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Este comunicado tem por finalidade fazer um convite à reflexão sobre o conceito
de leitura a ser privilegiado por aqueles que trabalham ou têm interesse no
ensino básico, com ênfase nas séries iniciais do curso fundamental. A questão
que se coloca aqui vem ao encontro da necessidade de se criarem ferramentas
para o trabalho com a leitura sob um ponto de vista construtivista (também
denominado desenvolvimentista), capaz de assegurar-lhe um espaço coerente
entre as experiências curriculares arroladas na esfera dos modelos curriculares
que privilegiam a interdisciplinariedade e a formação do sujeito para a cidadania
e a autonomia. Mais do que uma mera questão de nomenclatura, a substituição
do termo “letramento” por “leiturização” significa uma tomada de posição quanto
à origem e aos processos específicos de construção da leitura, levando-nos a
uma nova significação do papel do professor junto ao aluno, especialmente o
aluno dos sistemas públicos de ensino em países com fortes marcas de
interculturalidade, tal como o Brasil.
O termo “leitura”, a despeito de seu emprego indistinto por professores e alunos,
evoca diversas interpretações, ainda que a mais geral seja aquela que o define
como “ato de ler textos escritos”. De fato, alunos e seus professores perseguem
durante toda a escolarização o desenvolvimento da habilidade de ler textos
escritos (na perspectiva do que entendemos por letramento), mas, hoje, a
diversidade de imaginários coletivos legitimados e agregados na escola demanda
que se compreenda o fenômeno “leitura” com base em conceitos que permitam
ao professor definir um processo eficaz de desenvolvimento das habilidades
necessárias para a construção de um indivíduo leitor.

Leitura, linguagem e cognição
O que se entende por cognição de base inato-interacionista e
por linguagem e leitura como fenômenos cognitivos

Primeiramente, é preciso que se esclareça aqui o que se passou a entender por
“cognição” após a revolução resultante da conjunção do proposto por Piaget e
Vygotsky. O imaginário entorno da escola consagrou a cognição como um
domínio estritamente relacionado às operações e conceitos lógicos, como por
exemplo, as operações de “categorização”, “ordenação”, “atribuição de valor”
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etc., ou conceitos como “preservação”, “espaço”, “tempo” etc. Em sua maioria,
os agentes de Educação ainda estão acostumados a conceber a cognição como
uma ferramenta para o desenvolvimento do pensamento lógico-cartesiano,
próprio, portanto, das ciências exatas, sob a tradição racionalista do ensino
formal em nosso século. Sem dúvida, o termo “operações lógico-matemáticas”
bem qualifica a situação geral da cognição nos meios educacionais, não
obstante ter sido esta concepção, senão contestada, não ratificada no âmbito da
epistemologia genética de Jean Piaget.
Em seus estudos sobre o desenvolvimento das capacidades geradoras do
pensamento, Jean Piaget transpôs os limites da lógica cartesiana e,
desprezando a tendência geral, agrega a suas investigações fatores
sócio-afetivos que lhe permitiram compreender, não apenas o sistema de
funcionamento da inteligência humana, como também as condições e
conseqüências de seu desenvolvimento neurológico, de caráter biológico
universal. Uma das contribuições mais expressivas de Piaget para a Educação
consiste certamente na definição de uma relação intrínseca e necessária entre o
desenvolvimento das operações lógico-cartesianas, o desenvolvimento biológico
e o sócio-afetivo, de modo que não se pode compreender o funcionamento de
um destes aspectos sem os demais 1 .
Indiscutivelmente, a partir de Piaget se consagrou a idéia de que o
desenvolvimento cognitivo não se basta nas operações lógico-formais, mas
integra todo o esforço do indivíduo para construir sua identidade, seja pessoal ou
social. A compreensão acerca do desenvolvimento das capacidades
lógico-formais depende necessariamente de uma idêntica compreensão acerca
dos processos de3 desenvolvimento sócio-afetivo, uma vez que a interação do
indivíduo com a experiência sofre direta interferência de ambos os estados, seja
lógico-formal, ou sócio-afetivo. Portanto, para que se compreenda como se
realiza a construção de conhecimentos em uma criança de 6-8 anos, devemos
compreender tanto o sentido das operações concretas, como a forma de
interação deste como os objetos à sua volta. Isto significa que uma criança de
oito anos de idade pode ser capaz de compreender o conceito de conservação
extraído de uma experiência concreta de vida; contudo, o constructo mental
derivado por ele será sempre condicionado a: (i) as limitações neurológicas que
determinam como este se capacita a utilizar as operações lógico-formais a cada
estado de desenvolvimento cognitivo e (ii) as representações lúdicas que este
necessita construir para conviver com a experiência de mundo à sua volta 2 .
Os processos específicos de construção do conhecimento através do processo
de desenvolvimento cognitivo (já adotando, a partir daqui, sua definição como o
somatório dos processos lógico-formais e sócio-afetivos) podem ser melhor
esclarecidos através de certas contribuições de Lev Vygotsky, entre as quais a
noção de “zona de desenvolvimento proximal”3 .
Segundo Vygotsky, o conhecimento se produz a partir da necessidade de
interação (em uma acepção genérica), de modo que os indivíduos buscam
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sistematicamente compreender não somente o mundo em seu entorno, mas,
sobretudo, identificar a compreensão de mundo que seus pares na sociedade
têm 4 . O conhecimento é abordado por Vygotsky sob uma perspectiva
proeminentemente social, não significando contudo que este refute outras
perspectivas.
