pela capacidade humana de produzir 
e administrar o movimento de seu corpo como instrumento para 
aprender, é o que dá ao homem o grande diferencial para sobreviver 
no mundo em constantes e aceleradas mudanças. 

O corpo e o movimento humano

Ao trazer o movimento humano para o campo de debates, o 
corpo do homem toma vultuosa importância e se posiciona como 
o objeto basal para a investigação. Para entender o que vem a ser o 
corpo do homem, é preciso analisar não somente o corpo biológico, 
mas também, e principalmente, o corpo que extrapola os limites da 
anatomia e da fisiologia, o corpo que aprende e que ensina, o corpo 
que fala e que escuta, o corpo que interage com outros corpos no 
espaço e no tempo. Independentemente de ser o corpo da criança, 
do jovem ou do adulto, todos têm o mesmo papel e a mesma impor-
tância para a construção das diversas aprendizagens no mundo.

Para que isso possa ser compreendido, torna-se imprescin-
dível desconsiderar completamente a dicotomia, muitas vezes 
propagada pela escola, entre corpo e mente. Somente a partir da 
preterição a essa dicotomia será possível constatar que o corpo 
tem uma “cartografia” própria que denuncia os muitos interesses 
historicamente depositados nele. Do corpo delegado à meditação e 
ao ócio, na Grécia antiga, passando pelo corpo guerreiro de Roma 
e chegando ao corpo moldado segundo os padrões da moda e da 
mídia, nas primeiras décadas do século XXI, ele foi cultuado pela 
sua beleza e saúde, glorificado enquanto instrumento de guerra, 
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mensurado enquanto força de trabalho, castigado para amortizar 
os pecados e as penas sociais e, finalmente, moldado para ser mão 
de obra do sistema capitalista. Todavia, em nenhum momento da 
história, o corpo deixou de ser o próprio homem. O homem é o seu 
corpo e precisa ter consciência disso, pois somente consciente de 
seu corpo ele poderá construir um diálogo intenso consigo mesmo, 
com os seus e com o mundo. 

Para João Batista Freire, “não se passa do mundo concreto 
à representação mental senão por intermédio da ação corporal” 
(Freire, 2009, p. 75). Mas, infelizmente, quando se discute a cog-
nição e os processos cognitivos no homem, o senso comum leva 
as pessoas a voltarem sua atenção para a mente, mas dificilmente 
a considerarem a existência e o papel de um corpo nesse processo. 

Outra constatação é de que, como mencionei anteriormente, 
essa mente equivocadamente ainda é vista por alguns educadores 
como algo “fora” do corpo. Esse pensamento de dualismo entre 
corpo e mente foi catapultado por Descartes e suas proposições 
(ainda no século XVIII) que determinaram uma separação entre 
corpo e mente como “coisas distintas”. 

Afora esse senso comum, felizmente, hoje, temos vozes que 
questionam essa certeza de outrora, e uma delas é a área da Edu-
cação Física. Os intelectuais dessa área vêm construindo um pen-
samento consistente em oposição à dicotomia entre corpo e mente 
desde a década de 1980. Por isso, hoje é possível colher alguns bons 
frutos desses embates acadêmico-científicos. 

Com certeza, não temos um corpo e uma mente separa-
dos. Nós somos um corpo que come, bebe, chora, emociona-se, 
comunica-se, movimenta-se, pensa e aprende. Enfim, somos um 
corpo que age e reage como um todo, e não em partes. Afinal, o 
que restará ao homem se retirar dele o seu corpo? Teríamos uma 
mente flutuando por aí e criando teorias sobre as coisas?

Fonseca (2010, p. 80) defende que “O que é o próprio 
homem é a sua consciência e percepção do outro (matriz corporal), 
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a sua postura, praxia, linguagem, cognição social e a sua extraordi-
nária capacidade para aprender a aprender”.

Após decretar que o homem é o seu corpo, o autor destaca 
ainda a sua capacidade de aprender a aprender. Podemos, então, 
aferir que esse aprender a aprender, e para sempre, deve ser o para-
digma de orientação do sujeito nesse século, pois, agora, mais do 
que nunca, todas as certezas existentes são altamente mutáveis. 

Delors (1997, p. 89), falando do papel da educação na prepa-
ração do homem para o século XXI, afirma que, para estar à altura 
da nova situação mundial,

é, antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do começo 
ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e enrique-
cer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em 
mudança.

A velocidade com que as novas tecnologias disseminam novas 
informações e novas descobertas para todas as pessoas no mundo 
é assustadora. Por isso, a capacidade de aprender sempre se tornou 
vital para o sujeito contemporâneo.

Relacionar o movimento humano aos processos de aprendi-
zagem e, consequentemente, ao desenvolvimento cognitivo desse 
sujeito, possibilita compreender a multiplicidade interativa e a 
conexão intrínseca dos processos psicológicos com os processos 
motores que sustentam, de fato, o comportamento e a aprendiza-
gem humana desde a origem dos tempos. 

Desse modo, defendo um conceito de movimento humano 
que abarque, além do deslocamento do corpo e de suas partes no 
tempo e no espaço, também o seu papel no desenvolvimento cog-
nitivo do sujeito. Assim,

movimento humano [...] é o deslocamento do corpo e/ou de partes 
dele, que é observável em relação ao tempo e ao espaço em que é pro-
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duzido, e objetiva a adaptação, a transformação ou o relacionamento 
com o mundo externo, partindo sempre de um processo interno de 
cognição (Vilela, 2015, pp. 11-2).

Trago esse conceito pela sua amplitude e por entender que 
ele contempla uma concepção de movimento em três dimensões 
determinantes, quais sejam: biológica, cultural e cognitiva. 

Sobre o movimento humano, considero notório que as pos-
sibilidades de avanço na construção da vida como a temos hoje 
aconteceram basicamente a partir do domínio e da criação de movi-
mentos que se tornaram cada vez mais especializados e passaram a 
exigir cada vez maiores competências ao homem. Basta lembrar que, 
historicamente, o aprimoramento constante no processo de criação 
e manipulação de instrumentos, inicialmente elementares, conduziu 
o ser humano ao desenvolvimento de outros instrumentos que apre-
sentavam, graças à relação da experimentação com a cognição, cada 
vez mais um grau de fabricação e de manuseio sofisticado. Assim, 
além de simplesmente aprender, o homem precisou e foi capaz de 
usar sua capacidade cognitiva para inovar, para criar coisas novas.

Essa afirmação toma corpo no momento em que não é difícil 
perceber que a realidade de avanços na criação e na utilização de 
novos instrumentos pelo homem permanece ainda atual no que 
tange à tecnologia desenvolvida no século XXI. Contrariamente ao 
que alguns podem pensar, o corpo e o movimento ainda se cons-
tituem como atores decisivos na história do homem, na história 
do corpo.

Fato é que os conhecimentos desenvolvidos pela espécie 
foram e são transmitidos às gerações mais novas que os aperfeiçoam 
em quantidade e qualidade, tornando-se assim um legado que é 
constantemente alimentado por gerações e gerações. 

Por isso, torna-se fácil constatar que o movimento humano 
foi o ator principal na história do desenvolvimento da humani-
dade no planeta. Além disso, do pensamento à ação e vice-versa, o 
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homem passou por uma série de adaptações durante a sua história, 
que reforça as faces existentes entre movimento, aprendizagem e 
cognição.

Essa relação que defendo, entre movimento humano e cog-
nição, pode ser constatada também nas obras de Vitor da Fonseca. 
Para quem, não somente no decurso da história humana, mas tam-
bém na história pessoal de cada indivíduo no planeta:

[...] a motricidade influencia o desenvolvimento posterior de todos os 
processos mentais, nos quais cada estágio influencia o seguinte, e as 
funções que se desenvolvem em dado momento se fusionam e se inte-
gram com outras que vão emergir mais tarde (Fonseca, 2008, p. 292).

A motricidade é aqui vista como um repertório de movimen-
tos dominados pelo homem, e seu uso implica, além de aprender 
sobre as decisões que tomamos acerca dos movimentos, aprender 
o modo como desenvolvemos essas decisões e produções, caracte-
rizando, assim, a passagem do fazer para o compreender. 

Nesse momento, sem abrir mão da unidade do corpo do 
homem como uma coisa una, mas tendo a necessidade de con-
ceituar uma parte dele, que é a mente, trago dois conceitos que 
se complementam. Primeiramente, o conceito de Doll Jr. (1997,  
p. 126), para quem a mente “é uma invenção... para conceitualizar 
e rotular os poderes humanos de organização, reflexão, criatividade 
e comunicação”. E também trago a fala de Senna (1997, pp. 104-5), 
para quem a mente pode ser definida de dois modos: o do conceito 
epistemológico do termo, no qual ela é definida como o produto 
dos órgãos biológicos relacionados à produção de conhecimento; e 
como um órgão simbólico, dando a ideia de que ela seja uma parte 
constitutiva da biologia humana que, todavia, não tem constituição 
física. Chamo atenção para o fato de que, vistos unidos esses dois 
conceitos, torna-se fácil perceber a existência de uma clara distinção 
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da mente, para o cérebro e os outros órgãos neurológicos. Então, 
como o homem aprende?

A aprendizagem 

A aprendizagem sempre foi e sempre será um processo 
essencial na existência do ser humano, que quase sempre envolve 
a interferência do outro na reconstrução da experiência individual 
com o objetivo de ampliar o domínio desse conhecimento para o 
grupo social. De tal modo, a escola, como locus reconhecido da 
aprendizagem, também precisa provocar um processo intenso de 
interação dos seus participantes, objetivando mudanças/transfor-
mações no desenvolvimento dos alunos, pois este é o sustentáculo 
da existência da instituição “escola”. 

