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Este texto está vinculado ao projeto de pesquisa Os professores e a escolha de livros didáticos de alfabetização e língua portuguesa de 1ª a 4ª séries, articulando-se aos seguintes trabalhos enviados a 25a ANPED de 2002 : Processos e critérios subjacentes à escolha de livros didáticos nas escolas públicas do País; Avaliação de livros didáticos  por professores de Alfabetização e Língua Portuguesa e subsídios para o Programa Nacional de Livros Didáticos.
 




Esse trabalho faz parte de uma pesquisa sobre escolha de livros didáticos pelos professores, solicitada  pelo MEC em 2001. Pretende-se analisar, nesse artigo,  determinados aspectos pedagógicos envolvidos na escolha de cartilhas, mediante o estudo de caso realizado em duas escolas públicas. Numa abordagem qualitativa serão discutidos alguns indícios das falas de  professoras, relativos à prática pedagógica com livros de alfabetização/cartilhas, à luz de alguns movimentos de pesquisa e de inovações pedagógicas dos últimos anos e sua materialização na sala de aula. 
A pesquisa foi realizada mediante visitas a duas escolas públicas de Belo Horizonte, uma da rede municipal e  outra da rede estadual para  realização de observação, conversas informais e entrevistas com diretores, coordenadores e todos os professores envolvidos com a escolha de livros alfabetização, no último PNLD. A escolha das escolas baseou-se em  critérios diferenciados. A  primeira escola, a municipal,  respondia a um  critério de  ser uma instituição  que   tinha escolhido livros altamente recomendados de alfabetização e que havia mudado sua opção no último PNLD, para livros menos indicados.  Além disso, esta escola possuía uma trajetória de inovações em processos de alfabetização, ao longo dos últimos 20 anos.   A segunda escola estava realizando pela primeira vez uma escolha por instituição, uma vez que o processo no sistema estadual funcionava anteriormente com escolha limitada a uma lista dos livros mais eleitos em todo o estado.  A pesquisa envolveu vários aspectos, entre os quais o papel dos sujeitos na escolha, as condições em que se realizavam as opções, o processo de formação para a escolha, entre outros. Este trabalho busca desvendar, no discursos dos sujeitos  alguns aspectos específicos sobre  ensino da leitura, que se traduzem desde uma idéia sobre o que pode ser um livro de alfabetização até alguns argumentos e motivações pedagógicas  que determinaram a escolha de livros menos recomendados.  Somente discutindo as dimensões pedagógicas e culturais é que, no diálogo com os problemas das professoras,  pode-se  levantar  novas questões, sem que se oponham processos  da implementação de uma leitura baseada na função social  e uma leitura baseada em pressupostos de decodificação. 
Novos textos, novas práticas. O que deveria ser lido na  alfabetização? 
Uma  observação sobre os espaços de leitura nas escolas inovadoras revela sua concretização em espaços variados, mediante um esforço dos professores para criar um “ambiente lingüístico/alfabetizador”. Esse ambiente comporta sala de aula, corredores, pátios escolares, bibliotecas, escritos do bairro e  da cidade, ou seja: onde quer que os textos existam, também existem espaços de leitura. Parece óbvio dizer que os espaços de leitura acompanham a presença dos escritos na sociedade. Entretanto,  não basta que existam materiais escritos em diversos lugares, se  esses materiais não se tornam observáveis como objeto de interesse e façam sentido para os alunos. Nesse caso, faz diferença o trabalho do professor: como esse profissional trabalha com a tarefa de criar um motivo para que os aprendizes olhem com outros olhos coisas (suportes/ textos)  aparentemente “naturais”, que fazem parte do cotidiano da escola e da sociedade,  da zona urbana e mesmo da zona rural? 
Nas regiões urbanas, vem se diversificando o trabalho com leitura mediante a visita a livrarias, bancas e a eventos como feiras de livros, demonstrando que, para a compreensão de determinados aspectos da  leitura,  também contribui o conhecimento sobre as instituições envolvidas na fabricação, distribuição e divulgação  dos impressos  e sobre determinadas sociabilidades criadas em torno dos livros,   como a de  falar sobre eles e  a de  saber que existem autores e ilustradores, entre outros. Essa perspectiva é reforçada por Anne-Marie Chartier et al., em seu livro “Ler e escrever, entrando no mundo da escrita”  (1996) , quando apresenta uma série de atividades de discussão sobre o funcionamento do mundo da escrita no espaço urbano, doméstico e escolar. Uma parte das  propostas de intervenção envolvem  a descoberta, a convivência e  identificação de suportes e a compreensão do modo como circulam, como são armazenados e  classificados os textos, atividades que podem ser desenvolvidas  paralelamente ao  trabalho de construção do sentido dos textos e da decodificação.  Essas são práticas que trabalham não só a leitura em si, mas também o que a antecede e o que pode prolongá-la, numa visão das condições sociais que determinam a leitura. .        