A “zona de desenvolvimento proximal” consiste exatamente em um conceito que
esclarece como as diferentes formas de compreensão da experiência de mundo
interferem na relação entre duas ou mais pessoas. Dois adultos, por exemplo,
caem em zona de desenvolvimento proximal quando se percebem incapazes de
reconhecer os sentidos que cada um atribui a um objeto qualquer, seja uma
palavra, seja um objeto da realidade concreta. O sentido social da teoria de
Vygotsky acerca da construção do conhecimento se fundamenta, não através de
algum tipo de imposição de segmentos da sociedade sobre outros, mas sim,
através da forma como cada qual representa para si mesmo a realidade à sua
volta. Por tanto, sob esta concepção, cada ato de interação4 entre duas pessoas
necessariamente produz uma situação de desenvolvimento proximal, através da
qual os interlocutores se esforçam para se compreenderem mutuamente.
Considerando, agora, a situação entre um adulto e uma criança de oito anos, se
verifica um problema maior, pois o esforço de compreensão entre ambos não se
tornará resolvido até que a criança possa, ela própria, compreender os sentidos
da experiência à sua volta. Todos os conceitos construídos ou empregados por
crianças de oito anos serão distintos dos conceitos construídos ou empregados
por adultos cognitivamente já formados, do que se pode concluir que todas as
experiências de mundo vividas por crianças de oito anos com a intervenção de
adultos 5 derivarão zonas de desenvolvimento proximal.
Uma vez que a forma mais evidente de relação entre duas pessoas se faz
através da fala, muitos compreenderam os estudos de Vygotsky como
diretamente relacionados a alguma imediata relação entre a cognição e a língua.
Isto, contudo, não procede de fato. Mesmo em contextos não intermediados pela
língua, podem-se observar situações de desenvolvimento proximal, como, por
exemplo, quando se adentra uma casa pela primeira vez e se torna necessário
conhecê-la durante alguns dias até que se possa compreender como está
organizada, onde se encontram as coisas etc. A habitação, per s i, tem uma
linguagem própria, que emana das representações daqueles que a habitam. A
linguagem é um dos conceitos centrais na teoria da Vygotsky, não enquanto
língua simplesmente, mas como produto da representação humana. Se a língua
desencadeia situações de desenvolvimento proximal, é porque esta reflete a
representação – a linguagem – de quem a emprega, e não o inverso.
De fato, a linguagem é o verdadeiro elo entre Vygotsky e Piaget, o ponto onde
ambos se encontram, ainda que um em seu início e outro em seu final. Se para
Vygotsky a linguagem é o ponto de partida para a análise dos processos mentais
geradores da significação, para Piaget este é o final dos processos cognitivos
universais. Para Piaget, as ferramentas cognitivas não processam ou derivam
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juízos, mas conhecimentos acerca da realidade. Para atribuir um valor simbólico
-um juízo - a este conhecimento, o indivíduo faz uso da faculdade de linguagem.
A linguagem é a capacidade de sintetizar em um juízo simbólico todas as
representações geradas pelos5 processos cognitivos a partir de uma experiência
qualquer 6 . Possivelmente, a quantidade de conhecimentos que produzimos
através de nossa cognição seja muito maior do que os juízos que produzimos
através da linguagem, se explicando, assim, as ações que praticamos de forma
absolutamente involuntária e inconsciente, mas eficazmente.
A linguagem, segundo o exposto, não é uma habilidade para os seres humanos,
mas, parte das ferramentas da cognição, responsável pela transformação de
conhecimentos em juízos 7 . Tal ferramenta, por sua vez, tem seu uso
condicionado a um conjunto de habilidades, próprias ou não, ou seja,
exclusivamente relacionadas aos juízos, ou compartilhadas com outras
ferramentas cognitivas 8 .
A definição de linguagem em torno da cognição humana traz conseqüências
naturais para a definição de “leitura” e, naturalmente, para sua situação entre as
experiências de ensino formal nas escolas ou fora delas. A leitura está
diretamente relacionada aos juízos e às situações de desenvolvimento proximal,
deste modo relacionada ao esforço de compreensão das experiências vividas.
Sendo a linguagem a faculdade de atribuição de juízos a conhecimentos, a
leitura é a habilidade -derivada da linguagem -através da qual o indivíduo aplica
seus juízos para compreender a experiência 9 . Portanto, a leitura subentende
duas partes: (a) a busca de equivalências entre a situação de mundo e os juízos
já construídos pela linguagem do indivíduo e (b) a fixação propriamente de um
dos juízos que possa satisfazer a situação analisada. As partes (a) e (b) da
leitura são, respectivamente, o “processo de leitura” e seu produto, “a
interpretação pessoal da experiência”10 .
O processo de leitura, assim definido como esforço para associar a realidade a
juízos já construídos, explica diversos fenômenos interpretativos, como por
exemplo, as múltiplas leituras finais para uma única experiência de mundo, os
entornos metafóricos feitos através de juízos que se aplicam em parte à
realidade analisada, ou, mesmo, outros fenômenos ainda mais complexos, como
as transformações nos juízos preexistentes por força da agregação de novos
conceitos em sua representação, até então não percebidos pela linguagem, por
qualquer motivo.
O processo de leitura explica, também, por que motivo o indivíduo é capaz de
permanecer em interação plena com o mundo, mesmo em situações de
desenvolvimento proximal. Ainda que em situações como esta o indivíduo
reconheça sua incapacidade de identificar os juízos que se relacionem à
experiência vivida, sua interação com ela se garante através da aplicação de
outros juízos já existentes, até que haja possibilidade de construir, ou os
conhecimentos que receberão novo juízo pela linguagem, ou novos juízos
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criados pela transformação de juízos prévios.
