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A palavra alfabetização enquanto signo social nas últimas décadas tem sido alvo 

de inúmeras discussões nos âmbitos acadêmico e escolar. Desde a década de 80 com as 

inúmeras mudanças decorrentes de novos modelos pedagógicos que adentraram os 

discursos acadêmicos e, consequentemente, os espaços escolares, uma nova cultura 

escolar foi se constituindo na etapa inicial do Ensino Fundamental. As práticas de 

letramento passaram a ganhar destaque no discurso escolar em meio ao uso de 

metodologias construtivistas, avaliação processual e progressão continuada, em 

detrimento de um sistema de ensino baseado na exclusão, cujo processo de 

alfabetização era pautado na codificação e decodificação, na leitura da palavra e não na 

leitura do mundo. Foram tantas as diferentes correntes metodológicas que constituíram 

a cultura escolar: concepção humanista, construtivista, sócio-interacionista/cultural, 

enfim tantas referências dialogicizadas para embasar as novas práticas, que nomes tais 

como Emília Ferreiro, Piaget, Vygostky, Bakhtin, Paulo Freire, Magda Soares, entre 

muitos outros autores, fazem parte do vocabulário dos professores nos diferentes 

espaços escolares, sobretudo na primeira etapa do ensino. Contudo, algumas questões 

devem ser colocadas para a reflexão: Como ocorre a circulação desses conceitos no 

meio escolar? Como os professores se apropriam desses novos encaminhamentos 

teóricos e metodológicos? Como operam na prática com esse auditório social? 

A fim de se tecer algumas considerações sobre a temática aqui trazida acerca do 

dialogismo de um novo modo de ensinar a língua materna a crianças na primeira etapa 

da escolarização faz-se necessário antes verificar a conjuntura maior a que tais 

profissionais estão envoltos. A escola pensada antes como espaço para uma elite 

brasileira teve que rever o seu papel, uma vez que os alunos passaram a ser de distintas 

classes sociais, trazendo consigo diferentes culturas e, diferentes formas de falar, o que 

Bagno e outros autores apontam como as variedades linguísticas. Diante de tal 

diversidade os alunos, que fugiam do modelo ideal de cultura e, por sua vez, de aluno, 

apresentaram dificuldades no processo de alfabetização, vivenciando, portanto, 
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situações de fracasso, repetência, culminando não raro na evasão escolar. Distantes da 

denominada língua padrão e da norma culta da língua escrita juntamente a um ambiente 

não tão propício a situações de letramento, esses alunos acabaram sendo vítimas de um 

currículo oculto, de um sistema excludente e de professores mal preparados por uma 

série de questões políticas que adentram a cultura escolar. 

Medidas advindas de políticas públicas vem sendo tomadas a fim de minimizar 

esse grande problema que acomete a nós brasileiros: o analfabetismo em suas distintas 

gradações. Programas estaduais e federais vêm sendo ofertados à formação continuada 

de professores enfatizando a necessidade de pesquisas a fim de que se repense o 

processo de ensino-aprendizagem da língua materna. A título de exemplificação, temos 

a Proposta Curricular para o Ensino da Língua Portuguesa do Estado de São Paulo da 

década de 80, que buscou reunir concepções diferentes, para o ensino da língua, 

provenientes de pesquisas e teorias advindas da Linguística, contando com a 

participação de muitos professores de Ensino Fundamental e Médio. Nesse período a 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) buscou proporcionar um 

intercâmbio entre essas diferentes experiências publicando propostas curriculares, 

organizando cursos em convênio com universidades, organizando e auxiliando a 

formação de monitorias e representantes de professores junto às Delegacias de Ensino e 

criando, por fim, o Projeto Ipê, que visava atingir diretamente, pelos meios de 

comunicação de massa e a publicação de textos, os professores da rede. Outro projeto 

não menos importante são os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1996 que com a 

mesma tentativa no âmbito nacional, buscou fundamentar ou alicerçar práticas 

significativas do ensino da língua materna, ainda que de uma maneira mais sintética se 

comparada com a proposta curricular da década de 80 do estado de São Paulo. Já na 

Introdução do documento encontramos a preocupação da política em redirecionar as 

práticas pedagógicas, apontando a necessidade da reestruturação do ensino da Língua 

Portuguesa com o objetivo de encontrar formas de garantir, de fato, a aprendizagem da 

leitura e da escrita, uma vez que a aprendizagem da língua continuava ligada ao fracasso 

escolar. De acordo com o documento, a quase totalidade das redes de educação pública 

desenvolveu sob a forma de reorientação curricular ou de projetos de formação de 

professores em serviço a revisão das práticas tradicionais de alfabetização e ensino da 

língua, seja pela demanda, seja pela produção científica na área, fato que permitiu 



repensar questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, os 

PCNs são uma espécie de síntese do que foi possível aprender e avançar nas décadas de 

80 e 90 em termos de linguagem e língua. Em 2012 foi lançado o projeto governamental 

“Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa –PNAIC”. Esse programa busca 

implementar uma formação continuada de professores nos conteúdos específicos e 

pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática para atuarem de maneira profícua 

nessa etapa do desenvolvimento escolar de crianças de seis a oito anos. O projeto 

consiste na formação de orientadores de estudos, selecionados nas redes municipais e 

estaduais por algumas universidades para que esses possam ser os formadores dos 

professores alfabetizadores. Tal projeto passa a ser nesse momento o foco de nossas 

investigações. 