Houve e há também uma crescente  ampliação das situações através das quais  a leitura ganha significado na própria escola. Josette Jolibert (1994), autora que enfrenta a dimensão didática do trabalho com leitura e escrita de forma mais explícita e é, por isso, muito  utilizada por professores,   apresenta em seu livro “Formando crianças leitoras”  um tipo de classificação para esses usos escolares,  tais como os de ler:
“ para responder à necessidade de viver com os outros na sala de aula e na escola; para se comunicar com o exterior; para descobrir informações das quais se necessita; para fazer (brincar, construir, levar a termo um projeto ou empreendimento); para alimentar e estimular o imaginário e para documentar-se no quadro de uma pesquisa em andamento.” (p.31)    

A introdução de novos usos também é decorrente de outros tipos de preocupação que extrapolam  aspectos específicos da leitura. Os professores têm se preocupado em introduzir materiais que respondam a alguns desafios inerentes às  inovações pedagógicas, com foco na interdisciplinaridade, em novas metodologias - como a de trabalho com projetos - , em conteúdos próprios da  contemporaneidade, respondendo a uma necessidade de contextualização das aprendizagens. Com essas inovações os materiais de leitura são reordenados  no âmbito das necessidades pedagógicas gerais. Algumas  dessas necessidades também vão interferir nas práticas culturais de leitura na escola. Essas preocupações têm se baseado nos  focos da funcionalidade, da atualidade, nos aspectos literários e humorísticos, na interdisciplinaridade  e na escolha de textos que são produzidos pelos alunos, que passam a ser lidos, socializados e consultados por outras turmas.
 	Por motivos  pedagógicos, mais  do que lingüísticos ou de alfabetização, verifica-se, nos últimos anos, uma certa tendência a utilizar materiais de leitura  de uso mais prático e/ou informativo, na sala de aula. Isto  pode contribuir para uma ampliação dos usos, mas   pode também fazer com que certos textos,  antes mais presentes e valorizados na escola (como as poesias, as narrativas)  percam espaço. O fato de serem também utilizados materiais produzidos no interior da escola coloca em dúvida se têm sido bem considerados  determinados aspectos editoriais que configuram os impressos e são constitutivos dos sentidos e da apreciação estética dos mesmos. 
Por outro lado, quando se consideram as práticas de leitura que são realizadas a partir de diferentes suportes e gêneros, cabe perguntar: são as mesmas leituras para todos? Com que concepção de leitura se trabalha? Nesse sentido constata-se que a produção de sentidos na leitura extrapola o próprio texto, uma vez que não é necessário ler os textos  para  ter acesso a determinadas camadas de sentido. Quando os professores alfabetizadores introduzem  diferentes suportes, nem sempre o foco a  ser privilegiado é o conteúdo textual. Muitas vezes, o uso pedagógico é o de classificar materiais de leitura, identificando sua materialidade como objetos, seus usos sociais, suas semelhanças e diferenças, talvez para antecipar, assim, seu conteúdo. Essa pode ser considerada uma nova forma de leitura introduzida em sala de aula de alfabetização.    
Conforme discussões sobre as mudanças históricas nas modalidades de leitura  Roger Chartier (1994) aponta no livro “A ordem dos livros”  a mudança histórica  de uma leitura oralizada/pública, que visava  permitir o acesso de todos aos poucos textos em determinado momento –  que gerava formas de sociabilidade -    para uma leitura silenciosa, regida pela  privacidade e individualidade. Atualmente, na alfabetização inicial,  têm-se recuperado outros sentidos que levam à descoberta da oralidade como meio de acesso à leitura.  Como vem se dando a leitura de  textos, propriamente ditos na sala de aula? 
 Uma primeira mudança nesse aspecto é a de que não se espera que as crianças saibam ler para que tenham acesso aos conteúdos dos textos. Os professores assumem, eles mesmos, o papel de leitores, mediando o aspecto da decodificação,  para que os alunos tenham acesso aos diferentes aspectos da significação. Os textos também são lidos por alunos que “já sabem ler” (da mesma turma ou de outras turmas,  ou ciclos e séries), alterando papéis e posições de quem pode ler para o outro.  Verifica-se um grande crescimento no uso da modalidade oral e coletiva da leitura, em contrapartida a uma prática de leitura silenciosa e individual, priorizada em outras situações e momentos da história da escola. Isso porque não se faz mais leitura oral para verificação de competências de leitura, ou seja,  para avaliar leitura, mas como uma prática que visa favorecer e democratizar o acesso a conteúdos e gêneros,  logo nas primeiras oportunidades, sem se estabelecer a velha lógica dos pré-requisitos -  no caso, a decodificação. Essa lógica de pré-requisitos  excluiu por muito tempo os alunos do acesso a textos plenos de sentidos   e a usos mais elaborados da leitura.  Isso não quer dizer que a ênfase nas modalidades individual e silenciosa deixe de ser buscada e de ser um dos principais objetivos.   Numa leitura feita nesse sentido, prioriza-se o uso social, o sentido e a entrada na mundo da escrita, ou seja, na cultura do escrito.   Nesse novo contexto, estariam sendo problematizados tanto o uso de um livro específico para alfabetizar como um dos aspecto integrantes das habilidades de leitura: a decodificação. 