A interface entre a leitura e a experiência não depende somente da linguagem,
mas também das propriedades constitutivas da experiência, pois estas devem
ser reconhecíveis e plenamente representadas pelas ferramentas da cognição.
Portanto, não se pode atribuir a uma questão de juízo o fato de uma criança de
oito anos não ser capaz de ler (associar juízos) a uma experiência não concreta,
que lhe reporte a algo que ocorreu há 200 anos atrás. O fato é que a criança não
tem ainda ferramentas cognitivas que lhe permitam compreender o tempo
passado. Para ele, este tipo de situação sempre terá ocorrido ontem e ponto
final. Juízo algum lhe permitirá interpretar um fato que ele não é capaz de
representar como conhecimento, pois a leitura não se processa sobre realidades
que não podem ser conhecidas pelas ferramentas da cognição.
Não se deve confundir, entretanto, os objetos não conhecíveis pela crianças e
os objetos estranhos a sua realidade de mundo. Os objetos não conhecíveis são
aqueles que as crianças não são capazes de construir mentalmente, devido a
limitações de sua cognição, ainda em desenvolvimento. À medida que se
desenvolve sua cognição, segundo as condições apresentadas por Jean Piaget,
tais objetos se tornam conhecíveis. Os objetos estranhos a sua realidade são
aqueles que ainda não se apresentaram a sua cognição e, portanto, não foram
também ajuizados pela linguagem. Contudo, podem ser ajuizados a qualquer
tempo, uma vez que são objetos potencialmente conhecíveis por sua cognição.
A distinção entre estes dois tipos de objetos conhecíveis e não conhecíveis
pelas crianças tem grande importância para o desenvolvimento da habilidade
leitora na escola. O tipo de objeto de leitura selecionado pelos professores pode
ajudar às crianças a desenvolver sua habilidade leitora ou simplesmente gerar
fracasso e frustração.
A questão que se deve colocar agora consiste na relação entre leitura e escrita,
ou, entre leitura num sentido genérico e leitura de textos escritos. Antes de
abordar este tema, entretanto, convém discutir uma questão de imediato relevo
para a Educação atual: a interculturalidade.

Cultura e Interculturalidade
Sobre a interveniência da cultura sobre a cognição e
a relação disto com os processos educacionais

“Cultura” é um conceito que pode ser compreendido através de dois pontos de
vista distintos, ainda que complementares entre si. De um ponto de vista externo
ao indivíduo, compreende-se a cultura como a forma particular de um grupo
social organizar seu entorno e expressar seus juízos compartilhados na
coletividade. Deste modo, a cultura de um povo é representada por suas
manifestações públicas, assim como nas artes, no folclore, na alimentação, na
língua e em tudo mais que se produz. Não raramente, compreende-se, também,
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que a fisionomia externa das práticas culturais se bastam em si mesmas,
condicionando as pessoas a certas práticas que, uma vez adotadas, atestam
que certo indivíduo compreendeu e assumiu um papel como membro do grupo
daqueles que pertencem àquela sociedade.
Durante muito tempo, as práticas de ensino adotadas na escola de certo modo
perpetuaram um conceito externo de cultura, fazendo com as crianças mais
jovens adotassem as práticas culturais das classes dominantes como suas
próprias, seja através da imposição dos registros cultos das línguas, seja
através de um privilégio absoluto sobre as formas de arte e outras práticas
culturais consideradas cultas e reconhecidas como tal, seja, ainda, através de
práticas de raciocínio baseadas na tradição cartesiana. Verdadeiro e errado,
elegante e vulgar, são adjetivos correntes no ensino, deste modo modelando os
comportamentos dos estudantes segundo critérios estritamente fundamentados
na hipótese de que a adoção de práticas culturais externas baste para
transformar os processos mentais dos indivíduos. Assim, todos os que não
adotam as práticas culturais dominantes são qualificados como “ignorantes”.
Se a hipótese que determina a adoção de um conceito externo de cultura na
escola é, ou não, verdadeira, no se pretende discutir aqui. De tudo isto, nos
importa mesmo analisar o impacto de tal hipótese em confronto com um dos
princípios da Educação de hoje, que consiste no desenvolvimento da identidade
e da tolerância, como forma de garantir a preparação de pessoas para o
exercício da cidadania 11 . Identidade e tolerância não se constróem senão
através da legitimação de características pessoais. De outro modo, o indivíduo
sempre ficará dividido entre ser ele mesmo ou ser o mesmo que os outros.
Um conceito externo de cultura jamais poderá assistir a Escola na construção de
indivíduos com identidade própria e com tolerância, uma vez que de um modo ou
de outro há de desprezar as características mais pessoais de cada um.
Portanto, a alternativa mais adequada consiste em optar por um ponto de vista
interno para definir o conceito de cultura, segundo princípios que associem
diretamente cultura e auto-identidade. Tanto melhor, se este ponto de vista
interno apresentar argumento capaz de tornar frágil a hipótese que sustenta o
ponto de vista externo adotado na Escola.
