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ara compreender os fenômenos atuais relacionados com a utiliza-

ção das marcas escritas que formam nosso sistema de escrita é pre-

ciso evitar as simplificações. Uma delas está ligada a uma dico-

tomia aparentemente neutra, tão arraigada que se torna intocável 

para nós: a dicotomia entre leitura e escrita, uma dicotomia herdada que é aceita 

como verdade indiscutível. Minha apresentação consistirá em problematizar essa 

dicotomia. A tese que irei defender é a seguinte: quando pensamos nas atividades 

que são efetivamente realizadas com os textos (já produzidos ou em processo de 

construção), podemos ver que essas atividades são, na maioria dos casos, interfa-

ces entre ler e escrever.

Problematizar essa dicotomia é útil principalmente no caso desta conferência, dian-

te de uma audiência que — presumo — é formada em sua maioria por pessoas liga-

das à promoção da leitura. Aqueles que trabalham com “promoção da leitura” se 

dedicam, precisamente, à leitura e jamais à escrita. Mas não estou sugerindo que 

adicionem oficinas de escrita às de leitura (ou o nome que derem a elas). O que es-

tou propondo é outra coisa.

Acredito que a única maneira de superar esse pensamento dicotômico é pensar em ter-

mos de cultura escrita. Queremos, certamente, que todas as crianças sejam capazes 

de ler um texto produzido por outros. Queremos também que consigam comparar 

os textos, que possam comentá-los, que consigam avaliá-los segundo inúmeros cri-

térios, que possam parafrasear e comentar um texto, que consigam resumi-lo (oral-

mente ou por escrito), que sejam capazes de fazer algo com o que foi lido. Queremos, 

além disso, que sejam capazes de produzir textos, não apenas para cumprir requisi-

tos burocráticos (da burocracia escolar ou da burocracia administrativa), mas para 

algo tão importante que é “dizer por escrito”, colocar a própria palavra por escrito 
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146 e, por meio dessa aprendizagem, compreender melhor a estrutura, a função, a força 

elocutória e a beleza dos textos que outros produziram.

Cada uma das atividades que mencionei (e a lista não é completa) exigiria uma análi-

se detalhada para que se compreenda que em todas essas atividades existe inter-

fase entre o ler e o escrever, entre o ler, o falar sobre o que foi lido, o falar sobre o 

que foi escrito, refletir sobre o que foi dito e refletir sobre o que foi lido. Ler e co-

mentar, ler e resumir, recomendar, contar para o outro que não teve acesso a esse 

texto, explicar, revisar e corrigir o que foi escrito, comparar e avaliar, ditar para 

que o outro ou os outros escrevam, dar formato gráfico ao escrito. (Esta última é 

uma atividade que podemos realizar como se fosse uma brincadeira, graças aos 

processadores de texto, e que as crianças aprendem rapidamente a realizar des-

cobrindo, ao mesmo tempo, que existem diferentes formatos esperáveis de acordo 

com o tipo de texto.) Se não considerarmos que o que importa na realidade é o que 

fazemos com o escrito, também não entenderemos bem por que há, necessaria-

mente, inúmeras maneiras de ler. (Esse tema já foi bastante discutido, mas ainda 

não conseguimos entender por que as maneiras de ler são associadas mecanica-

mente aos tipos de texto e não às atividades. Claro que alguns textos sugerem cer-

to tipo de leitura — um dicionário em contraposição a uma antologia poética, para 

dar um exemplo de contraste extremo —, mas qualquer narrativa pode ser lida de 

diferentes maneiras, dependendo das atividades realizadas com ela. Portanto, a 

ideia não é treinar diferentes maneiras de ler, como se fosse um conjunto de estra-

tégias previamente definidas por algum “especialista” na matéria, mas desenvol-

ver as atividades que exigem esses diversos tipos de leitura).

Se pensarmos em todos os tipos de atividades que podemos desenvolver com os tex-

tos, em torno dos textos, considerando os textos e a respeito deles, veremos que 

passamos do falar ao ler, do ler ao escrever, do escrever ao falar e voltar a ler, de 

maneira natural, dando voltas pela língua escrita, sem a necessidade de enfatizar 

quando “é preciso ler”.