Diante do que foi apresentado e por investigações advindas de dez anos de 

experiência, por que é tão difícil aos professores modificarem as suas atitudes e postura 

perante o ensino da língua materna? Algumas considerações aqui passam a ser tecidas. 

Nota-se que ainda que haja cursos de boa qualidade de formação continuada a esses 

profissionais, falta a eles tempo para estudo e dedicação a fim de se estabelecer o 

dialogismo com os autores que anunciam e enunciam uma nova forma de conceber a 

linguagem e o ensino da língua para que se tenha um ato responsável. 

Pesquisas revelam a necessidade de se apropriar e de se criar práticas de ensino-

aprendizagem pautadas no processo de interação, cuja linguagem acaba por se constituir 

em um lugar de criação de significados e sentidos atrelados ao contexto ao qual os 

indivíduos estão inseridos. Essa proposta está ligada a uma prática cujo letramento 

passa a ser o centro do processo de alfabetização. Conceitos de autores de diferentes 

áreas do conhecimento, tais como: Vygotsky, Bakhtin e Paulo Freire, apontam um novo 

caminho para o ensino da língua materna desde a etapa da alfabetização. Nota-se a 

reprodução dos nomes desses autores, mas não a apropriação de tais conceitos na 

prática docente. Elegemos o conceito de diálogo e dialogismo para a nossa análise. Para 

muitos docentes tais palavras denotam a forma ou o canal de como se dá a mensagem, 

isto é, os professores não conseguem perceber a dialogia como leitura de mundo, 

situações de letramento, prática de interação de diferentes vozes. Vejamos um exemplo, 

indagamos a um grupo de professores formadores de professores alfabetizadores como 

se constituía o diálogo com esse grupo e a resposta recorrente foi: “o diálogo se dá na 



sala de aula e por e-mail”. Ao indagarmos a esse grupo visávamos a exploração da 

prática, dos embates, de como ocorria a apropriação dos conteúdos trazidos para a 

discussão, enfim uma perspectiva da língua enquanto processo de criação e interação. 

Ainda que revelem conhecer tais perspectivas teóricas e enunciam alguns termos 

teóricos, falta-lhes a apropriação e internalização de tais conceitos a fim de se colocar 

em prática. Considerar o ensino da língua como um processo de interação, cujas vozes 

se alternam, se tornando a palavra e o outro responsáveis pela individualização e pela 

formação do eu, a alfabetização deve se afirmar numa co-relação com o letramento de 

cada indivíduo que está nas salas de aula.  

A linguagem deve ser caracterizada como um lugar de constituição das relações 

sociais, onde os falantes são os sujeitos, cuja  língua existiria apenas na interlocução 

(GERALDI, 2003). Nesta abordagem, também entendida como um processo de 

mediação e interação, a semântica, ao invés da gramática ganha papel de destaque. É a 

semântica que permite dar um sentido ao que falamos, o sentido que realmente 

buscamos conferir às enunciações, o que vai além do significado referencial. Nesse 

sentido, tanto Vygotsky, como Bakhtin, enfatizam a importância da semântica para os 

estudos da linguagem. Vygotsky (2001) ao analisar a relação entre o pensamento e a 

linguagem afirmava que o método deste problema não poderia ser outro a não ser a 

análise semântica, a análise do aspecto significativo da linguagem. A semântica pode 

ser entendida como a dimensão discursiva que depende inteiramente do contexto, das 

interações entre os falantes. Desta forma, percebemos que a linguagem não é apenas a 

língua e seu sistema de códigos, ao contrário, é uma criação cultal viva e que permite 

aos indivíduos interagir com o meio e consigo mesmo. Por esta razão, a linguagem é 

dinâmica, dialética e transformadora. Nesta concepção, a língua é o resultado da 

produção histórica e coletiva que constitui o ser humano, portanto, é impensável nesta 

teoria uma relação de ensino-aprendizagem que não relacione estas duas dimensões da 

língua: a referencial – significado – e a semântica – sentido.  

Tomando esta concepção de linguagem como a diretriz das propostas 

curriculares para o ensino da língua, os processos de ensino-aprendizagem, nesta 

perspectiva, buscam estudar as relações que se constituem entre os sujeitos no momento 

em que falam e não simplesmente classificar as sentenças. Ou seja, a linguagem, nesta 

concepção, é compreendida como um conjunto de práticas sociais, em que as variações 



linguísticas em todas as suas manifestações são determinadas pelo uso que fazemos 

dela. Assim, produzir linguagem significa produzir discurso, e o discurso, quando 

produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de texto que nada mais é do que o 

produto da atividade discursiva oral ou escrita, as quais formam um todo (GERALDI, 

2003).  

Acreditamos que melhores condições salariais permitiriam aos professores se 

dedicarem a sua formação continuada e, por sua vez, modificar a forma como estabelece 

a sua relação com o ato de ensinar, uma vez que não necessitariam dobrar períodos a 

fim de se ter um pequeno salário para sobreviver. Interessante notar que as marchas as 

quais mencionou Paulo Freire em sua última entrevista se anunciaram e a cada dia que 

passa ganham força e, consequentemente, um novo futuro ao professor  se anuncia. 
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