A concepção interna de cultura pode partir da premissa de que esta não se
constrói à margem dos demais processos cognitivos, mas (i) integra-se ao
desenvolvimento geral da mente e (ii) transforma-se através de operações
estritamente mentais 12 . Não obstante, não há risco de se isolar a cultura das
representações sociais com esta premissa, pois os processos mentais integram
não somente operações lógico-formais, mas, também, registros sócio-afetivos,
como já foi previamente dito aqui. Tal premissa pode ser justificada, por
exemplo, através do caso dos indivíduos que aprendem uma língua estrangeira:
conhecer a gramática de uma língua estrangeira não significa conhecer ou adotar
a cultura da sociedade que a emprega como língua nativa; significa somente ser
capaz de construir frases em uma língua estrangeira como se fosse um
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estrangeiro.
O conteúdo representacional das coisas, dos hábitos, costumes e tudo o mais é
o que se pode compreender como cultura. Esta definição de cultura permite que
se acrescente um dado à discussão anterior sobre “linguagem”. Uma vez que a
linguagem é a faculdade através da qual se transformam em juízos os
conhecimentos gerados pelas ferramentas da cognição, o conjunto de juízos de
um indivíduo 9 constitui, portanto, sua cultura. Deste modo, a cultura é per si um
produto da faculdade de linguagem e se confunde com os registros mentais dos
indivíduos.
A despeito do caráter universal das ferramentas cognitivas, é através da
experiência de mundo que os juízos se formam. Assim, todos os humanos têm
as mesmas propriedades para construção de conhecimentos, mas os juízos
formados a partir do conhecimento varia conforme a experiência vivida.
Toda representação determina um traço cultural do indivíduo, o que define a
cultura como algo inerente a sua formação simbólica, antes mesmo de que este
possa operar formalmente com símbolos. Ainda durante o período
sensório-motor, a criança inicia sua formação cultural, pois à medida que se
esforça para compreender o mundo a sua volta, o faz segundo certa organização
que lhe é dada através do mundo percebido. Assim, quando a criança inicia sua
formação escolar, já detém sua própria cultura, que é parte de sua representação
como indivíduo. A chegada à escola pela primeira vez pode tornar-se uma
experiência muito constrangedora para a criança, caso perceba sua cultura -todo
seu universo representacional, portanto -como não verdadeira, não correta ou,
vulgar.
Apesar de sua imediata relação com o mundo em entorno, a cultura não é
imposta aos indivíduos, mas, construída através de mecanismos internos. As
transformações que se façam na cultura de qualquer pessoa não se farão,
tampouco, por imposição externa, mas através de processos internos,
igualmente desencadeados pela necessidade de interação com outros mundos,
organizados a partir de outras formas representacionais 13 . Se a interação com
outras formas de representação de mundo não se faz necessária para o
indivíduo, então não haverá transformação nenhuma em sua cultura e ele
continuará a se relacionar com o mundo através de seus próprios registros
culturais prévios.
A possibilidade de que venham ocorrer transformações na cultura pessoal dos
indivíduos depende, assim, de que outras formas de representação de mundo se
elejam como necessárias ou desejadas. De um ponto de vista interno, em
síntese, a cultura se condiciona a: (i) os juízos construídos sobre os
conhecimentos derivados da experiência de mundo; (ii) necessidade e desejo de
interação com o mundo em entorno.
A questão cultural, a partir de um ponto de vista interno, tornou-se objeto de
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investigação especialmente relevante nos meios educacionais, quando se
generalizaram dois princípios correntes na Educação: o princípio da globalização
de economias e o princípio, associado ao primeiro, de que as diferenças
culturais deveriam ser respeitadas.
Quando somente interferem na relação entre dois indivíduos, ou entre um
indivíduo e um certo entorno de mundo, aspectos estritamente interacionais, os
processos ordinários acionados em zonas de desenvolvimento proximal tendem
a gerar condições adequadas para interação, até se alcançar a zona de
desenvolvimento real. Entretanto, quando nesta relação atuam fatores outros -de
natureza individual ou social, como a opressão e a discriminação, por exemplo
-certos bloqueios podem interferir na construção de uma zona de
desenvolvimento real, ou mesmo impedir sua construção.
A definição de cultura a partir de um ponto de vista interno -bem como o princípio
de interculturalidade implícito -traz as mais variadas conseqüências para as
práticas de ensino, entre as quais as práticas de leiturização.
Leitura e escrita: anterioridade de uma sobre a outra
Do impacto da cognição sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita,
bem como sobre os processos de aprendizagem

A leitura já foi previamente definida aqui como uma habilidade associada à
faculdade de linguagem, através da qual o indivíduo emprega seus juízos para
compreender a realidade em seu entorno. Ler, portanto, é uma habilidade mental
de natureza universal, cujos requisitos são ferramentas cognitivas e, não, outro
tipo qualquer de habilidade construída através de aprendizagem. A leitura tem,
também, estreita relação com a cultura, pois a primeira leitura de qualquer objeto
por um indivíduo é uma tentativa de interpretá-lo através das representações da
realidade do indivíduo.
Dadas as características do processo de leitura, as diferenças entre os objetos
não são indiferentes para o leitor. Desde a construção do conhecimento até a
atribuição de juízos representacionais, diversos tipos de fatores podem interferir
nas leituras processadas pelos indivíduos, como, por exemplo, os seguintes: (i)
a natureza das propriedades consideradas nos objetos, que podem variar entre
concretas ou abstratas, sendo as primeiras construídas através de operações
concretas e as segundas através de operações sobre juízos representacionais
prévios; (ii) o grau de crença na possibilidade de comprovação empírica do
objeto, genericamente variável entre “real” ou “imaginário”; (iii) o grau de
aproximação às representações culturais do indivíduo, variável entre “imediato”
ou “não imediato”; (iv) o grau de sensibilização que o objeto causa no indivíduo,
o qual resulta em varáveis como “necessário / não necessário” ou “desejável /
não desejável”. Os fatores listados intervêm diretamente no processo de leitura,
resultando em um melhor desempenho leitor, ou aumentando o custo para a
obtenção de uma leitura satisfatória. Portanto, o tipo de objeto selecionado para
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um ato leitor pode resultar em menor ou maior tempo de desenvolvimento
proximal entre este e o sujeito que o lê.