Decodificação e sentido são aspectos recorrentes nas discussões sobre métodos de alfabetização e, atualmente, acrescenta-se ao sentido, dados extra-textuais dos textos, com privilégio de suas funções sociais, o que torna ainda mais opaca a discussão sobre decodificação na alfabetização.
Uma breve abordagem histórica  de métodos de alfabetização, suas mudanças e algumas relações com os  livros de alfabetização 
Anne-Marie Chartier e Jean Hébrard (2001), em artigo que aborda aspectos históricos de alguns métodos de alfabetização, destacam que a disputa entre métodos, na história da alfabetização, aconteceram em um debate acalorado que envolve mais conflitos de opinião do que um exame racional das realidades e das questões. Ressaltam que a palavra método tanto pode designar  freqüentemente  um pequeno livro fabricado por um editor, como “um conjunto de princípios pedagógicos, psicológicos ou  lingüísticos que definem objetivos e meios adequados para atingi-los. Salientam que os processos de apropriação desses métodos pelos professores podem sofrer diversas alterações, tornando o quadro menos homogêneo. Também Magda Soares (1990) ao fazer a pergunta “Alfabetização: em busca de um método ?” aborda  a questão do método, num sentido amplo, na defesa de que a existência de  princípios gerais retirados das diversas ciências contemporâneas não seria  incompatível com tendências socio-interacionistas e construtivistas da década de 90.  
A disputa por métodos e tendências de alfabetização, no Brasil (Mortatti, 2000 e Maciel, 2001) também tem ocorrido mediante um  debate de princípios científicos e práticos, que se apresentam materializados em textos científicos e de vulgarização, leis,  no próprio material didático e nas práticas. Pesquisas históricas que retomam as inovações em alfabetização no Brasil, como a de Mortatti (2000) evidenciam como vem se dando determinados rompimentos com paradigmas de alfabetização, recuperando diversos elementos do discurso da inovação e de seus contrapontos. Mediante trabalhos  dessa natureza, pode-se dizer que a dimensão do radicalismo de determinadas mudanças  só pode ser vislumbrada no tempo, uma vez que parece ser necessário  esgotar tentativas de experimentação e consolidação de novas maneiras de ensinar, para depois perceber novos ou velhos problemas pedagógicos.   A história da utilização dos métodos de alfabetização no Brasil, desde o final do século XIX, nos demonstra que a pretensão do novo/moderno e mesmo “moderníssimo”  contra o tradicional,  marca diferenças no campo teórico e prático, e intenta  eliminar, a  cada disputa, um tipo de  conhecimento pedagógico anterior, muitas vezes   pertinente para determinadas situações. No entanto, percebe-se até hoje, no plano prático, a busca pela conservação de saberes que funcionam pedagogicamente. Ou seja, os professores tendem a conservar determinados procedimentos que podem ser fruto não apenas de teorias sobre o objeto ou sobre como se ensina e se aprende, mas de saberes pedagógicos construídos no contexto da das práticas escolares. 
  	Partindo do ponto  de vista de que  a escrita e a leitura são práticas sociais, das quais fazem parte as práticas escolares, constata-se que se ampliou, sobremaneira,  a entrada de textos na escola. Nos últimos anos, pode-se afirmar que a abertura para os textos que circulam na sociedade está presente: seja porque se pergunta aos alunos sobre os textos que circulam em seu ambiente e solicita-se que sejam trazidos alguns para a sala de aula, seja porque os professores levam esses textos  para a sala de aula, fazendo um uso pedagógico deles. Assim, pode-se dizer que  circulam na escola diferentes gêneros e suportes, tais como panfletos, folhetos publicitários, cartazes, folders de divulgação, revistas, jornais, livros de literatura, bulas, entre outros. Nesse conjunto de novos suportes, permanece o livro didático, hoje estrategicamente    denominado “livro de alfabetização”, em contraponto a uma idéia de cartilha que se pretende combater simbolicamente, já que o problema não é o nome, mas o conteúdo existente nesse suporte livro didático ou mesmo o uso que se faz dele. 