Em relação ao processo de aprendizagem, Vigotsky observou 
a existência de duas possibilidades que podem levar a ele. A pri-
meira, quando as atividades podem ser realizadas sem a ajuda de 
outras pessoas – acontece por essas atividades já corresponderem 
a conceitos internalizados anteriormente pelo sujeito. Segundo 
Vigotsky, esse é o nível de desenvolvimento real do sujeito. Por 
outro lado, existem as atividades que só podem ser realizadas com 
a ajuda de outras pessoas que dominam os conceitos necessários – a 
isso, ele chamou de nível de desenvolvimento potencial. 

Definidos esses dois níveis de desenvolvimento, Vigotsky 
indicou a existência de uma zona de desenvolvimento, a qual ele 
chamou de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) do sujeito. 
Essa zona é 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (Vigotsky, 2007, p. 97).
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Visto assim, para que o sujeito adquira uma nova compe-
tência, ela precisa obrigatoriamente estar contida na sua Zona de 
Desenvolvimento Proximal (sendo ZDP = ndr + ndp). Desse modo, 
a partir do momento em que ele aprende a solucionar problemas 
(sozinho ou com ajuda), adquire tal competência, passando esta a 
fazer parte do seu nível de desenvolvimento real. Esse movimento 
de aproximação do potencial com o real redimensiona a sua ZDP, 
refletindo na sua aprendizagem e, consequentemente, no seu desen-
volvimento mental.

Respeitando essa linha de raciocínio, a escola tem como fun-
ção proporcionar intervenções a partir das ZDPs de seus alunos. 
Para isso, ela deve construir processos pedagógicos coerentes que 
objetivem os avanços apontados anteriormente, visto que estes difi-
cilmente ocorreriam espontaneamente, ou, na melhor das hipóteses, 
levariam demasiado tempo para que ocorressem. 

Desse modo, as experiências advindas do uso do movimento 
humano, que podem acontecer individualmente ou em grupos, 
permitem, ao mesmo tempo, que o aluno exercite os seus níveis 
de conhecimentos, que ajude o colega a ampliar o seu nível de 
conhecimento real e a ele mesmo de receber ajuda para construir 
a ampliação do seu próprio nível de conhecimento. Esse é o meca-
nismo da interação durante os processos de aprendizagens.

Apenas como exemplo dessa afirmação, vamos pensar em 
uma atividade simples que pode ser adaptada a praticamente qual-
quer pessoa que esteja envolvida no processo de aprendizagem. 
A proposta que apresento é a criação de um jogo que envolva 
um grupo de 10 alunos, independentemente do gênero. Ao levar 
essa proposta aos alunos, eles precisarão interagir fortemente para 
tomarem as decisões em grupo. Desse modo, todos os participantes 
terão acesso a todos os conceitos que, individualmente, cada um 
possui sobre o assunto. Os processos seguintes – definir o obje-
tivo do jogo, os equipamentos, o campo de disputa, as regras e o 
aprendizado prático dessa nova proposta – servirão como ambiente 
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e instrumentos para que as interações continuem acontecendo e a 
aprendizagem se construa.

Wallon, outro estudioso dos processos de aprendizagem, 
dedicou-se a pesquisar a psicologia genética como procedimento 
capaz de compreender de modo global a totalidade da vida psíquica. 
Para ele, na existência do homem, o biológico e o social são indis-
sociáveis (Dantas, 1992, p. 37). Segundo Wallon, o grande eixo 
para entender a pessoa é a questão da sua motricidade.9 Para dar 
conta disso, ele buscou entender a atividade muscular do homem 
e nela encontrou duas funções: a cinética e a postural. A primeira 
é caracterizada pela identificação do movimento, e a segunda, pelo 
controle sobre a inércia. Nesse ponto, é imperativo assimilar que o 
controle do movimento humano é tão importante para a construção 
dos processos de aprendizagem das crianças quanto o controle sobre 
a inércia desse movimento, uma vez que parte da aprendizagem 
necessita da imobilidade, da concentração e do direcionamento 
para que possa se concretizar. Por extensão, proponho elencar essa 
importância também para o aprendizado de jovens e adultos. 

O processo de alfabetização é um exemplo crasso do que 
estou falando. O trabalho inicial com movimentos diversos serve 
de base para a construção de aprendizagens que irão compor a 
alfabetização no final do processo. No momento da construção 
da escrita alfabética no papel, a inércia de grande parte do corpo, 
a concentração e o foco nos movimentos específicos são o que irá 
garantir o sucesso do aprendizado.

Assim, uma das importantes contribuições de Wallon para 
entender o processo de aprendizagem foi a identificação de que, no 
processo de desenvolvimento da criança, “o ato mental se desen-
volve a partir do ato motor e passa em seguida a inibi-lo, sem deixar 
de ser atividade corpórea” (Dantas, 1992, p. 38). 

9 Para Wallon, motor e psicomotor são sinônimos (Dantas, 1992, p. 37).
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Ainda para Wallon, o desenvolvimento da pessoa acontece 
em uma construção progressiva na qual se sucedem fases em que 
ora predominam aspectos afetivos, ora cognitivos, com presença 
importante do que ele chama de motricidade e que, neste texto, 
identifico como o movimento humano.

Mesmo tomando como referência para sua proposição o desen-
volvimento da criança (que é do que trata Wallon neste momento), é 
possível inferir, a partir dele, que o movimento humano ocupa uma 
importante posição dentro do desenvolvimento integral do sujeito 
independentemente da fase da vida na qual se encontra, seja criança, 
jovem ou adulto. 

É de conhecimento da área que Jean Piaget (1896-1980) 
foi um dos nomes mais influentes no campo da educação durante 
a segunda metade do século XX. Ele procurou explicar o desen-
volvimento intelectual do sujeito partindo da ideia de que os atos 
biológicos observados são sempre atos de adaptação ao meio físico 
e organização do meio ambiente à procura do equilíbrio, e que o 
desenvolvimento intelectual segue do mesmo modo que o desen-
volvimento biológico. Assim, “toda vida mental e orgânica tende a 
assimilar progressivamente o meio ambiente, realizando esta incor-
poração graças às estruturas ou órgãos psíquicos, cujo raio de ação 
se torna cada vez mais amplo” (Piaget, 1978, p. 15).

A essa constatação, ele acrescenta também a vida afetiva, 
usando, para justificativa, o notório aumento do equilíbrio dos 
sentimentos paralelamente ao aumento da idade. Para Piaget, defi-
nitivamente, a criança não é um pequeno adulto e possui um modo 
próprio de construir o seu aprendizado. No entanto, ele garante que 
“do ponto de vista funcional, isto é, considerando as motivações 
gerais da conduta e do pensamento, existem funções constantes e 
comuns a todas as idades” (1978, p. 12). 

Penso que, vista assim, essa afirmação nos permite ampliar 
as propostas aqui apresentadas sobre a aprendizagem da criança 
também para jovens e adultos.



180    O cotidiano escolar de crianças, jovens e adultos em roda de conversas

Jerome Bruner é um pesquisador norte-americano que dá 
continuidade aos estudos de Vigotsky. Bruner (1986; 1997), consi-
derando que os modos de desenvolvimento da mente são sinônimos 
de modo de desenvolvimento do pensamento, explica esse desen-
volvimento por meio de dois modos de pensamento: o narrativo e o 
científico. Para o autor, eles  são os responsáveis pelo modo como se 
opera o desenvolvimento cognitivo do sujeito, consequentemente, 
a aprendizagem.

Logicamente, ambos os modos operam com a existência do 
corpo. No entanto, genericamente, o modo narrativo de pensa-
mento se caracteriza pelo papel destacado, que é dado ao corpo, e 
sua experiência de movimento no contexto do processo vivido. Já o 
modo científico de pensamento é marcado pela presença das repre-
sentações simbólicas como sustentação a esse processo. Portanto, 
o controle sobre a imobilidade e a bradicinesia10 são características 
do modo de pensamento científico. 

Fato incontestável é que não existem, entre esses modos de 
pensamento, diferenças qualitativas. O que existem são característi-
cas (ou caminhos) que definem como o desenvolvimento cognitivo 
se processa no sujeito. 

No dia a dia da sala de aula, onde se tem por objetivo e 
modelo a formação do sujeito cartesiano,11 o aluno é muitas vezes 
privado da realização de certos movimentos corporais. Isso acontece 
porque o sucesso do aprendizado requer do indivíduo, no máximo, 
a bradicinesia. O sucesso escolar tem como objetivo um modelo 
comportamental que, para ser atingido, parece não exigir a explo-
ração do tempo e do espaço por meio do movimento de seu corpo. 
Ao contrário, por vezes, a busca por esse objetivo da escola gera 
privações no controle postural do aluno, na consciência corporal e 

10 Presença de movimentos lentos ou retardados.
11 Sujeito cartesiano é “o cidadão da cultura moderna, concebido segundo os padrões de 

comportamento social e intelectual determinados por René Descartes (daí o seu nome, 
sujeito cartesiano) em termos ideais, no século XVII”. (Godoy e Senna, 2011, p. 137). 
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nas relações do espaço com os outros e com os objetos ali colocados 
quando exige dele a completa imobilidade durante horas seguidas. 

Está padronizado hoje, com raras exceções, que, na sala de 
aula, a palavra de ordem para que ocorra o aprendizado é imobili-
dade, e não movimento. Assim, para atingir o objetivo da educação 
formal (na aprendizagem das diversas áreas do conhecimento), 
hoje, o corpo precisa apenas ser controlado e docilizado para que 
se adéque à rotina escolar. 