Um dos objetos de leitura mais consagrados no ensino é o texto escrito. A bem
da verdade, muitas pessoas – a maioria delas – somente se reconhecem como
leitores quando lêem textos escritos, nem mesmo quando frente a uma pintura,
ou quando escutam música. A palavra “leitura” não se aplica ordinariamente a
situações não diretamente relacionadas à decodificação de textos escritos: a
pintura se “contempla”, se “aprecia”, ou se “analisa”; o mesmo com a música, a
dança, a vestimenta e, igualmente, com os textos orais, ainda que sejam leituras
orais de textos escritos.
Um texto escrito é um objeto de leitura dos mais complexos. A despeito de ser
ele mesmo um objeto concreto, não se lê através de operações concretas, pois
o conteúdo objetivo de sua leitura não está em sua forma concreta, mas sim,
nas representações expressas pelas palavras. Todo texto escrito é abstrato,
mesmo que trate de coisas as mais concretas, uma vez que não são as coisas
que estão sendo lidas, mas, as representações subordinadas aos juízos que
outra pessoa construiu sobre as coisas.
Os textos orais, por sua vez, também são abstratos como os textos escritos,
pois não mais são do que palavras. Entretanto, a palavra oral é uma abstração
construída através de certas habilidades universais, construídas naturalmente
pelos seres humanos. A palavra escrita não é universal e não se constrói
naturalmente para a grande maioria das pessoas, que depende do ensino formal
para dominá-la. As crianças das séries iniciais da escola básica ainda estão por
desenvolver certa destreza e naturalidade para utilizar a habilidade específica de
construir e decodificar textos escritos. Assim, a leitura iniciada na escola através
de textos escritos se encontra comprometida pela dificuldade a priori de se
apropriar do código escrito 14 . Deste modo, se compreende por qual motivo o
texto escrito não é o objeto mais adequado para se desenvolver ou avaliar a
habilidade leitora entre as crianças e entre os jovens, ou adultos, que ainda não
têm destreza no uso dos meios escritos.
A habilidade leitora não se restringe aos textos escritos, mas se aplica a
qualquer objeto, real ou não, concreto ou não, verbal ou não. Seu
desenvolvimento visa a estimular a capacidade de atribuir o mais variado
conjunto possível de juízos acerca dos objetos de todos os tipos lidos e de
perceber as representações atribuídas por outras pessoas aos objetos que o
próprio indivíduo representa de modo diverso.
Leiturização em contextos interculturais
Do desenvolvimento da leiturização na escola e
cuidados a serem observados pelo professor

Os processos sociais nos países das Américas neste final de século não
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somente se caracterizam por uma crescente internacionalização associada aos
meios de produção e comunicação alinhados ao movimento dito “globalização”,
mas, também, por um crescente movimento em favor da legitimação de classes
marginais, derivado dos movimento múltiplos para reforma de valores sociais ou
de salvaguarda dos direitos humanos. Um grande número de pessoas até então
relegadas à obscuridade pública começou subitamente a falar de si mesmo, sem
sentimentos de inferioridade 13 com relação às classes dominantes, a revelar
com naturalidade seus desejos, suas opções, suas representações de mundo,
obtendo, assim, recursos para construir sua própria identidade com auto-estima.
À medida em que se formam diferentes identidades, crescem proporcionalmente
as dificuldades no ensino público, normalmente associado a retardos no cursos
da escolarização ou, não raramente, a altos índices de evasão escolar. No
Brasil, por exemplo, a inabilidade da Escola bem pode sintetizar-se através dos
chamados “meninos de rua”, que vivem soltos nas cidades, à margem dos
sistemas de ensino, de suas famílias e todos os aparatos sociais. Este evidente
desprezo pelos sistemas formais de ensino, ou familiares, não se restringe,
contudo, aos “meninos de rua”, mas se pode observar em praticamente qualquer
jovem de hoje, cujo comportamento ordinário sugere derivar de suas próprias
ações em experiências não formais a aprendizagem necessária para se apropriar
do mundo a sua volta.
A despeito deste comportamento pouco simpático com relação aos ritos
escolares, as crianças e os jovens não parecem de modo algum incapazes de
processar atos de leitura, através de jogos de “RPG”, video-games, revistas de
informática, manuais de aparelhos eletrônicos, bem como através de outras
formas de leitura não associadas a textos escritos, orais, ou não verbais, como,
por exemplo, através de uma fantástica capacidade de compreender as mais
complexas novidades que se apresentam em seu entorno. A vivacidade dos
jovens para compreender seu mundo não tem fronteiras sociais: ricos ou pobres,
em suas casas ou nas ruas, os jovens têm as mesmas propriedades e as
mesmas potencialidades para atuar efetivamente com seu mundo.
Os baixos rendimentos das crianças e jovens nas práticas de leitura não derivam
necessariamente de problemas em sua habilidade leitora. Os dois grandes
fatores que interferem na leiturização escolar são: (i) de um lado, o privilégio
concedido aos textos escritos, em detrimento dos demais tipos de objetos de
leitura; (ii) de outro, a incapacidade das práticas de ensino no que concerne ao
intercâmbio de diferentes modelos culturais, ou representacionais. Ambos os
fatores são complexos e se explicam através de argumentos já abordados aqui.