Determinados radicalismos,  presentes nos movimentos contra  livros didáticos específicos   para alfabetização e a favor de materiais de uso social,  podem estar criando alguns problemas de representação sobre o que é um livro para ensinar a ler e talvez nos impedindo de vislumbrar a causa de determinadas permanências de posturas entre professoras. Seriam somente os problemas de formação os causadores de escolhas disparatadas  ou de estranhamento a determinados formatos de livros, nos quais o “método de ensinar leitura” torna-se mais opaco? A “perda” de identidade de livros específicos para alfabetizar se confronta com quais tipos de permanências ou necessidades? Em recente palestra sobre livros didáticos, realizada em Brasília, no Congresso Brasileiro de Qualidade em Educação: formação de professores (2001) Palestra proferida na mesa-redonda sobre o tema “O livro escolar no contexto da política educacional” em 17/10/2001 , Jean Hébrard problematiza essa questão, evidenciando que livros específicos para alfabetizar podem ser uma necessidade pedagógica legítima, mesmo que dirigidos apenas a professores. 
Mediante várias críticas a partir da década de 80, pode-se dizer que mudou o mercado editorial no Brasil. Emília Ferreiro (2001) em texto publicado no jornal Folha Proler afirma que no início da divulgação de seus trabalhos,  foi procurada por editores brasileiros para ser  questionada sobre se queria acabar com os livros de alfabetização no Brasil e afirmou na ocasião   que “os melhores livros didáticos são boa literatura, boas enciclopédias, bons dicionários. Estes sim, são os melhores livros didáticos” (p. 4). Em seguida  a pesquisadora faz a pergunta ( no contexto do texto, uma afirmação):  
“quantos são os educadores que sabem alfabetizar com materiais de boa qualidade, com materiais que não foram feitos para ensinar a ler, mas que foram feitos para ler? Com materiais que não foram pensados para ensinar a escrever, mas que ajudam a escrever. E também com materiais diversos ? (p.4)
 A pesquisadora comenta que, se após 20 anos o resultado foi o rompimento com as cartilhas, sua pesquisas valeram a pena, em certo sentido.  Nesse contexto, o que significaria o uso de cartilhas por professores ainda não familiarizados com novas formas de ler e de ensinar leitura? Professores que demandam determinados modelos presentes em  “cartilhas” seriam aqueles não preocupados  com a qualidade dos textos e da leitura? A transparência ou opacidade de condutas metodológicas, de um ou outro modelo de alfabetização,  tem alterado a escolha dos materiais para alfabetizar?
Na pesquisa  sobre escolha de livros de alfabetização,  nas duas escolas públicas,  apareceram dados que demonstram alguns paradoxos em termos de leitura na alfabetização. 
A escola estadual da periferia de Belo Horizonte não tinha recebido livros de alfabetização para todas as turmas, em 2001. Constatou-se, então, que nem mesmo o objeto livro didático fazia parte do processo  de alfabetização para determinados alunos. O interessante é que a professora sentia-se indignada porque sua turma não havia recebido os livros. Para ela, o livro didático teria sido um dos primeiros livros aos quais os alunos teriam acesso e de que teriam posse, sendo fundamental a oportunidade de recebê-lo.   
No entanto, ao avaliar o livro a que sua turma não tivera acesso, apareceram  outros questionamentos. Para essa professora de 1a série, o livro didático  utilizado por outra professora  - que “foi mais rápida e pegou os livros   é melhor que o do ano anterior,  porque é integrado e interdisciplinar, mas não atende à clientela,  pois   vem para crianças que já sabem ler, com textos grandes. É bom,  mas não dá para seguir” (grifos nossos). Ela se utiliza do livro usado pela colega para tirar algumas atividades e mais para consulta. Segundo seu depoimento  “ o livro didático não atende às necessidades dos alunos, apesar de ser bom. Para os alunos daqui trabalharem nele, tem que ser para as séries subsequentes.”  Ela se utiliza de parlendas e músicas para alfabetizar, porque avalia que o livro didático que veio para sua escola não traz essa abordagem de músicas. Complementa com xerox de atividades de outros livros, literatura, jornal, revista, letras de macarrão, jogos. Enfim, segundo ela: “todas as bugigangas que um professor tem que produzir”. Isso mostra como pode ser  vasto o conceito de material didático para alfabetização, o que confirma discussões de BATISTA(1998) ao tratar de livros didáticos em geral. Além disso essa professora baseia-se numa apostila com um método musical para alfabetização,  feita por  professora de Belo Horizonte,  há mais de vinte anos. É interessante observar pelo menos duas questões a respeito desse episódio. A primeira é o reconhecimento, pela professora, de algumas qualidades do livro que viera para a outra turma. Esta professora é uma profissional que sabe avaliar a qualidade de um livro de leitura (ou de alfabetização?) . No entanto, quando se trata de ensinar a ler/decodificar,  precisa valer-se de determinada metodologia e de avaliar “negativamente” livros que vêm com textos longos,  para crianças que ainda não dominaram a decodificação. Triste também  é constatar que, apesar de uma séria política de livro didático no Brasil, ainda existem alunos sem livro. 