Kunz (2004) chama a atenção para a importância de que a 
escola ofereça a possibilidade de experimentar os movimentos, os 
esportes e os jogos com as crianças e jovens, objetivando um maior 
e melhor conhecimento de si e sobre seu corpo, e estendo essa 
proposta, igualmente importante, para a educação dos adultos. No 
estudo da andragogia, como a arte ou ciência de ensinar aos adul-
tos, fica claro que eles preferem aprender para resolver problemas 
e desafios, mais que aprender simplesmente um assunto. Usar para 
esse aprendizado as diversas possibilidades do movimento humano 
(conforme o conceito aqui adotado) parece-me uma indispensável 
oportunidade para esse exercício. 

O diálogo com o mundo se realiza por intermédio dos movi-
mentos, e é por “movimentar-se” de forma livre e autônoma que 
embarcamos em um veículo de libertação das excessivas referências 
externas às quais estamos expostos frequentemente. Viver o apren-
dizado me parece mais completo do que simplesmente aceitar as 
verdades impostas externamente.

A partir de uma lógica do movimento enquanto instrumento 
que possibilita o desenvolvimento integral do corpo, o espaço que 
abriga esse corpo tem inigualável importância no momento em que 
é percebido como palco para as experimentações. Para Vitor da Fon-
seca, a relação do sujeito com o espaço começa no seu próprio corpo, 
que é o eixo em torno do qual se organiza o espaço. Somente depois 
de concluída a aprendizagem tônica e emocional é que a pessoa se 
vê disponível para aprender o espaço (Fonseca, 2008, p. 152). Assim 
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visto, é nesse palco (espaço) que acontecem as experimentações e 
os enfrentamentos de seu corpo, primeiramente com ele mesmo e, 
depois, com os outros corpos, com o próprio espaço e com os objetos 
ali estabelecidos. Quando me refiro ao enfrentamento dos corpos, não 
estou fazendo apologia a um embate físico, mas a experimentações 
que provocam estímulos necessários para promover o conhecimento 
das possibilidades corporais e intelectuais do sujeito e, assim, promo-
ver seu aprendizado de qualquer área ou assunto.

Para Jean Piaget (1978, p. 15), a inteligência é uma adapta-
ção: “[...] há a adaptação quando o organismo se transforma em 
função do meio, e essa variação tem por efeito um incremento do 
intercâmbio entre o meio e aquele, favorável à sua conservação, 
isto é, à conservação do organismo”.

Assim, o meio no qual o corpo se encontra e as ações que ali 
desenvolve em busca de uma adaptação possuem especial papel no 
desenvolvimento da inteligência, na medida em que constituem 
um desafio a ser superado. Piaget não faz menção, nesse momento, 
ao contexto cultural que envolve qualquer ambiente, mas isso se 
torna compreensível a partir do momento em que esse nunca foi 
o foco do seu trabalho.  

Quando tratamos da aprendizagem da criança, outro ponto 
que precisa ser considerado nessa avaliação é a presença do outro. 
Isso tem uma grande influência no seu desenvolvimento, na medida 
em que o outro é, para a criança, a razão e o centro de suas atenções 
e motivações (Fonseca, 2008, p. 147). Constitui-se, assim, seu 
parceiro permanente no caminho do desenvolvimento e também 
em quem a criança canaliza sua afetividade.

Conclusão

Para concluir o tema discutido neste capítulo, começo por 
afirmar que a aprendizagem sempre foi um processo essencial na 
existência do ser humano, e o quadro mundial que é apresentado 
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nas primeiras décadas do século XXI mostra a necessidade de que 
hoje, mais do que nunca, o sujeito esteja preparado para aprender 
a todo momento e para sempre. A velocidade das novas descober-
tas e a facilidade de divulgá-las ao mundo torna a capacidade de 
aprender muito mais importante do que só o saber acumulado, 
uma vez que ele será rapidamente superado por constantes novas 
descobertas. Portanto, discutir novos modos e instrumentos que 
possam melhorar o processo de aprendizagem me parece extrema-
mente importante para que a educação exerça o seu papel social.  

É importante entender que a aprendizagem não acontece 
apenas em um momento determinado na vida da pessoa, mas se 
inicia com os primeiros suspiros de vida ainda no ventre da mãe, 
acelera-se quando criança e jovem, mantém-se na fase adulta e, 
na fase senil, ela persiste, embora com uma diminuição em sua 
potencialidade. Dito isso, posso afirmar que uma das características 
basilares do homem é a capacidade de aprender a aprender para 
sempre, não importando se ele é criança, jovem ou adulto.

Tratar os processos de aprendizagem em crianças, jovens e 
adultos traz vários pontos em comum, mas o que este texto destaca 
é o papel do corpo nessa aprendizagem. Para entender esse papel 
nos processos de aprendizagem, é preciso antes entender que não 
existe uma separação entre corpo e mente, que essa dicotomia é 
completamente pérfida. O homem é essencialmente o seu corpo, 
e precisa ter consciência disso, pois, somente consciente de seu 
corpo, ele poderá construir um diálogo intenso consigo mesmo, 
com os seus e com o meio ambiente. 

Desde muito jovem, o homem começa a perceber e a agir 
no ambiente que o cerca por meio do movimento, e as teorias de 
pesquisadores da aprendizagem, como Vigotsky, Wallon, Piaget e 
Bruner, podem ser entendidas a partir do papel do corpo e do seu 
movimento. Isso porque a capacidade humana de produzir e admi-
nistrar o movimento de seu corpo como instrumento para aprender 
dá ao homem o grande diferencial para sobreviver num mundo em 
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constantes e aceleradas mudanças. Nesse ponto, os pesquisadores 
apresentados são unânimes em determinar que a experimentação 
e a tomada de consciência inicial da criança acontece por meio do 
seu movimento.

Para finalizar, apresento a proposição de que existem interfa-
ces que ligam o movimento humano à cognição, e que elas aconte-
cem na medida em que o movimento humano é a ação enquanto 
resposta a uma estratégia criada pela dimensão cognitiva do sujeito. 
Para comprovar minha afirmação, uso de duas perspectivas de olha-
res: primeiro porque o movimento humano é um instrumento 
que, para ser criado, aprendido e usado, necessita de construções 
mentais que estimulam e se alimentam diretamente do desenvol-
vimento cognitivo do sujeito; em segundo, porque é o movimento 
humano que permite a experimentação e a criação de instrumentos 
e ações que, para seu uso, requerem a ampliação da cognição desse 
mesmo sujeito. Sendo assim, em ambos os casos, esse movimento 
de criação/ação/reflexão/nova criação se transforma em um ciclo 
que alimenta o desenvolvimento cognitivo do sujeito, em uma 
cadeia de continuidade praticamente indefinida. 

Ainda em relação às experiências com movimento humano, 
é possível afirmar que, devido às características determinantes do 
papel do movimento e do contexto em suas realizações, elas são 
experiências de padrões narrativos, determinando, portanto, que 
esse é um processo que opera pelo modo narrativo de pensamento.

Finalmente, encerro com a fala de que o processo de apren-
dizagem do sujeito necessita, antes de tudo, do saber ensinar do 
professor, e esse saber ensinar exige dele a aceitação do novo. Por-
tanto, preconiza a existência de novos olhares sobre a educação, 
novos olhares desprovidos de preconceitos e conscientes da limi-
tação de cada um.
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Capítulo 9
Corpo e movimento no contexto da EJA

Giane Moreira dos Santos Pereira

Cada parte de nós conta uma história...

O corpo e o movimento fazem parte da condição humana, no 
entanto, diferentes concepções sobre esses dois objetos e a importân-
cia que assumem em diferentes grupos e espaços foram e continuam 
se modificando por meio do tempo e das culturas.

Entende-se cultura como:

Um conjunto de códigos simbólicos reconhecíveis pelo grupo: neles 
o indivíduo é formado desde sua concepção; nesses mesmos códigos, 
durante a sua infância, aprende-se os valores do grupo; por eles é mais 
tarde introduzido nas obrigações da vida adulta, da maneira como 
cada grupo social a concebe (Brasil, 1997, p. 27). 

Sendo assim, no que se refere ao corpo e ao movimento, é a 
cultura em que o homem se encontra inserido e o tempo histórico 
em que vive que indicam as formas de atuar sobre o corpo e os 
movimentos que são considerados importantes para atender às 
necessidades humanas e tornar a vida cotidiana mais satisfatória. 

O ser humano, então, foi criando, ao longo da história, recur-
sos que tornassem os movimentos mais eficazes e suprissem sua 
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fragilidade biológica em diferentes contextos: militar, domínio e uso 
do espaço, razões econômicas, laborativas e religiosas, entre outras. 
Dessas criações, derivaram inúmeros conhecimentos e representa-
ções que se transformaram ao longo do tempo, tendo ressignificadas 
as suas intencionalidades e formas de expressão, e constituem o que 
se pode chamar de cultura corporal (Brasil, 1997, p. 26).

As formas mais básicas de movimentação podem ser combinadas 
de diferentes maneiras para se atender as demandas ambientais, que 
também são sociais e culturais. Elas podem originar outras formas de 
movimentações características de um período histórico, compartilha-
das em uma mesma região por segmentos sociais específicos, em todo 
um país ou por várias nações e sociedades. O conjunto desses fenô-
menos ou manifestações corporais expressivas tem sido denominado 
Cultura Corporal de Movimento (Darido e Rangel, 2005, p. 26). 

Sabendo-se que o movimento faz parte da natureza humana, 
é a intenção de educar o corpo e os movimentos que caracteriza a 
“educação corporal” ou “educação física” ou “ginástica” ou qualquer 
outro nome que tenha. A educação do corpo e do movimento 
tem sempre um objetivo definido, mas não único, e que terá mais 
ou menos importância, dependendo da sua finalidade e do grupo 
social que o pratica.