As práticas de leiturização em sua maioria não distinguem o desenvolvimento da
habilidade de leitura do desenvolvimento da habilidade de ler textos escritos,
mesclando sob um só universo didático duas habilidades completamente
distintas, cujo desenvolvimento demanda procedimentos igualmente distintos. A
habilidade de leitura demanda o desenvolvimento de ferramentas gerais da
cognição, tais como: (a) os conceitos de “comunicação” e de “sistemas de
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expressão”, cuja compreensão é condicionada a outros tantos conceitos, como
“cooperação”, “sociedade”, “unidades significativas” (ou textos), bem como
conceitos e operações lógico-formais, como “unidade”, “atribuição de valor”,
“categorização”, “associação”, entre outros; (b) a capacidade de percepção de
objetos segundo sua tipologia e a capacidade de compreender os variados graus
de complexidade subjacentes a suas propriedades inerentes; (c) a capacidade de
prover múltiplas leituras possíveis de um único objeto, contemplando a
possibilidade de compreendê-lo a partir de variados modelos representacionais
(ou culturais). A generalidade destas ferramentas permite ao professor
desenvolver a leitura a partir de qualquer tipo de atividade, inclusive atividades
físico-motoras ou incidentais 15 .
Por sua vez, a habilidade de ler textos escritos demanda o desenvolvimento da
prática de decodificar a língua escrita, a qual exige não só que o indivíduo já seja
capaz de operar juízos a partir de outros juízos simbólicos, como, também, que
ele seja capaz de processar a informação contida no texto. Assim, o trabalho
com textos escritos na escola demanda certo planejamento por parte dos
professores, a fim de que o custo de decodificação não se perturbe com outros
custos possíveis, relacionados, ou ao processo de leitura, ou ao próprio texto
escrito.
Os cuidados gerais que os professores devem tomar durante a preparação de
uma atividade de leitura são: (i) assegurar-se de que os alunos já reconhecem os
textos escritos como textos utilizados em atos de interação comunicativa; (ii)
assegurar-se de que as estruturas gramaticais empregadas e a seqüenciação de
informações possam, de fato, ser percebidas e processadas pelos alunos, uma
vez que estes ainda podem apresentar restrições quanto à compreensão de
estruturas complexas ou de estruturas temáticas não calibradas entre figuras e
fundos 16 ; (iii) assegurar-se de que o custo de acesso à informação contida no
texto seja unicamente derivado do custo de 15 decodificação e não, derivado de
custo para compreensão da informação, deste modo cuidando para que existam
informações já conhecidas em quantidade muito maior do que a de informações
novas.
Além das propriedades inerentes aos textos escritos, os professores devem,
ainda, observar de que forma estes se apresentam nas representações de
mundo dos alunos. Para alguns deles, por exemplo, o texto escrito pode já ter
sido reconhecido como fenômeno necessário nas relações sociais em torno de
si, motivo pelo qual sua aprendizagem na escola se mostra necessária para sua
socialização. Por outro lado, muitas crianças formaram suas culturas a partir de
entornos sociais nos quais os textos escritos não se empregam, ou,
simplesmente, não se mostram necessários para que seus membros se
socializem. Para estas crianças, os textos escritos não figuram como
integrantes de suas representações culturais e, portanto, não se apresentam a
eles como necessidade. Em qualquer dos casos, mas sobretudo nos casos das
pessoas em cuja cultura não figuram textos escritos como algo necessário, os
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professores devem cuidar para que estes não se apresentem como uma mera
atividade escolar, mas como uma ferramenta para se estar em sociedade. Os
textos escritos devem ter direta relação com situações concretas do cotidiano
dos alunos, conduzindo-os a compreender a relação entre a leitura e a satisfação
de seus desejos ou necessidades imediatas.
O trabalho com textos lúdicos -ficcionais ou não -é uma necessidade
pedagógica, uma vez que as crianças não se relacionam com a experiência
senão através de um juízo lúdico. Não se deve esquecer o fato de que as
crianças constróem sua identidade através do “maravilhoso” lúdico, que se
interpõe entre elas e o mundo real. Contudo, não se deve confundir o
“maravilhoso” das crianças com qualquer outro “maravilhoso”, em especial o
“maravilhoso imaginário dos adultos”. Para as crianças, o maravilhoso lúdico é
um ambiente onde começa a formação de sua auto-identidade. Portanto, a
possibilidade de geração de prazer lúdico na criança condiciona-se à
possibilidade de que esta possa, ou deseje, se projetar como personagem ou
espectador no maravilhoso construído.
Neste ponto, apresenta-se outro problema para o desenvolvimento da leitura na
escola, seja no sentido restrito aos textos escritos, seja no sentido genérico
privilegiado aqui. Trata-se das opções culturais adotadas pela escola e de sua 16
dificuldade de incorporar às práticas de ensino outros modelos culturais não
privilegiados pela tradição acadêmica. Certos textos são simplesmente
considerados maus, ou de pouca qualidade, e, por isto, não figuram nas
atividades escolares. A resposta para a pergunta “quais os melhores textos para
se trabalhar na escola?” não existe: os melhores textos escritos são aqueles que
os estudantes considerarão necessários e desejáveis, mesmo que sejam textos
não relevantes do ponto de vista academicista.