Essa primeira escola não adota perspectivas muito alternativas para alfabetização  e algumas professoras chegaram  a entender, mediante análise de alguns livros enviados por editoras,  que não havia mais cartilhas no PNLD, desmobilizando-se para a escolha,  que ficou a cargo de alguém que, na falta de “cartilha”,  escolheu um livro de alfabetização para 2001. Antes algum livro do que nenhum. Nesse caso, pode-se analisar o porquê desse entendimento, uma vez que havia a opção de escolha de cartilhas. Os professores podem ter tido acesso somente aos títulos de alguns livros de alfabetização( e não viram a palavra cartilha)  ou terem manuseado alguns dos livros indicados, doados pelas editoras ou já conhecidos por elas, que não  correspondiam a determinado modelo de livro de alfabetização ou a determinada idéia do que vem a ser um método de alfabetizar. Isso também pode  ter acontecido por  alguns problemas de visibilidade/transparência metodológica dos livros mais indicados.   
No entanto, mesmo na escola alternativa,  a velha/nova  disputa entre tendências pesou, tanto na escolha como no uso,   entre  livros com maior visibilidade metodológica ou com “textos mais curtos com  letras grandes”.. Isso fez com que certas professoras que já dominam as formas de alfabetizar por princípios/eixos mais gerais, baseados na função social da leitura/escrita não utilizassem os livros de menor indicação, escolhidos pela maioria  ou que retomassem os livros adquiridos antes, com modelos de alfabetização mais condizentes com princípios sociointeracionistas. .
Seriam aquelas  professoras que não aderem a modelos mais legítimos de livros de alfabetização conservadoras? O que procuram num livro de alfabetização para seus alunos? 
	No discurso teórico é comum a idéia de que se aprende a ler lendo e se aprende a escrever escrevendo. Ou que se aprende a ler escrevendo e se aprende a escrever lendo (Ferreiro: 2001).  Entretanto, a afirmação de que devemos ler “para valer” na escola, e o reforço da perspectiva de que os textos para serem lidos estão por todo lado, desde que saibamos procurá-los, resolvem os problemas do “ler para aprender a ler?”  Estaríamos falando das mesmas coisas? Qual o sentido que os professores e as pesquisas vêm dando às necessidades pedagógicas de ensinar a decodificação e às necessidades do leitor de também aceder a ela, para se tornar cada vez mais autônomo em relação a uma leitura de outrem?
As questões metodológicas relacionadas à alfabetização tendem a adquirir, cada vez mais, menos importância nos discursos teóricos, mas foram fundamentais para reafirmar posições, consolidar práticas, colocar novos problemas.  Numa breve revisão constata-se que os   métodos sintéticos que surgem primeiro historicamente (desde a antiguidade)  privilegiam a análise de elementos mínimos tais como o grafema, a sílaba, o fonema, tentando garantir a decodificação. A perspectiva analítica, mais tardia do ponto de vista histórico,  privilegia estratégias vinculadas ao sentido e materializa-se em  métodos  baseados na palavração, na frase e no texto. Existem os métodos mistos e  um método citado por  Chartier e Hébrard (2001) como natural, com prioridade para o uso social da escrita e da leitura, conforme idéias de Celestin Freinet. Pode-se notar nas tendências descritas pelos autores, que mesmo determinados métodos globais podem prescindir do uso de um livro didático, produzido de fora do interesse das crianças.   Assim, alguns métodos, em sua origem, recorrem a estratégias diferenciadas,  mediante estudos científicos e problemas sociais tais como o fracasso da aprendizagem de uma parcela da sociedade. O método global, por exemplo, parece ter surgido ou sofrido influência de uma  necessidade e interesse de Decroly  em ensinar a crianças portadoras de deficiências mentais:
“É para tentar ensinar a ler às crianças deficientes  que não conseguem através de métodos comuns, que Decroly reconsiderou a metodologia de aprendizagem. Em geral, como fazer para despertar um mínimo de interesse por essas atividades, consideradas fastidiosas, mesmo para as crianças normais?  (Chartier e Hébrard: 2001: 146).

 Redescobre-se, na atualidade  uma tendência de “ressuscitar” ou adotar o método fônico, tanto para atingir quem não aprende por outras vias  (Brasil) como pela defesa de seus bons resultados,  mediante  algumas pesquisas nos Estados Unidos e outros países, segundo matéria na revista Educação. Esta recente polêmica também carrega o mesmo espírito passional, são os defensores do método fônico contra o construtivismo, como mais um exemplo  de disputas ocorridas em várias escolas que, na década de 80,  implantavam o contrutivismo.
Isso faz ressurgir novas e velhas polêmicas que reacendem as discussões sobre os aspectos metodológicos e técnicos envolvidos no ato de ler, que parecem  ter ficado  esquecidos por algumas décadas, mas que fizeram parte de um discurso pedagógico legítimo, exemplificado pelas    polêmicas entre os métodos analíticos e sintéticos no Brasil,  desde o século XIX e XX (Mortatti: 2000). Essas discussões ganharam novos significados nas discussões construtivistas? Não estão sendo abordados nas discussões teóricas que não enfrentam a questão didática?  Como garantir o trabalho com a decodificação e com o sentido, sem cair na ausência de sentido do trabalho escolar?  