Em relação à escola, pode-se afirmar que, entre as áreas de 
conhecimento que estudam e atuam sobre o corpo e o movimento, 
encontra-se a Educação Física. Os sentidos atribuídos ao corpo, 
em sua historicidade, são os que também estabelecem os sentidos 
atribuídos à Educação Física. Por isso, a história dessa disciplina 
associa-se à concepção histórica de corpo, pois as atividades cor-
porais fazem parte do cotidiano de diferentes povos em diferentes 
lugares, muito antes de receber o nome de Educação Física.
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Contextualizando a Educação Física na EJA

Toda a história da Educação Física, e sua inserção na escola, 
possui aspectos conflitantes. Mas no contexto da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), esses aspectos são bem mais acentuados. Desde sua 
criação, a EJA tem como principal proposta atender ao ensino de 
jovens e adultos não escolarizados. Legalmente, essa proposta surgiu 
pela primeira vez explicitada em forma de lei na Constituição de 
1934, que reconheceu “a educação como direito de todos e deve ser 
ministrada pela família e pelos poderes públicos” (artigo 149).

Embora estimulassem a criação de associações civis com a 
proposta de atender aos jovens e aos adultos não escolarizados e 
reconhecer o direito dessas pessoas ao acesso à educação, a Cons-
tituição de 1934, assim como a de 1937, não tratava do vínculo 
constitucional e dos recursos destinados à educação, o que dificul-
tava a prática efetiva e sua ampliação.

Na década de 1930 e início da de 1940, os altos índices de 
analfabetismo, associados à necessidade de mão de obra especiali-
zada para o processo de industrialização, bem como a integração dos 
emigrantes estrangeiros, fez do ensino primário uma das prioridades 
dos governos. Pelo Decreto n.º 4.958/42, instituiu-se o Fundo 
Nacional do Ensino Primário, e, pelos Decretos n.º 5.293/43, 
6.785/44 e 19.513/45, estabeleceram-se as fontes, percentuais e 
critérios para distribuição dos recursos. A Educação de Jovens e 
Adultos passou, então, a receber recursos oficiais segundo o disposto 
no Decreto n.º 19.513/45, artigo 4.o, inciso II. Com tais verbas e 
convênios, criou-se, após 1946, a Campanha Nacional de Educação 
de Adolescentes e Adultos (Soares, 2002).

No entanto, mesmo com a determinação de verbas para essa 
modalidade, durante vários anos, a Educação de Jovens e Adultos, 
denominada ensino supletivo, ficou a cargo de campanhas de governo 
e projetos organizados pela sociedade civil ou pelas igrejas e, muitas 
vezes, tinham mais motivações eleitoreiras do que educacionais.
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Somente pela Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional, 
de 1971 (Lei n.º 5.692/71), é que o ensino supletivo teve suas bases 
legais. Naquela lei, o ensino supletivo é tratado em capítulo pró-
prio, com cinco artigos, sendo estabelecido que “se destina a suprir 
a escolarização regular para adolescentes e adultos, que não a tinham 
seguido ou concluído na idade própria” (Brasil, 1971). A partir dessa 
lei, o ensino supletivo poderia abranger a alfabetização, a qualifica-
ção, algumas disciplinas e também a atualização. Esse foi o primeiro 
momento em que havia na legislação uma brecha para se pensar em 
disciplinas que trabalhem o corpo e o movimento na EJA. A pro-
dução normativa sobre o assunto ficou a cargo do Conselho Federal 
de Educação e, após a LDB de 1971, muitos foram os pareceres e 
resoluções sobre o assunto, que estabeleceram quatro funções para 
essa modalidade de ensino: suplência, suprimento, aprendizagem e 
qualificação (Soares, 2002).

Na década de 1980, a Constituição de 1988 estabeleceu, 
em seu artigo 208, como dever do Estado, “a garantia do ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso em idade própria”, ratificando, assim, as bases legais 
já definidas pela Lei n.º 5.692/71.

Uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
promulgada em 1996 (Lei n.º 9394/1996), instituiu a mudança de 
ensino supletivo para Educação de Jovens e Adultos, definindo-a 
como uma modalidade própria e abrangendo as etapas de ensino 
fundamental e média. 

No ano de 2000, baseado na Lei n.º 9.394/96, o Conselho 
Federal de Educação elaborou as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
nas quais se encontram orientações específicas quanto aos conteú-
dos que devem ser abordados na Educação de Jovens e Adultos em 
cada área de conhecimento. O documento indica as três funções da 
EJA – reparadora, equalizadora e qualificadora – e apresenta, pela 
primeira vez, a Educação Física como disciplina dessa modalidade, 
com diretrizes próprias.
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Analisando a história da EJA no Brasil, é possível perce-
ber que corpo e movimento nunca foram uma preocupação dessa 
modalidade. Podemos inferir, a partir dos movimentos legais, que 
existe uma representação social de que corpo e mente encontram-
-se separados no sistema de aprendizagem e, nessa representação, 
há uma clara superioridade do conhecimento intelectual sobre as 
atividades corporais. Pode-se confirmar essa concepção, refletindo 
sobre a legislação da Educação Física no ensino noturno. Vejamos:

 Desde 1996, a prática da Educação Física na escola é regu-
lamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa lei 
dispõe, no artigo 26, que “a Educação Física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, 
ajustando-se às faixas etárias e às condições da população esco-
lar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. Esse artigo abrange 
qualquer forma de organização ou nível de escolaridade que seja 
realizado no turno da noite. Porém, sua redação já foi modificada 
por duas vezes. Ficando assim:

Parágrafo 3.º – A Educação Física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica, 
ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, 
sendo facultativa nos cursos noturnos (Brasil, 1996, artigo 26).

Note-se que foi incluída a palavra obrigatória, mas não são 
incluídos os cursos noturnos, nos quais a Educação Física continua 
facultativa. O caráter facultativo da lei sempre foi um obstáculo na 
inclusão dessa disciplina nos cursos noturnos, pois, com problemas 
de falta de verbas e de professores, os sistemas educacionais, em sua 
política, não consideram importante sua inclusão. 

É interessante refletir sobre esse fato, pois nos leva a pensar 
em algumas questões bastante importantes: Qual o lugar do corpo e 
do movimento na aprendizagem escolar? Qual é o papel e a impor-
tância da Educação Física na escola? Conteúdos e disciplinas que 
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priorizam atividades corporais somente são oferecidas nas escolas 
se tiverem caráter obrigatório?

Uma nova redação foi dada a esse artigo pela Lei n.º 10.793, 
de 1 de dezembro de 2003, a vigente:

Parágrafo 3.º – A Educação Física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente obrigatório da educação básica, sendo sua 
prática facultativa ao aluno:
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II – maior de trinta anos de idade;
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 
similar, estiver obrigado à prática de Educação Física;
IV – amparado pelo Decreto-Lei 1.044 de 21 de outubro de 1969;
V – Vetado
VI – que tenha prole.  

 Analisando essa redação, pode-se notar que há uma transfe-
rência do poder de escolha para aluno. O caráter facultativo não é 
da política educacional, que deve oferecer, mas dos alunos que se 
enquadrem nos critérios estabelecidos pela lei.

Os critérios adotados para delimitar quem pode optar por 
não fazer Educação Física no ensino noturno são bem interessantes, 
pois trazem consigo uma série de sentidos associados à represen-
tação do que é corpo e Educação Física: atividades físicas (quais: 
esporte? Brincadeiras?) que podem não ser apropriadas aos traba-
lhadores (supõe-se que eles já fazem muita atividade no trabalho e 
que estas substituem as atividades realizadas na Educação Física?), 
a pessoas de certa idade (qual é a idade apropriada para fazer ativi-
dade física?), aos que já tiveram filhos (cansam-se muito cuidando 
dos filhos?).

Quanto aos conteúdos de Educação Física que devem ser 
ensinados no ensino noturno, as Diretrizes Curriculares Nacionais 
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para o ensino da EJA, promulgadas no ano de 2000, apresentam 
um longo texto com orientações curriculares para o ensino da Edu-
cação Física. Estas propõem uma abordagem voltada para a cultura 
corporal de movimento.1 Essa concepção sustenta-se na ideia de 
que a Educação Física, como disciplina acadêmica, estudaria o 
corpo e o movimento, não de maneira isolada e descontextualizada, 
mas inscritos em um contexto histórico-cultural. 

A intenção de educar o corpo é – e sempre foi – a principal 
característica da Educação Física. O que se modificou foi como e 
para que ela se destina. Sendo assim, historicamente, a Educação 
Física assumiu uma diversidade de enfoques e recomendações, que, 
sempre relacionados ao contexto histórico e, em razão deste, sub-
metem-se e se relacionam à representação de corpo admitida pela 
sociedade. Esses enfoques resultaram em abordagens (ou teorias) 
que têm por objetivo orientar as práticas de Educação Física nas 
escolas de acordo com o considerado melhor em cada momento.

Atualmente, na bibliografia sobre o tema, bem como em 
documentos oficiais, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
Diretrizes Curriculares Nacionais e outros que regulamentam a 
Educação Física, as recomendações não são quanto ao uso desta ou 
daquela abordagem. Neles, é quase um consenso que a Educação 
Física escolar não deve reduzir seu ensino à prática de esportes 
(principalmente com ênfase no esporte competitivo), nem às prá-
ticas estritamente voltadas para o desenvolvimento de habilidades 
físicas por meio de treinamento, mas considerar o aluno em seu 
contexto histórico-cultural. Darido e Rangel (2005) sustentam 
que os objetivos gerais da Educação Física escolar são: democra-
tizar o acesso à Educação Física (todos os alunos têm direito); a 
busca da autonomia; reflexão crítica a respeito das possibilidades 

1 “O conceito de cultura corporal, tratado nessa proposta, é entendido como produto 
da sociedade e como processo dinâmico que, simultaneamente, constitui e transforma 
a coletividade à qual os indivíduos pertencem” (Brasil, 2000).
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da Educação Física na escola; a saúde e o lazer como possibilidades 
de sua prática. 