O desenvolvimento da leitura em sentido genérico também se recente deste
desapreço às culturas não dominantes. A leitura, vale recordar, é um processo
desencadeado a partir dos registros preferenciais dos indivíduos, construídos a
partir de seu entorno, deste modo equivalentes a sua cultura. Estudantes não
oriundos de grupos sociais organizados através de modelos academicistas de
ordenação do mundo terão sempre maior custo para compreender, não somente
os objetos formais de leituras adotadas pelos professores, como todos os
sistemas de relações em torno dos quais a escola se organiza.
Em situações normais de interação social, dois indivíduos cujas culturas sejam
distintas entram em zona de desenvolvimento proximal e, naturalmente, em
pouco tempo, conseguem compreender-se mutuamente. Durante o
desenvolvimento proximal constróem relações de comunicação entre si, através
das quais extraem seu mútuo conhecimento. A escola, entretanto, não constrói
uma relação comunicativa normal com os estudantes, uma vez que não
estabelece com eles nenhum esforço comunicativo. Se os estudantes não
reconhecem os registros academicistas, então caem em zona de
desenvolvimento proximal, entretanto sozinhos, pois os professores não
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penetram na zona de aproximação. O estranhamento mútuo deriva um extenso
período de desenvolvimento proximal, prejudicando todo o desenvolvimento da
habilidade leitora e, obviamente, todo o processo de escolarização.
A incapacidade de interação entre a escola e os múltiplos universos culturais
possíveis é um dos fatores mais impeditivos do sucesso educativo em sistemas
interculturais. A dificuldade de compreensão mútua e a falta de atenção ao
princípio de cooperação comunicativa não somente afeta o desenvolvimento da
habilidade de leitura, como, também, gera a retenção e, não raro, a evasão
escolar.
Em paralelo aos cuidados relacionados à seleção dos textos variados a se
adotar como experiência de leitura, torna-se imprescindível legitimar no âmbito
da escola a multiplicidade de culturas próprias dos dias atuais. O
desenvolvimento da identidade cultural não se realiza sem que se possa
reconhecer a legitimidade dos processos individuais que resultam nas
representações preferenciais de mundo. A leitura, portanto, como habilidade que
opera sobre as representações, prejudica-se quando não desenvolvida em
sintonia com o desenvolvimento da auto-identidade.

Leiturização e desenvolvimento cognitivo integral
Da experiência de desenvolvimento da leiturização
desde um ponto de vista interdisciplinar
e sua exploração no ensino formal

Para além da experiência do letramento, o entendimento que a escola deve ter,
hoje, sobre a formação do leitor deve centrar-se no desenvolvimento do sujeito
em processo de leiturização. O efeito concreto disto, no ensino formal, é a
legitimação do conjunto de fatores que concorrem para a plena capacitação do
sujeito a agir como leitor, a partir da faculdade de linguagem. As escolas
públicas -- nas quais os efeitos da interculturalidade se apresentam mais
intensos -- são os meios em que este tipo de entendimento sobre a formação do
leitor mostra-se mais necessário, tendo em vista fenômenos como os de alunos
que resistem à alfabetização apesar de vários anos consecutivos de
escolaridade, ou de alunos que, apesar de considerados alfabetizados, não são
capazes de se apropriar da escrita como ferramenta de comunicação ordinária.
Pensar na formação do leitor a partir do processo de desenvolvimento da
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leiturização significa trazer para o planejamento curricular o elenco de
pré-condições para que o sujeito, de fato, construa uma relação produtiva, não
somente com a escrita, mas, também, com todos os mecanismos outros de
comunicação empregados em seu cotidiano. O ponto de partida para isto é tomar
da leitura como um domínio curricular necessariamente associado à construção
da identidade do aluno, seja enquanto sujeito individual, seja público (no âmbito
de suas relações sociais) 17 , pois que, sem isso, torna-se extremamente difícil
assegurar que este transfira a leitura para sua vida extra-escolar.
No processo de desenvolvimento da leiturização, a alfabetização é tão somente
uma etapa, que só pode ter início após o cumprimento de uma série de outras
tantas etapas, envolvendo desde a prontidão motora, até a prontidão
sócio-afetiva, no âmbito da qual se considera a construção do conceito prévio
sobre a existência de objetos passíveis de serem lidos 18 . As áreas de
desenvolvimento da leiturização na escola são exemplificadas abaixo:
Área Físico-Motora: Relacionada ao desenvolvimento físico do indivíduo,
envolvendo toda as relações psicomotoras, com as quais se constrói o esquema
corporal e todos os conceitos dependentes da representação espacial. No âmbito
da leitura é Responsável não somente pelo desenvolvimento dos pequenos
músculos (tradicionalmente considerados no processo de alfabetização), mas,
também, do desenvolvimento dos mecanismos de percepção da realidade
(quanto maior a destreza no uso dos sentidos, maiores as possibilidades de
promoção de múltiplas leituras de um mesmo objeto), da construção dos
conceitos de tempo e espaço (condições para a construção de narrativas e
textos descritivos) e toda a lateralidade (que intervém sobre a capacidade de se
utilizar satisfatoriamente operações e conceitos lógico-formais que se aplicam na
análise e construção de textos).
Área Lógico-Formal: Relacionada aos mecanismos específicos da construção
de conhecimentos, do ponto de vista formal, envolvendo todos os apectos da
representação quantitativa do conhecimento. Todas as experiências que
potencializam as ferramentas lógico-formais do sujeito potencializam,
igualmente, sua capacidade de construir e ler textos (verbais e não verbais), pois
que são base para operações como análise, síntese, categorização, ordenação
etc., todas relacionadas às operações diversas que se processam sobre a
informação.