As necessidades de decodificação e da sistematização: o ler para aprender a ler    
A escola municipal   pesquisada, que já havia vivenciado significativas inovações nos anos 80, optando naquela época por banir a cartilha em favor de textos de uso social, encontrava-se, em 2001, em outro processo e apareceu no discurso de muitas professoras  o mesmo argumento da necessidade de textos de leitura mais curtos. Explicitando melhor os sentidos de tais comentários,   algumas professoras alegaram que,  se é para o professor ler para os alunos,  é melhor que peguem bons livros de literatura, ou que os textos venham mais como anexos, no livro, para que os alunos não tenham que enfrentá-los sozinhos,  no começo. Uma delas  mencionou que alguns de seus alunos lhe dizem: “adoro quando você lê, porque assim eu entendo” ( referindo-se às dificuldades de enfrentamento de um texto grande que faz os alunos perderem o sentido pela dificuldade de decodificar) . Destaco a seguir alguns argumentos em torno do tamanho dos textos: 
“ os textos têm que ser pequenos senão os alunos se cansam, vão apenas até a metade”, “os textos menores funcionam melhor, todos lêem e dão conta”;  “textos menores porque textos grandes aborrecem e queremos que os alunos iniciem lendo,  porque é preciso que criem coragem de ler, para que mantenham a disponibilidade de ler”.  

Foram destacados também os gêneros de textos,  mas evidenciou-se que alguns gêneros são mais fáceis de ler, como pequenas trovas, parlendas, poesias que agradam pelo ritmo, entonação e musicalidade. “Os alunos gostam e favorece a pontuação,  que ajuda na compreensão. No texto maior o aluno, em período inicial,  passa de uma frase para outra, sem perceber o significado. ”
Na obra “Práticas de leitura” deparamo-nos com dois textos iniciais que polemizam em torno do ensino de leitura. François Bresson (1996), em seu artigo denominado “A leitura e suas dificuldades” afirma que leitura é um conteúdo a ser ensinado, uma vez que as suas formas de representação são construções sociais. Além disso, são apontados alguns problemas ligados à natureza da representação da escrita, que podem gerar dificuldades de leitura: 
“Na palavra, a segmentação é obtida pela utilização de diferentes marcas que não são diretamente codificadas numa grafia. Para realizar suas propriedades e substituir a extensão pela duração, o texto, independentemente dos lugares e tempos, transportável, que constitui o escrito, deverá fazer aparecer uma codificação da segmentação, totalmente diferente às quais recorre a palavra.” (P. 30) 

Também ressalta  que:
 “Quando compreendemos as palavras ou as articulamos, nós nos atemos aos sons que a produzem apenas em situações particulares: poesia, trocadilhos, enigmas, lapsos. De outra maneira, temos a impressão de tratar-se apenas de sentido, mesmo se, de fato, foi a partir dos sons que  esse sentido foi estabelecido, através de uma seqüência e processos mentais” (p.30) 
O autor ainda  comenta que a diferença entre partir do sentido para a decodificação  ou o inverso,  não altera as dificuldades inerentes ao processo de leitura e cada método prioriza aspectos que, para outros aprendizes,  podem se constituir em dificuldades.  Afirma   que “ se os autores de métodos de leitura opuseram uma técnica alfabética e silábica a uma técnica global, visando diretamente o sentido, de fato essas duas estratégias diferem apenas na ordem das etapas necessárias à aquisição do sistema” (p.33) 
Sabe-se que essa polêmica é evidenciada nos movimentos históricos  de alfabetização. Transpondo essa questão teórica para textos para ensinar a ler e sobre o ensino da leitura, haveria alguns tipos de textos, que por sua repetição ou sonoridade, ajudam a recuperar a abstração das unidades da fala representadas na escrita? Sendo assim, alguns procedimentos em torno da consciência dessa sonoridade ligada ao sentido, poderiam ser ensinados?   
No mesmo livro,  Jean Hébrard (1996)  trabalha outros elementos que permitem compreender como se pode “aprender a ler sozinho”  explorando o  auto-didatismo de Jamerey-Duval. Confirmando uma afirmação feita inicialmente de que “ a leitura é uma arte de fazer que se herda mais do que se aprende (p.36) o autor  demonstra que o contato com práticas de letramento mediadas pela oralidade e pelo acesso a livros,  podem  ter favorecido um contexto de herança cultural, que explica um certo sucesso no esforço do auto-didata  Jamerey-Duval para aprender a ler. No entanto, ao tentar explicar  as maneiras pelas quais ele consegue decifrar os textos, desvenda o papel  que a leitura das  imagens  e a memorização dos textos teve,  para que aquele leitor conseguisse decifrar o texto.      