Tem-se, então, uma narrativa que começa com a instituição 
da Educação Física nas escolas no Império, que seria orientada 
pela ginástica e pelos exercícios militares, até chegar à concepção 
crítica-superadora nos dias de hoje. 

Os sentidos sobre corpo, movimento e Educação Física que 
circulam no contexto da EJA

É importante conhecer a legislação e a regulamentação 
vigente. No entanto, cabe destacar que as leis e as orientações 
curriculares para uma determinada disciplina ou atividade a ser 
realizada na escola trazem em si uma ideologia que espelha os 
acontecimentos e os valores vigentes em uma determinada época, 
mas as  mudanças ocorridas entre uma época e outra não aconte-
cem de maneira estanque, isolada, como se fossem degraus, que, de 
uma hora para outra, mudamos de concepção sobre determinada 
coisa. Toda mudança é um processo que apresenta disputas sobre 
a visão do mundo e das coisas. Sendo assim, ainda hoje, nossas 
representações sociais sobre corpo, movimento e Educação Física 
na escola estão permeadas por componentes históricos e culturais 
que nos forjaram ao longo do tempo e da história.

A Educação Física é objeto de representações dos diversos 
grupos sociais que compõem a escola, bem como dos que determi-
nam seu fazer fora dela, como os legisladores e gestores, assim como 
os pais e responsáveis. Dessa maneira, nas escolas e na sociedade, 
diversos grupos sociais defendem a sua representação de Educação 
Física, que se relaciona diretamente às suas representações de corpo.

Uma representação social caracteriza-se por sustentar seus 
argumentos mais nos valores, no que o grupo considera melhor, 
desejável, preferível, do que nos conceitos ou nas constatações que 
são ignorados (Moscovici, 1978). Os grupos pensam seus objetos 
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(temas) a partir dos valores que defendem. No contexto da Edu-
cação de Jovens e Adultos, esses grupos são diversos. 

Pensando somente nos alunos, já se pode afirmar que o grupo 
denominado “alunos da EJA” não é, de fato, unitário, pois há uma 
diversidade de valores que ali circulam em virtude da heterogenei-
dade etária, de experiências de vida, dos objetivos quanto à esco-
laridade etc. Por isso, as representações sociais sobre corpo, movi-
mento e Educação Física que cada grupo possui irão influenciar 
diretamente na maneira como esses grupos irão receber e valorizar 
cada atividade proposta, seja ela com o corpo ou não.

Apesar de, atualmente, a EJA ser um espaço no qual se fala 
e reflete sobre a importância da corporeidade na vida de qualquer 
ser humano, a implantação efetiva de atividades que considerem 
o corpo e o movimento no contexto da EJA ainda é um grande 
desafio. Primeiramente, por parte da legislação, que ainda apresenta 
como caráter facultativo as atividades de Educação Física nessa 
modalidade e, depois, pela dificuldade de atender a diversidade 
de grupos de alunos existentes nesse contexto. A participação dos 
alunos nas aulas que priorizam o trabalho com o corpo e o movi-
mento, na maioria das vezes, é vista como perda de tempo, como 
atividade que não é considerada aula.  A ideia do tempo que já 
perderam e precisam recuperar corrobora o pensamento de que, 
se não estão fazendo dever, lendo, escrevendo ou fazendo cálculos, 
ou seja, “usando a cabeça”, eles estão perdendo tempo.

Não é uma tarefa fácil para o professor de Educação Física 
fazer os alunos aderirem às suas aulas. Em princípio, os alunos mais 
velhos acham que não é importante porque não estão mais na idade 
de brincar, enquanto os mais jovens só querem jogar futebol. A 
antítese que opõe a Educação Física (diversão, brincadeira) às outras 
disciplinas (sérias e estressantes) está sempre presente e, na maioria 
das vezes, confere menos valor à Educação Física por conta disso. 
Tal antítese subordina-se às representações de escola (qual saber é 
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considerado importante na escola?) e do brincar (escola é lugar de 
brincadeira?), compartilhadas pelos grupos em questão. 

Pesquisas como as de Mezzomo (2003) e Lamb (2002) mos-
tram que a oposição entre escola e brincadeira é muito comum, 
mesmo nos anos iniciais da escolarização. Slogans como: brincar não 
é sério, sério é aprender, brincar na escola é perda de tempo são recor-
rentes. Segundo Mezzomo (2003), o lúdico é tratado como falta 
de seriedade pela família e pelos professores. No ensino noturno, 
a oposição seriedade versus brincadeira evidencia-se por dois ele-
mentos discursivos: a defasagem idade/série, porque os alunos já 
estão “atrasados” e não podem perder tempo com brincadeira; e 
a idade dos alunos, que confere valor positivo ou negativo para a 
Educação Física em razão de seu caráter lúdico.

Para Galvão (2004), desde o surgimento da escola, construí-
ram-se os sentidos de espaço e tempo produtivos e não produtivos, 
bem como os processos normatizadores e disciplinadores do corpo. 
O corpo foi relegado a uma posição de inferioridade em relação à 
mente, hierarquizando a relação entre os saberes. Carneiro (2002) 
ratifica essas conclusões em sua pesquisa sobre as representações 
sociais de diretores sobre a inclusão da Educação Física no ensino 
médio noturno. Ela concluiu que a Educação Física é sempre rele-
gada a segundo plano no currículo do ensino noturno e aponta 
como causas dessa ausência a legislação, que versa sobre a faculta-
tividade da Educação Física nessa modalidade, a falta de condições 
de espaço favoráveis e a hierarquia das disciplinas que dão maior 
importância àquelas que preparam o aluno para o mercado de tra-
balho, que, na percepção dos diretores, não é o caso da Educação 
Física. Pela pesquisa de Carneiro (2002), as justificativas para a não 
inclusão da Educação Física no currículo do ensino médio noturno 
expressam uma representação de Educação Física, bem como uma 
imagem corporal, construída por vivências, experiências e uma série 
de outras relações vividas por esse grupo (Pereira, 2008).
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Outra complexidade na abordagem da corporeidade na EJA 
é a diversidade de alunos que compõem essa modalidade. Diante 
do desafio de organizar um planejamento que atenda a tamanha 
diversidade corporal e de interesses encontradas na EJA, é importante 
considerar alguns fatores como: diferenças etária e de gênero; como 
os alunos representam a Educação Física; o que os alunos buscam na 
escola; e o que os alunos consideram como conhecimentos escolares.

Em minha dissertação de mestrado (Pereira, 2008), entre-
vistei vários alunos do ensino noturno a respeito do que pensavam 
sobre Educação Física na Educação de Jovens e Adultos. Nessas 
entrevistas, foi possível apreender alguns dados importantes e, entre 
várias questões que surgiram, duas mostraram-se bastante signifi-
cativas para eles: a diferença etária e a diferença de gênero. 

Quanto à diferença etária, os entrevistados, sendo jovens, 
adultos ou idosos, sempre apontavam atividades diferentes para 
cada grupo: esporte e brincadeiras para os mais jovens e atividades 
“leves”, como caminhada e alongamento, para os mais velhos. 

A predicação “leve versus pesado” está relacionada à antítese 
“jovem versus adulto”. O adulto e o idoso precisam de atividades 
leves porque já aguentam um fardo pesado por conta do trabalho, 
dos filhos, do ter de cuidar da casa  etc. Já os mais jovens têm uma 
vida leve, alguns ainda não trabalham, só estudam e, por isso, 
aguentam atividades mais pesadas.

Os argumentos utilizados pelos alunos para defender essa ou 
aquela Educação Física, tendo como base a idade dos alunos, estão 
coordenados pela metáfora depósito de energia, que se desdobra 
em muita energia, definindo os jovens, e falta de energia, definindo 
os adultos e idosos. Compara-se o homem com algum depósito de 
energia (elétrica, gasolina, pilha) que vai “acabando” com o tempo, 
e as atividades física e psíquica consomem essa energia. Nessa hipó-
tese, há um repositório que é gasto pelo uso. Uma concepção está-
tica de corpo e de intelecto (psiquismo), pela comparação com um 
depósito. A atividade física, por exemplo, apenas gasta energia, 
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não produz energia, contrariando todas as indicações científicas. 
Expressa o senso comum, mas também o que é vivenciado, pois, 
com a idade e a falta de prática regular de atividades corporais, 
sentimos essa perda de capacidade de ação (energia).

Quanto à diferença de gênero, essa questão levanta uma 
polêmica na Educação Física, que ainda é alvo de muitos debates: 
as aulas de Educação Física devem ser mistas ou separadas por 
sexo? Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais recomendam a aula mista, mas será que, na 
prática, é possível em todas as aulas ministrar as mesmas atividades 
para homens e mulheres de qualquer idade e em qualquer nível 
de ensino? 

Segundo Gilligan (1982), estudos de Chodorow, Lawrence 
e Piaget, que foram posteriormente ampliados por Lever, sobre as 
diferenças de sexo na formação da personalidade, apontam seu iní-
cio ainda na infância, quando meninos e meninas são estimulados 
a atividades lúdicas de naturezas diferentes. Enquanto os primei-
ros são encorajados a atividades mais livres que envolvem riscos e 
desafios, com um grupo maior de amigos e cunho competitivo, as 
meninas tendem a brincar em grupos menores, em atividades mais 
cooperativas, estimulando a sensibilidade. Tais estudos “sugerem 
que meninos e meninas chegam à puberdade com uma orientação 
interpessoal diferente e uma diferente gama de experiências sociais” 
(Gilligan, 1982, p. 21).