Área Sócio-Afetiva: Relacionada ao desenvolvimento da identidade, bem como
aos aspectos cultuais subjacentes ao aproveitamento do conhecimento 19
construído. No âmbito da leitura, esta área tem uma participação muito
particular, relacionada, tanto à forma dos significados derivados a partir da
interpretação dos textos (a partir das diversas peculiaridades da personalidade
do indivíduo ao longo de seu desenvolvimento cognitivo, bem como dos extratos
culturais subjacentes às representações prévias), quanto ao desejo de promover
leituras a partir de textos possíveis.
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A demonstração acima exemplifica a relação da leitura com o desenvolvimento
do sujeito como um todo, assim descrevendo a complexidade do processo
envolvido na leiturização do sujeito. Tal relação da leitura com o processo de
desenvolvimento cognitivo do sujeito, não somente estabelece uma nova relação
da lingüística aplicada ao ensino com a psicopedagogia, como demanda
esforços no sentido de (i) clarificar os estados mentais especificamente
relacionados à leiturização e (ii) preencher na escola básica o vazio que hoje
impede o professorado de traçar estratégias para a formção de leitores
conseqüentes. A partir daí, poder-se-á subsidiar o professor do ensino básico a
operar com a leitura a partir de um processo verdadeiramente construtivo, o qual
contemple, por exemplo, as necessidades do alunado quanto a suportes
concretos, interação com universos lúdico-imaginários e, em especial, com
experiências de leitura prioritariamente legítimas na esfera de suas próprias
representações culturais.
Meu objetivo neste trabalho foi assinalar esta relação da leiturização com a
psicopedagogia e, espero, tenha conseguido ir um pouco além, tendo
sensibilizado os colegas professores para a necessidade de reunir esforços na
busca pelas ferramentas com as quais a leitura possa ser definitivamente
arrolada na escola de forma interdisciplinar e adequada ao modelo de ensino
construtivista hoje privilegiado nos sistemas de ensino.
_________________________
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experiência e não somente dos processos lógico-formais; ver ainda aqui, sobre “cultura”.
5 Sobre a comunicação entre adultos e crianças, cf. VYGOTSKY (1993) pp: 52 e seguintes.
6 Cf. exposição em RAMOZZI-CHIAROTTINO (1994) pp: 61-66.
7 “linguagem” como ferramenta mental já se compreende desde Saussurre, através de sua definição
de “faculdade de linguagem”. Cf. SAUSSURE (1916) ou comentários em SENNA (1994).
8 Sobre a relação da linguagem com os demais segmentos da cognição humana, cf. SENNA
(1997.a).
9 Cf. “leitura de mundo” em SENNA (1997.a).
10 A distinção entre “processo de leitura” e “produto de leitura ”tem grande importância para o ensino,
uma vez que o desenvolvimento da leiturização significa “desenvolvimento da habilidade de
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3203-3225.

processar leituras”.
11 São abundantes as refer6encias acerca do propósito primeiro e último da Educação em torno do
desenvolvimento de ferramentas para a cidadania. No Brasil, por exemplo, isto se apresenta nos
parâmetros curriculares nacionais, ditados pelo Ministério da Educação. Cf., também, SENNA
(1997.b).
12 Sobre a relação entre o desenvolvimento cognitivo e cultural, cf. RAMOZZI-CHIAROTTINO (1994)
pp: 25 -“[... ...] para a criança, um nome implica um conjunto e ações possíveis (para ela) de serem
realizadas com um objeto, isto é, um nome corresponde a uma função precípua do objeto; daí a
maleabilidade, a facilidade com que a criança ‘transforma’ uma saboneteira num barco, a sua
banheira num lago, uma torneira velha num revólver, etc. [... ...] Tanto a compreensão quanto a
produção de frases se referem à coordenação dos esquemas e à aplicação dos esquemas; ambas
se referem, no início da aquisição da linguagem, ao conjunto de ações passíveis de serem realizadas
pela criança. (§) O que Piaget quis mostrar e aquilo que constatamos é que nosso modo de organizar
o real, estruturado e percebido através da ação, obriga a linguagem a se organizar de certo modo ”.
13 Cf. VYGOTSKY (1993) pp: 50-51.
14 “Nossa investigação mostrou que o desenvolvimento da escrita não repete a história do
desenvolvimento da fala. A escrita é uma função lingüística distinta, que difere da fala oral tanto na
estrutura como no funcionamento. Até mesmo o seu mínimo desenvolvimento exige um alto nível de
abstração. [... ...] Ao aprender a 23 escrever, a criança precisa se desligar do aspecto sensorial da
fala e substituir palavras por imagens de palavras. Uma fala apenas imaginada, que exige a
simbolização de imagem sonora por meio de signos escritos (isto é, um segundo grau de
representação simbólica), deve naturalmente muito mais difícil para a criança do que a fala oral, assim
como a álgebra é mais difícil do que a aritmética” (VYGOTSKY (1993) pp: 85).
15 Cf. SENNA (1997.a).
16 Cf. SILVEIRA (1997).
17 Cf. SENNA (1997.a)
18 O conceito prévio de “texto” é defendido desde os trabalhos precursores de Emilia Ferreiro,
através do que esta denomina como período de descoberta do código escrito no proceso de
alfabetização. Na abordagem aqui defendida, o conceito é mais amplamente aplicado,
estendendo-se a qualquer objeto ao qual se atribui um significado.
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