Apesar de partirem de pontos de vista diferentes, relativos ao fato de a leitura precisar ser ou não ensinada, determinadas   questões abordadas pelos dois autores podem trazer alguma luz  a discussões metodológicas sobre o ensino/aprendizagem da leitura. François Bresson,  ao chamar a atenção para o fato de que  rimas, charadas podem  permitir uma atenção aos aspectos sonoros, sem se desvincular do sentido, permite perceber que a escolha de determinados gêneros a serem memorizados atualmente,  não é tão aleatória. No texto de Jean Hébrard, percebe-se   que a estratégia de memorização, aliada a determinados tipos de textos,  pode ser  uma das formas de aprender a ler. Jamerey Durval aprendeu a ler memorizando textos, que depois se tornaram objetos de decifração, pela mediação de um conhecimento oral de textos escritos, numa época em que as fábulas de Esopo tinham  circulação no meio em que vivia.   
Qual a relação dessa discussão teórica com a pesquisa? Com essa breve análise nota-se a importância de determinados procedimentos como memorização (talvez facilitada pelo uso de textos mais curtos, tendo em vista que os textos cresceram muito em diversidade nos dias atuais) e a importância da consciência de certos aspectos sonoros dos textos, numa tentativa de juntar análise formal e sentido. No depoimento de professores da escola de tipo alternativo verifica-se   um processo diferenciado, em relações às perspectivas metodológicas. Até 1987,  já havia  experimentado diferentes formas de ensinar a leitura,  com diversos processos , entre eles o global, o musical, o silábico, os  ecléticos. Passou também  por um processo de inovação,  com um rompimento com a idéia de métodos rígidos para ensinar a leitura. As professoras  mantêm determinadas  posições quando destacam a importância de respeitar o  processo de construção do aluno e a necessidade de que as tarefas escolares tenham significado. Não dizem que seus alunos têm  problemas de compreensão dos textos,  quando são as professoras as leitoras.   Em contrapartida, deparam-se com a necessidade de ensinar a decodificação para muitos alunos, questionando um pouco a idéia de que “se aprende a ler lendo”. Argumentam justamente sobre a necessidade de que os alunos criem coragem de ler, que tenham disponibilidade para ler, que não se cansem com o esforço. As alfabetizadoras precisam  negociar  pontos de convergência entre o sentido e a decodificação. Poderíamos afirmar, então, que aprende-se a ler lendo, mas não igualmente para todos ? 
Anne-Marie Chartier et al (1996) dedicam,  em seu livro,  uma parte para atividades mais amplas com os textos, incluindo-se aí as sociabilidades inerentes ao mundo da leitura. Apresentam também formas de leitura que buscam mais destacar o sentido que a decodificação. No entanto, não negam as dificuldades que os aprendizes possam apresentar,  no esforço de juntar decodificação e compreensão. Exemplificam os problemas de compreensão, destacando que, enquanto os aprendizes concentram-se na decodificação, podem perder o sentido do conteúdo do texto, ou mesmo esquecer o que leram antes. Leitura com compreensão envolve memorização,  esta melhor resolvida se a leitura é feita com maior rapidez e quando  também se pode antecipar conhecimentos em relação ao conteúdo e ao gênero textual.  
A partir dessa breve argumentação teórica, poderíamos entender a preocupação das professoras das duas escolas como legítima? Ou iríamos enquadrar suas necessidades pedagógicas e funcionais como conservadorismo no ensino da leitura para principiantes?  Os professores estariam indo na contramão das discussões teóricas, quando fazem esse tipo de demanda ou consideração,  ou estarão demonstrando  um conhecimento pedagógico que precisa ser melhor compreendido por nós, formadores e pesquisadores? 
Cabe ainda  perguntar: o que fizemos nesses últimos vinte anos para dialogar com as necessidades metodológicas dos professores alfabetizadores, em relação ao ensino da leitura?  Ao tentarmos garantir o trabalho com o sentido e com a funcionalidade,  jogamos fora o bebê e a água do banho?  
Existem outros elementos nos discursos dos professores pesquisados que nos fazem refletir sobre as condições pedagógicas  em que ocorrem, tanto a inovação quanto a permanência de procedimentos: a permanência histórica do modo de ensinar simultâneo.  Outra professora entrevistada na escola de tipo  inovador afirma que um dos fatores que  pesavam  em sua escolha era se o livro de alfabetização possibilitava um uso autônomo pelos alunos. Como os alunos vão realizar atividades de leitura que dependem da mediação do professor o tempo todo, sobretudo com textos longos? Assim,  era preciso que os alunos realizassem atividades, à escolha e sozinhos, para que ela pudesse tomar conta dos que necessitavam de sua intervenção, por apresentarem algumas dificuldades de leitura. Assim, reafirma-se a necessidade de considerarmos que   as motivações pedagógicas sofrem imperativos  do ensino simultâneo,  que opera com a lógica de ensinar a todos juntos, no  mesmo lugar. Esse imperativo pode ser mais estruturante da prática pedagógica do que se discute e explicar escolhas disparatadas ou contra-sensos pedagógicos.  