Na Educação Física, tais diferenças acentuam-se, pois muitas 
atividades próprias dessas aulas exigem força, agilidade, coordena-
ção, percepção. Há valências físicas que se apresentam de maneira 
diferente nos homens e nas mulheres, seja por determinantes cul-
turais ou biológicas. Por conta disso, atualmente, as recomendações 
para o trabalho com gênero na Educação Física é que contemple, 
desde cedo, a oferta de diferentes atividades para ambos os sexos, 
sem estereotipar como “coisa de menino” e “coisa de menina”, 
proporcionando práticas corporais que levem ao reconhecimento 
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e ao respeito às diferenças (Darido e Rangel, 2005). Nas práti-
cas corporais com crianças, quando essas diferenças ainda estão 
se formando, a proposta da aula mista é mais bem aceita. Porém, 
em minhas observações durante a pesquisa para o mestrado em 
Educação em que analisei os discursos dos alunos, verifiquei que 
isso não acontece com os jovens e os adultos, momento em que 
tais diferenças se encontram bastante consolidadas. As mulheres 
são mais resistentes a atividades corporais, inclusive as mais jovens. 
Nas escolas que visitei, poucas são as meninas que participam das 
aulas de Educação Física.

A exposição corporal, própria das atividades de Educação 
Física, nesse momento, gera vergonha e medo nas mulheres. Tais 
argumentos ancoram-se nos valores que justificam as práticas cor-
porais de homens e mulheres em nossa sociedade e que ainda são 
bem diferentes, embora aparentemente estejamos em um momento 
de igualdade entre os sexos. Os homens são sempre estimulados à 
liberdade corporal e sexual, enquanto às mulheres é recomendado 
o recato, a feminilidade demonstrada pela fragilidade e sensibili-
dade. A resistência das mulheres à prática dos jogos e de algumas 
atividades corporais também está atrelada ao caráter competitivo 
de algumas dessas atividades. É interessante notar que as atividades 
recomendadas para as mulheres geralmente são aquelas que não têm 
cunho competitivo: ginástica, alongamento, caminhada. 

Outro ponto importante identificado em minha pesquisa é o 
que a Educação Física significa para esses alunos. A ideia do esporte 
e da brincadeira está fortemente associada ao conceito de Educa-
ção Física. Por isso, esses alunos, na maioria das vezes, defendem 
a inserção dessa disciplina no ensino noturno, mas a consideram 
mais adequada para os jovens. Essa concepção de Educação Física 
traz certa rejeição a ela por não ser considerada “conhecimento”, 
mas um momento de lazer ou de tempo vago, o que, para muitos 
desses alunos, não é importante, é perda de tempo, de um tempo 
que não tem mais para perder. Eles até consideram a Educação 
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Física importante, principalmente para a saúde, mas nem sempre 
acham que a escola é o lugar mais apropriado para a sua prática. 

Considerar o que é significativo para o aluno é importante 
para a elaboração do trabalho em qualquer disciplina. No entanto, 
especificamente na Educação Física, esses aspectos ficam mais evi-
dentes pela natureza prática de seus conteúdos. Com base nos 
aspectos relevantes para esses alunos, que atividades seriam apro-
priadas para esse grupo? Como motivá-los a participar, já que, pela 
legislação, essa é uma disciplina facultativa para muitos deles?

Algumas pistas...

No fim de 2008, a Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro (SME/RJ) iniciou um projeto piloto de implantação 
da Educação Física no Programa de Educação de Jovens e Adultos 
(PEJA). Um grupo de 11 professores, junto à SME e às Coordena-
dorias de Educação, debateu e refletiu sobre as questões acima e pôs 
em prática algumas propostas de atividades físicas no contexto do 
PEJA. Com base nessa experiência, registro aqui algumas propostas 
do trabalho com o corpo e o movimento na EJA.

Tendo como base o projeto piloto, pode-se apontar como 
norteador do trabalho com Educação Física na EJA os seguintes 
documentos:

• LDB, principalmente em seus artigos 26 e 27, que 
versam sobre a composição do currículo dos ensinos 
fundamental e médio, dando ênfase aos aspectos rela-
cionados à Educação Física;

• Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino da EJA 
– Vol. 3 – Educação Física.

Quanto à proposta pedagógica, nessa modalidade, o enfoque 
principal deve ser o conceito de cultura corporal, envolvendo as 
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diferentes manifestações corporais da nossa cultura, como os jogos, 
as danças, as brincadeiras. O objetivo é que o trabalho da Educa-
ção Física com ênfase na cultura corporal possa contribuir para a 
reflexão das seguintes questões no espaço da EJA:

• Quais sentidos produzimos na organização escolar que 
desenvolvemos?

• O que consideramos conhecimento?
• Como inserimos o corpo nesse processo?
• Qual a importância do movimento no processo de apren-

dizagem?
• Com quais alunos/as lidamos?

Refletir sobre essas questões é olhar o aluno da EJA de 
maneira integral, considerando todos os aspectos da aprendizagem 
humana e admitindo que o corpo e o movimento são objetos de 
desenvolvimento em qualquer época da vida. 

Quanto às atividades propostas para trabalhar o corpo e o 
movimento na Educação de Jovens e Adultos, estas têm sua impor-
tância nelas mesmas e não se justificam como auxiliares na aprendi-
zagem de outras disciplinas, embora todas as aprendizagens estejam 
interligadas. Aprender algo significa que aqueles conceitos serão 
processados em todos os aspectos da nossa humanidade: intelectu-
ais, físicos, emocionais, sociais. Sendo assim, temos incorporados 
em nós as marcas de nossas aprendizagens para a vida, para o tra-
balho, para as relações sociais, para a nossa existência no mundo.

Pensando assim, são muitos os conteúdos e atividades que 
podem ser propostos para o ensino da Educação Física na Educação 
de Jovens e Adultos. Podem-se sugerir:

• Trabalhos mediante projetos temáticos, pensando o 
corpo e o movimento por meio de diferentes temas que 
poderão estar integrados, inclusive a outras disciplinas;
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• Jogos cooperativos;
• Oficinas pedagógicas como práticas corporais no con-

texto da EJA;
• Educação para a saúde e lazer como direito fundamental 

de todo indivíduo;
• Uso do corpo e do movimento através da história, traba-

lhando componentes históricos como: racismo, questões 
de gênero, o corpo nas questões do trabalho, entre outras;

• O corpo nas suas dimensões ética e estética;
• O corpo, o movimento e as redes sociais.

Essas são só algumas pistas que podem nortear o trabalho 
com o corpo e o movimento na Educação de Jovens e Adultos, 
mas as reflexões não se encerram aqui, pois pensar o currículo 
escolar precisa ser tarefa constante – além da coerência própria 
de cada disciplina, outras dimensões do conhecimento devem ser 
consideradas, atribuindo as perspectivas políticas, estéticas, afetivas 
e tecnológicas do saber ao cotidiano escolar. Todas as atividades, 
estando incluídas aí as que se referem ao corpo e ao movimento, 
precisam ser planejadas e realizadas a partir da observação de ques-
tões surgidas no interior do grupo com o qual se trabalha, dando, 
assim, sentido ao que se ensina, aprende e vivencia na escola.
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Capítulo 10
Alfabetização: princípios e questões didáticas 

Paula Cid Lopes

Este capítulo tem como objetivo apresentar, livre de rigores 
padronizados, impressões sobre a rotina da alfabetização, em que 
pesem as questões didáticas e os princípios que garantem a elas 
a intencionalidade pedagógica necessária aos processos escolares. 
Trata-se, aqui, de um movimento de reflexão sobre a própria prática 
e, especialmente, sobre as escolhas motivadas pela professora que 
me formo todos os dias. Peço licença, portanto, para escrever como 
quem conversa, como quem compartilha o que vive, como quem 
avalia a construção da formação docente e, de modo especial, a 
formação como alfabetizadora.

Sempre que me dedico a pensar sobre os caminhos de minha 
formação e sobre o impacto desses percursos nas posturas pedagógi-
cas que venho assumindo e construindo, percebo a intensidade da 
relação entre as práticas e as teorias. Percebo que tanto umas quanto 
as outras se explicam contextualmente e se fazem complexas exata-
mente porque respondem às demandas específicas de cada escola, 
de cada bairro, de cada comunidade, assim como, paralelamente, 
se consolida um arranjo teórico desenvolvido pela interseção entre 
os estudos acadêmicos e essas demandas.

As teorias que dão base a este texto, portanto, são explica-
das por Senna (1995, p. 221) como um conjunto de “concepções 
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variadas acerca da natureza e da função do ato de alfabetizar e de ser 
alfabetizado”. Essas concepções são motivadas nas mais diferentes 
situações vividas e imprimem marcas únicas de “ser professoras”,1 
pois abarcam todo tipo de experiência – cultural, familiar, religiosa, 
profissional e acadêmica, entre outras.

Tudo o que eu vivo, portanto, tem implicações na maneira 
como leio o mundo e, consequentemente, nas dimensões que atri-
buo aos processos educativos, aos projetos de formação de leitores e 
escritores que desenvolvo e assinalam, de forma consciente ou não, 
maior ou menor aproximação a determinadas formas de pensar a 
didática da alfabetização e a rotina das salas de aula. 

Tenho motivações variadas para esse movimento de reflexão, 
já que, desde 2012, vejo-me no desafio de promover formação 
inicial de licenciandos no Curso de Pedagogia da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, campus Maracanã, na Faculdade de 
Educação.2 E esse desafio me faz querer estar sempre próxima das 
redes de ensino e de suas professoras, de modo que eu possa sempre 
manter o diálogo coerente entre as realidades das salas de aula dos 
anos iniciais e as produções acadêmicas da área da Alfabetização.

A partir desta introdução, rememorando a trajetória profis-
sional na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Funda-
mental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) desde 1994, ano 
em que também inicio a formação acadêmica como estudante de 
Pedagogia, divido com os leitores o meu olhar sobre os princípios 
e as questões didáticas da alfabetização para crianças, jovens e adul-
tos, inspirados em ideário histórico-cultural, para fins de educação 
inclusiva.