Quando se entra para a cultura letrada? Desde bem pequenos, no caso de ser uma 

comunidade que utiliza livros e todo tipo de suportes do texto e que possui lei-

tores assíduos. Todos sabemos muito bem que nem todas as famílias podem ofe-

recer isso. Mas a escola, sim, pode oferecer: é um dos espaços privilegiados para 

que livros e leitores apareçam. Nestes tempos que são os nossos, ingressa-se no 

espaço escolar cada vez mais cedo, e pouco importa que esse espaço escolar para 

as crianças de três a cinco anos seja chamado de “pré-escolar”, já que é, de fato, 

um espaço escolarizado. Antes esse âmbito era um espaço exclusivo da oralida-

de, onde a sociabilidade se manifestava por meio de uma série de gestos coleti-

vos, como as danças, as canções, brincadeiras de roda etc. Mas agora ele começa a 

ser entendido (e bem entendido) como um espaço onde também se lê e se escreve. 

Quando ler e escrever se transforma em prática cotidiana, ajudamos as crianças 

pequenas a ingressar na cultura letrada, na medida em que as educadoras deixam 

de esconder o fato de que são pessoas alfabetizadas (como há alguns anos acon-

tecia na pré-escola). Quando isso ocorre, podemos descobrir a capacidade de re-



147flexão de crianças de apenas quatro ou cinco anos sobre as diferenças entre prá-

ticas orais que não envolvem a escrita e outras práticas, também orais, mas que 

estão vinculadas à escrita.

Peço-lhes permissão para apresentar um exemplo que veio da Itália e que me foi pro-

porcionado pela professora Marina Pascucci, da Universidade de Roma. Nessa ob-

servação participam crianças de quatro a cinco anos, com longa experiência pré-

-escolar de escutar contos lidos e que já são especialistas — apesar de sua pouca 

idade — em ditar coletivamente para a professora contos para serem lidos por ela 

(que são relidos, discutidos, comentados e compartilhados com outros grupos 

escolares). As crianças que participam desse pequeno grupo de discussão são: 

Fabio, Daniele, Valeria, Giada e Matteo. Elas pertencem a uma escola de Aprilia 

(província latina), região que tradicionalmente recebe imigração interna, mas que 

recentemente também vem recebendo africanos.

Um dia a professora tem a boa ideia de perguntar-lhes qual é a diferença entre contar 

uma história e ditar uma história. Vamos ver o que acontece.

Professora: Segundo vocês, qual é a diferença entre falar para contar e falar para es-

crever, para ditar?.

Fabio: Quando ditamos é preciso falar devagar, porque senão a professora não conse-

gue fazer tudo ao mesmo tempo.

Matteo: E também quando alguém dita é preciso estar atento, não se pode esquecer as 

palavras, senão o conto não fica bom.

Fabio: Não podemos nos distrair.

Professora: Existem outras diferenças? (dirigindo-se aos que ainda não opinaram).

Giada: Eu acho que a maneira de pensar não é igual quando se dita e quando se con-

ta. E também existe aquele que pensa em uma coisa e outro que pensa em outra coi-

sa... Mas o conto é um só.

Fabio: E também, quando se dita, as palavras não são as mesmas.

Valeria: Para contar, somos nós que dizemos. Mas ditar é outra coisa, é como ler.

Daniele: Contar é mais fácil. É diferente. Quando se dita é preciso dizer outras palavras.

Professora: E como são essas outras palavras?

Daniele: São mais difíceis.