Assim, com toda a negação teórica  de processos mais diretivos de ensino da leitura, aparece a necessidade de um livro didático específico para ensinar a ler e não para ser diretamente lido. Um livro que possibilite o sentido e a decodificação. Que, mesmo sendo assim,  aproxime os alunos do sentido da  leitura e não os faça perder a vontade de continuar aprendendo a ler. Ou melhor, um livro específico que possibilite uma sistematização de aspectos da leitura, seja ele cartilha ou livro de alfabetização.  
Reflexões finais
Recentemente as escolas vêm buscando inovações em suas metodologias, num sentido mais amplo. Se é  para romper com a lógica transmissiva e de pré-requisitos, os alunos agora podem aprender de tudo, mesmo sem estarem alfabetizados, avançando nos ciclos e nas séries. Assim, alguns problemas de aprendizagem, entre eles o  de leitura, que antes ficavam represados no universo de alguns professores -  sobretudo aqueles que sempre enfrentaram diretamente o processo de aquisição inicial -  passaram a ser de todos.  Alunos com problemas de aquisição do código estão em todos os ciclos e a aposta de que “se aprende a ler lendo” provou não funcionar para muitos deles. O depoimento de uma coordenadora de escola pública evidencia claramente essa constatação: “só agora é que a escola vem tomando conhecimento de que a alfabetização dos alunos de outros ciclos não acontecerá naturalmente e que vai ser necessário priorizar a alfabetização nessas salas” . Ou seja, é preciso criar condições específicas para ensinar a ler.   
Em recente curso de formação, uma professora relatou que,  trabalhando com o ciclo intermediário e  enfrentando problemas de alfabetização de vários alunos de mais de 11 anos de idade,  teve uma idéia: usar com aquele grupo um pré-livro antigo com pequenas  historietas, em uma sequência narrativa. Destacava em seu trabalho   a decoração e reconhecimento do texto, assim como a garantia de suspense para o “conto” a seguir. No momento do relato, apareciam resultados inesperados, com uma metodologia e conteúdos tão “antigos”: muitos alunos passaram a reconhecer e a ler palavras e a se sentir incluídos, de fato.  Outra professora  relatou como vinha dando certo  a abordagem com um método silábico, em situação individual,  com alunos com dificuldade de aprendizagem. Não se trata de  desenterrar “fantasmas”  ou de ressuscitar uma discussão restrita quanto aos métodos de ensino da leitura, mas de começar a enfrentar discussões negadas ou não priorizadas,  nos últimos tempos.   É preciso reconhecer que determinados aspectos técnicos do trabalho com a aquisição do código podem ser reapropriados no contexto de novos suportes, de novos conteúdos,  temas e gêneros. Enfim, num contexto de novos modos de ler.    
Assim, alguns resultados de hoje nos obrigam a uma reflexão. Os alunos de muitas escolas inovadoras presenciam atos de leitura, têm acesso a vários gêneros, com níveis de complexidade compatíveis com seus interesses e processos cognitivos, mas falta ainda para muitos a autonomia de leitura. Os resultados para a auto-estima não são os esperados. Os alunos sabem que não sabem ler, apesar de toda a valorização em outros aspectos. Também os professores que trabalham em ciclos posteriores sabem que não sabem alfabetizar. Ou seja, há também um conhecimento metodológico sobre o ensino da leitura, entre eles  o da decodificação,    que precisa ser enfrentado com e por quem entende de alfabetização. Os materiais e conteúdos temáticos podem ser apropriados a diversas idades de formação, mas algumas condutas metodológicas de sistematização precisam ser recuperadas, sem radicalismos. 
 	Por outro lado, com o advento de tantas pesquisas sobre os processos de construção do sentido na leitura, não é mais possível empregar apenas as estratégias de antes.     Se alguns professores  se reapropriam de  estratégias ditas tradicionais, de forma menos sistemática e espontânea, mesmo negando-as, e obtêm sucesso no ensino da leitura,  é preciso que outros as tomem sistematicamente, abordando questões do sistema,  sem se sentirem intimidados e entendendo a especificidade de um  conhecimento pedagógico para ensinar leitura para “iniciantes”: seja com crianças, com adolescentes ou com  adultos.    
Pode-se interpretar, mediante  Soares (1990) que as propostas sócio-interacionistas não são incompatíveis com condutas metodológicas específicas para alfabetizar. Afinal,  o conceito de letramento também comporta o conceito de alfabetização, definido pela  mesma autora ( 1998: 47) como “ação de ensinar/aprender a ler e a escrever”  
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