1 A opção pelo uso da palavra no feminino é pela predominância do gênero na profissão, 
especialmente, considerando-se os anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação 
de Jovens e Adultos.

2 Nesse curso, atuo como professora adjunta do Departamento de Estudos Aplicados 
ao Ensino, com disciplinas da área de Linguística Aplicada à Alfabetização e ao Letra-
mento nomeadas Fundamentos da Linguagem e Educação, Processos de Alfabetização 
para crianças, jovens e adultos e Processos de Formação de Leitores e Escritores.



207    Alfabetização: princípios e questões didáticas 

Diversidade, especificidade e escolhas didáticas

Sempre que planejo uma aula, uma sequência de aulas ou 
qualquer outro tipo de comunicação com fins pedagógicos, per-
gunto-me sobre o que há de especificidade no que estou produ-
zindo, e várias coisas me surgem. Em primeiro lugar, o sentimento 
de respeito ao outro, à sua história de vida, às suas escolhas, ao 
motivo da comunicação.

No que tange à alfabetização, minha turma pode ser repleta 
de jovens, de homens, de mulheres, de idosos, em sua maioria tra-
balhadores, alguns poucos são apenas estudantes, mas todos com 
expectativas e com sonhos a serem concretizados. Cada um deles 
tem histórias de vida únicas e possuem modos singulares de ler o 
mundo e de elaborar estratégias de vida e de trabalho mesmo que 
sejam ainda leitores e escritores convencionais. Os antecedentes 
escolares também são muito variados, pois alguns frequentam a 
escola pela primeira vez e outros já estiveram nela em diversas 
ocasiões. Sonham e, enquanto assistem aulas, esses sonhos povoam 
a sua mente. 

Minha turma também pode ser repleta de crianças, com 
idades variadas, estabelecendo identificação ou não com a escola, 
mas ali estão diariamente porque são trazidas. Essas meninas e esses 
meninos sabem que a escola é o espaço que precisam frequentar 
todos os dias, mas nem sempre tal espaço conversa com sua cultura 
familiar, religiosa e de bairro. As crianças também têm expectativas, 
sonhos e motivos a serem concretizados.

A escola que recebe essas turmas tem uma cultura de base, 
científica e acadêmica, com raízes na Razão, sofre influências de 
uma sociedade desigual, elitista e preconceituosa, vive conflitos 
identitários, se pergunta diariamente sobre o seu papel nessa socie-
dade mediada por todo tipo de tecnologias, mas também sonha. 
E é justamente nesse entrelace de imagens, de fragmentos das rea-
lidades, de diversidades e de sonhos, que o processo educativo se 
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estabelece como experiência marcante para a vida e para os mais 
diferentes grupos sociais.

Nossa sociedade é complexa e não se explica por um perfil 
homogeneizado de personagens, mas por figuras sociais reais, sin-
tonizadas entre si e no mundo por meio de formas múltiplas de 
produção de linguagem. Uma dessas formas se estabelece por meio 
da formação de leitores e escritores em língua escrita, e esse é um 
direito garantido por lei e amplamente debatido. 

Já sabemos que a “educação é para todos”, conforme pode 
ser verificado em documentos como a Lei de Diretrizes e Bases 
(Brasil, 1996), o Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014) e a 
Resolução CNE/CEB n.º 1 (Brasil, 2000), entre outros, mas uma 
educação que contemple a todos precisa aparecer também no meu 
planejamento de aulas, de alguma maneira. Precisa ser contemplada 
no Projeto Político Pedagógico institucional, assim como precisa 
receber investimentos financeiros e prestígio social. Especialmente 
como professora, a ideia de que o meu trabalho é para todos impõe 
a mim o desafio de organizar pedagogicamente tudo o que envolve 
as necessidades de atendimento aos estudantes.

Algumas dessas necessidades envolvem questões estruturais, 
sob as quais também estou submetida, como o ambiente físico, a 
remuneração e alocação dos profissionais da escola, os materiais 
disponíveis, o acervo bibliográfico, a organização de horários e de 
projetos ampliados de formação que envolvam toda a escola, entre 
outros exemplos.

Considerando a alfabetização como especificidade pedagógica 
deste texto, há também as questões didáticas, que podem ser pen-
sadas em colaboração com a equipe de trabalho, mas que precisam 
ser sempre analisadas com o objetivo de atender à demanda real de 
meu grupo de alunos. 

Há uma parte estrutural que compete à gestão docente na sala 
de aula, como o estabelecimento e a organização de uma rotina, o 
tempo dedicado a cada tipo de atividade, a maneira como cada área 
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de estudo será contemplada no meu planejamento, a disposição do 
mobiliário na sala de aula ou a distribuição de responsabilidades 
entre o grupo de estudantes.

Os aspectos didáticos envolvem, ainda, todo o aparato ideo-
lógico, reflexivo, técnico e pedagógico que vai desde a projeção dos 
objetivos ampliados de formação de leitores e escritores, a longo 
prazo, à identificação de objetivos específicos que representem desa-
fios possíveis e coerentes aos modos específicos de interação com 
a leitura e a escrita, acompanhados e avaliados individualmente.

Entre os objetivos de formação geral e individuais de apren-
dizagem, há todo um aparato didático que precisa ser intencio-
nalmente pensado para que tudo o que aconteça em sala de aula 
possa dialogar com as diversidades de seu público. Quando penso 
em turmas de alfabetização, vejo salas de aula repletas de coisas a 
serem ditas e conhecimentos a serem compartilhados por todos. 
Vejo sujeitos à espera de quem os veja, escute-os e legitime seus 
modos únicos de aprender e de produzir conceitos. Vejo, ainda, 
mulheres e homens, meninas e meninos, que acreditam na legiti-
midade da escola para suas vidas, e isso representa, para mim, um 
ponto central neste ensaio. 

Entendo que lidar com a esperança alheia não é pouca coisa. 
Na medida em que o meu trabalho como professora conversa com 
essa esperança, com a expectativa de um futuro, na escuta, na 
constituição do grupo, no movimento dialógico e discursivo e na 
produção de diálogos interculturais, os processos de alfabetização 
vividos por cada aluno representam mais uma possibilidade de ser 
e de estar no mundo. E essa possibilidade não é apenas mais uma 
forma de produção de linguagem, mas também uma elaboração 
esperada socialmente por abrir caminhos mais dispostos à inclusão 
social e às escolhas profissionais.

Não posso ser indiferente a isso quando penso a alfabetiza-
ção porque, ao menos por enquanto, o domínio da língua escrita 
garante mais chances de interações sociais, até mesmo se conside-
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rarmos as tecnologias de hipermídia. Quando penso os processos 
de alfabetização, portanto, mais do que conteúdos linguísticos, 
trabalho um direito sendo, enfim, vivido, e só se faz efetivo quando 
construído sob bases inclusivas.

De forma concreta, isso ocorre quando minha atenção se 
concentra nos modos de produção de conhecimento e na maneira 
como o meu planejamento poderá privilegiar os processos de apren-
dizagem mais do que qualquer método cientificamente motivado.

Alfabetização: ensino ou processo?

Como definição do senso comum, a alfabetização poderia 
ser explicada como o ensino da leitura e da escrita. No entanto, 
assumo aqui, conforme mencionado inicialmente, uma perspectiva 
sócio-histórica de alfabetização, de base interacionista, que a com-
preende como processo de construção de conceitos e que, portanto, 
envolve representações mentais individuais, elaboradas a partir de 
experiências sociais e culturais.

Assim, quando me proponho à alfabetização de crianças, 
jovens e adultos, preciso pensar nas experiências em modo oral de 
linguagem, bem como nas experiências de interação com a cultura 
escrita, de forma que possam promover um diálogo intercultural 
entre a cultura de origem de cada aluno e a cultura escolar, de base 
predominantemente científica.

Esse trânsito entre culturas é chamado por Senna (2001) de 
letramento e definido como um conceito que não se restringe à 
escolarização e muito menos à Língua Portuguesa, mas refere-se 
aos processos mentais que inserem os sujeitos em lógicas cognitivas 
diferentes daquelas com as quais estão acostumados. Incorporar essa 
noção aos estudos em alfabetização pode influenciar diretamente 
nas escolhas sobre os procedimentos didáticos. 

Para começo de conversa, o sujeito, a sua história e as suas 
experiências são consideradas não como pretextos, mas como vias 
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de acesso aos conceitos já construídos pelos alunos, às estratégias 
pessoais de leitura e de escrita, aos modos predominantes de pen-
samento na vida cotidiana e às relações já estabelecidas com o saber 
formalizado pela escola. 

Quando a alfabetização é o objetivo de trabalho, minhas 
teorias precedem qualquer escolha didática porque são elas eleitas 
por convicções profissionais, acadêmicas, pessoais e ideológicas, 
que inclinarão tendências para este ou aquele material, recurso, 
procedimento, método ou postura. 

Então, um primeiro questionamento que preciso fazer diz 
respeito a como compreendo a alfabetização e que definição assumo 
como princípio sobre esse termo, já que se trata de uma concepção 
central do trabalho que tenho a desenvolver. É possível verificar, 
em breve pesquisa bibliográfica, definições de alfabetização que 
coabitam o debate contemporâneo sobre o tema, não havendo, 
portanto, o consenso ou mesmo a adoção ou o controle pelo uso 
de uma perspectiva única. 

Pautadas em concepções de alfabetização como ensino, as 
experiências alfabetizadoras se restringiam à eleição de métodos, o 
que se via preponderantemente até o final da década de 1970. A 
partir dos anos de 1980, com os estudos construtivistas relacionados 
à construção da escrita (Ferreiro e Teberosky, 1999), os estudos 
da alfabetização como processos discursivos (Smolka, 1999) e os 
estudos do letramento como caminho para superação do fracasso 
escolar na alfabetização (Kleiman, 1995; Soares, 1998; Tfouni, 
1995), outras possibilidades começam a ser desenhadas e a história 
da alfabetização passa por mudanças conceituais importantes.