Essas crianças têm apenas entre quatro e cinco anos, não empregam nenhum voca-

bulário técnico, mas demonstram uma notável consciência metalinguística. Já sa-

bem que embora seja sempre uma história, não é a mesma coisa contar, quando 

esse contar irá ficar no âmbito da oralidade, do que contar quando esse contar irá 

transformar uma folha em branco em uma folha com marcas de escrita. Essa folha 

marcada permitirá recuperar o texto em atos sucessivos de leitura porque, a par-

tir da escrita, o texto fica fixado. Uma das primeiras coisas que aprendemos quan-

do escutamos alguém ler várias vezes a mesma história em voz alta, uma e outra 

vez, é que a escrita fixa o texto, amarra, domina, prende as palavras. Lendo diver-

sas vezes o mesmo conto, as mesmas palavras aparecerão várias vezes na mesma 



148 ordem. Quando contamos, a paráfrase é possível: podemos acrescentar, mudar 

ou tirar palavras. Quando lemos, isso não acontece. Talvez essa descoberta seja o 

que explica a fascinação inicial das crianças pela repetição da mesma história; faz 

parte das descobertas iniciais que elas devem fazer sobre os poderes da escrita.

Vamos retomar o exemplo. Notem que a pergunta feita pela professora é difícil, por-

que sugere a distinção entre duas maneiras de fala. A primeira diferença que as 

crianças destacam se refere à velocidade do fluxo da fala. É uma diferença impor-

tante: quando a ideia é falar para contar, regulamos a velocidade da fala em fun-

ção dos indícios dados pelo interlocutor; quando se fala ditando é preciso reco-

nhecer que a produção das marcas escritas não segue o mesmo ritmo que a fala 

(principalmente a fala das crianças italianas...). A segunda diferença se refere a 

“estar atento, não esquecer as palavras, não se distrair”. Elas estão nos dizendo 

que no momento de ditar existe uma carga de memória que é muito mais forte do 

que no momento de contar, porque o conto deve ter congruência e coesão. Essa se-

gunda diferença está ligada, também, ao fato de que é uma construção coletiva: 

“um pensa em uma coisa e outro pensa em outra... Mas o conto é um só”. Ou seja, 

as crianças reconhecem, explicitamente, que a atividade de construir em grupo 

uma história para ser ditada exige uma concentração e uma atenção compartilha-

das para que se consiga um produto que seja satisfatório para todos: uma histó-

ria bem montada.

A parte final do exemplo é realmente extraordinária: “ditar é como ler”; “quando se 

dita é preciso dizer outras palavras... mais difíceis”. Essas crianças estão longe de 

ser leitores autônomos, mas já sabem coisas importantes sobre a leitura. Particu-

larmente sabem que, ao ler, surgem do texto palavras que não são as da comuni-

cação cotidiana (“palavras mais difíceis”). Sabem também que ao ditar se produz 

um texto que será lido e que, portanto, deve ter um léxico peculiar, palavras pen-

sadas, escolhidas, palavras de um falante que produz para que se escreva.

Não devemos concluir com isso que as crianças de quatro e cinco anos podem somen-

te ditar histórias. Também podem tentar escrevê-las por si mesmas, embora não 

sejam escritores completamente autônomos. Como conseguirão ser leitores e es-

critores autônomos? Lendo e escrevendo, no melhor nível possível em cada etapa 

do desenvolvimento, e com a ajuda de outros leitores inteligentes, que consigam 

valorizar os esforços dos principiantes e que lhes apresentem desafios adequados 

para suas possibilidades. Esses leitores inteligentes podem ser, devem ser, espera-

mos que sejam, em primeiro lugar os professores, mas também todos aqueles que 

como nós, de uma maneira ou de outra, estão comprometidos com a formação dos 

cidadãos da cultura escrita exigidos pelos tempos atuais. Tempos em que não bas-

ta decifrar. Tempo de navegadores da internet, que devem selecionar informação, 

decidir rapidamente o que é conveniente ler e o que convém descartar, que devem 

julgar criticamente sobre a qualidade da oferta, e que também devem conseguir 

“dizer por escrito” sua própria palavra.



149ReFeRêncIA bIbLIogRáFIcA

FErrEiro, E. Acerca de las no previstas pero lamentables consecuencias de pensar solo en la lectu-

ra y olvidar la escritura cuando se pretende formar al lector. méxico: Conaculta, 2002. p. 31-37. (Sé-

rie de Cuadernos lecturas sobre lecturas).