Essas mudanças tiram as luzes que focalizavam métodos de 
alfabetização e eram, portanto, centralizadas nas professoras, sem 
acessar outras perspectivas, como, por exemplo, a relação entre os 
estudos da Linguagem, da Antropologia e da Educação, a noção de 
alfabetização como atitude de quem aprende e, consequentemente, 
produz o conhecimento (não apenas adquirindo ou assimilando 
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o saber elaborado pelo outro) e, principalmente, a ideia de que 
os processos de alfabetização podem ser motivados pelas relações 
discursivas vividas na própria sala de aula.

Não se trata, portanto, de um ecletismo conceitual ou meto-
dológico, mas de teorias em diálogo, que, em comum, possuem o 
fato de tratarem a alfabetização na perspectiva de quem aprende. 
Isso não quer dizer que, como professora, não preciso me preocupar 
com as formas de ensinar. Ao contrário, a intencionalidade do fazer 
docente se torna ainda mais essencial na medida em que minha 
postura docente precisa promover um diálogo intercultural. Para 
isso, necessariamente, as questões didáticas da alfabetização se fazem 
mais desafiadoras porque se constroem sem referências de modelos 
de alunos, de professores ou mesmo pedagógicos.

Quando identifico que essas perspectivas atendem a modelos 
diferenciados de formação de leitores e escritores, isso me ajuda a 
fazer escolhas pautadas em princípios. Se eu assumo, por exemplo, 
a alfabetização como instrumento para garantia de um comporta-
mento idealizado para a reprodução de códigos linguísticos, é coe-
rente que a minha prática esteja pautada nas categorias gramaticais 
da língua escrita, bem como nos elementos linguísticos que serão 
tratados em gradação de dificuldades a partir de um modelo de 
sujeitos e de aprendizagem. Assumindo a linguagem como represen-
tação do pensamento, o processo de alfabetização se identifica com 
os pressupostos construtivistas, e o trabalho pedagógico consiste 
em motivar o indivíduo para a “descoberta” da escrita, por meio da 
relação letra-som. Do ponto de vista interacionista, entretanto, a 
alfabetização se dá em interação constante entre os sujeitos e, assim, 
o trabalho com a produção e a leitura de textos reais se torna mais 
coerente porque contempla dimensões ampliadas de leitura e de 
escrita no mundo e para o mundo, sempre mediado por situações 
de discursividade.  

As práticas se constroem, portanto, a partir de demandas 
específicas que o grupo de alunos vai sinalizando mediante seus 
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percursos próprios de aprendizagem. Isso significa que eu terei, em 
uma mesma sala de aula, projetos formativos diferentes em plena 
interação, e todos legitimados pelos princípios da diversidade e da 
inclusão. 

Sem modelos, as opções didáticas apenas se explicam se con-
textualizadas e analisadas a partir de grupos reais de trabalho. Sem 
dúvidas, a discussão sobre os processos de alfabetização passa também 
pela complexidade dos processos de ensino como uma marca na 
história de formação. Exatamente por essa questão é que vemos, por 
vezes, posturas bastante radicais que elegem determinados métodos 
de alfabetização como ícones redentores do fracasso escolar. Há de 
se pensar, entretanto, que, seja qual for o método de alfabetização, 
se a centralidade da atenção está nele, a alfabetização não está sendo 
tratada como processo, mas como ensino e, portanto, é pautada na 
perspectiva de quem ensina, e não de quem aprende.

Quando eu priorizo o ensino à construção sistêmica da lín-
gua falada ou escrita, não dou voz a quem aprende, não legitimo 
estratégias diferenciadas, nego outros percursos possíveis e, prin-
cipalmente, não valorizo os processos de aprender como plurais. 
Os métodos de base sintética, como os de silabação, palavração 
ou fônicos, privilegiam uma unidade linguística como base do 
trabalho a ser desenvolvido e, seja qual for essa unidade, minimiza 
o potencial comunicativo, discursivo, linguístico e social dos pro-
cessos de alfabetização.

Quando discutimos a alfabetização, estão em jogo modos 
de produção de linguagem, sempre mediados por outros sujeitos 
e por intenções comunicativas repletas de intencionalidade, que 
podem ser trabalhadas como língua e, portanto, do ponto de vista 
da diversidade. Se opto por reduzir a prática alfabetizadora apenas 
ao estudo específico de unidades linguísticas menores, eu compro-
meto por completo todo um projeto amplo de formação de leitores 
e escritores com fim de inclusão social. 
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Já sabemos que a inclusão social passa por toda uma forma 
de estar no mundo e que essa forma não é e nem deve ser única, 
idealizada ou modelizada. Porém, o que tem pautado a inclusão 
social é, muitas vezes, a capacidade de interagir com o mundo, 
com o conhecimento, com as coisas e com as pessoas de forma 
contextual, e esse é um comportamento que construímos a partir 
das experiências múltiplas que vivemos. As experiências múltiplas 
são vividas por inteiro, inclusive as de leitura e de escrita.

Desse modo, eu posso e devo analisar um texto em diferen-
tes unidades linguísticas, mas preciso perceber que há sempre um 
contexto e uma intencionalidade discursiva, que é o que justifica 
a prática alfabetizadora. Sem essa intencionalidade, o que tenho é 
uma prática mecânica de reprodução de grafismos, e não produ-
ções que pressuponham movimentos criadores de crianças, jovens 
e adultos que tenham o que, a quem e porque dizer.

Fico com o movimento criador da escrita porque vejo meus 
alunos como leitores e escritores desde sempre, desde as suas ela-
borações mais iniciais, e essas elaborações me apontam caminhos 
sempre novos a percorrer, desafiando-me na autoria docente porque 
me dão oportunidades de pensar, criar e elaborar práticas sempre 
diversas, porque são sempre contextuais.

Há quem diga que as práticas autorais se perdem no cami-
nho, pois são inconsistentes e personalizadas demais. Não vejo dessa 
forma. Entendo, outrossim, que as práticas autorais constroem 
caminhos sujeitos à imprevisibilidade inerente à aprendizagem 
humana e que poderão representar boas mediações à medida que 
acessarem os modos individuais de aprendizagem de todos. 

Isso significa, portanto, que preciso ter um olhar atento e 
sensível às oportunidades que a interdiscursividade da sala de aula 
me proporcionam, pois essas experiências, tanto em modo oral 
quanto em modo escrito, abrem um infinito de possibilidades para 
a produção de sentidos em leitura, conforme aprendemos com 
Geraldi (1997), e para a produção de textos orais e escritos.



215    Alfabetização: princípios e questões didáticas 

Considerações Finais

A discussão aqui evidenciada passa pelos diálogos possíveis 
entre aquilo que se produz academicamente e o que pode efe-
tivamente se revelar como impactos favoráveis para a promoção 
de práticas alfabetizadoras mais contemporâneas e inclusivas. A 
alfabetização faz parte dos estudos em Linguagem, como a área 
destinada à sistematização dos processos de leitura e de escrita, 
num movimento constante de produção de sentidos, na medida 
em que contempla, ao mesmo tempo, a especificidade das análises 
linguísticas na formação de conceitos iniciais da escrita alfabética 
padrão e a complexidade do cotidiano e suas práticas de produção 
de textos orais e escritos. 

Conforme sinalizado por Vygostky (1998), os discursos 
sociais se fazem presentes nas formas como elaboramos individu-
almente os conceitos. Não posso, a partir dessa referência, isolar a 
prática alfabetizadora da ideia de que os meus alunos – crianças, 
jovens e adultos – produzem interações com cultura escrita sempre 
mediadas pelas questões de ordem social e cultural. A aprendizagem 
ou a não aprendizagem da leitura e da escrita passam, necessaria-
mente, por aspectos afetivos e de ordem imaginária que se explicam 
historicamente.

É desse modo que, admitindo a subjetividade da alfabetiza-
ção, vejo-me diariamente no desafio de propor a interação entre 
as práticas escolares e a produção de conhecimento acadêmico, de 
maneira que as professoras se percebam empoderadas de capaci-
dade criadora e autoral na elaboração e nas escolhas pedagógicas 
na mesma proporção em que assumem concepções democráticas 
que também formem leitores e escritores empoderados à criação 
e à autoria. 

O movimento de autorreflexão que faço aqui me revela a 
necessidade constante de revisão de conteúdos, formas didáticas e 
princípios teóricos que possam sempre contemplar a diversidade de 
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conceitos em escrita, leitura e oralidade, construídos ao longo dos 
processos de alfabetização. Dessa maneira, busco, a partir da expe-
riência docente, conceituar a prática docente na alfabetização do 
ponto de vista dialógico, interdiscursivo e, portanto, significativo. 

É importante, então, que, como professora, eu me questione 
constantemente sobre o tipo de formação de leitores e escritores 
que o meu planejamento está motivando, sobre o que venho ofere-
cendo como referência de escrita, leitura e oralidade para os meus 
alunos e, finalmente, sobre os leitores e escritores que eu pretendo 
formar a longo prazo.

Essas questões me oferecem a dimensão ideológica da alfabe-
tização porque têm a ver com o futuro que eu sonho para o mundo 
e para os meus alunos e têm a ver também com seus próprios sonhos 
e com a projeção de todo um porvir mediado ainda pela cultura 
escrita. Trata-se, aqui, de um movimento de significação, conforme 
tratado por Smolka e Nogueira (2010), porque sua aprendizagem 
é subjetiva e, portanto, considerada também a partir do afeto, da 
história, da cultura, do desejo e de necessidades próprias.
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