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Foi o velho pastor que me explicou a 
razão de sua serenidade:

‒ Garoto, de manhã, os animais 
sempre sobem. Vão para os cumes. 

Não é que o pasto lá seja sempre mais 
abundante ou mais fácil; mas é um 

instinto do ser lançar os braços para 
o azul do céu e partir ao assalto dos 

cumes (Freinet, 1988, p. 13).

Prefácio

9
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10            Eles leem, mas não compreendem. Onde está o equívoco?

Entre Marília e Durfort, 
dois adolescentes sonhadores

Em 1992, já professor no curso de Pedagogia da Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), em Marília, no interior de São Paulo, recebi 
de uma colega um conjunto de documentos sobre o ensino de leitura 
aos quais ela tivera acesso em um encontro promovido por agentes do 
Ministério da Educação (MEC), cujo destino final seria a organização de 
encontros de formação com gestores municipais interessados no tema. 
Desconfiado, como sempre, dos documentos com carimbos oficiais, pen-
sei apenas em varrer tudo com os olhos rapidamente, mas aos poucos 
os textos foram me seduzindo. Ali encontraria as primeiras veredas de 
uma longa trilha sinuosa que me levariam a um mundo completamente 
desconhecido para mim, no qual o ato de ler dependia de articulações 
entre a mente humana e os olhos. Nos textos do conjunto de documen-
tos, os ouvidos, ao perderem a hegemonia, cediam o lugar para relações 
que prescindiam da voz. A extração sonora automatizada das letras em 
alta voz ou murmurada não era considerada leitura. Foi, então, pelos tex-
tos organizados por Élie Bajard (1934-2017), então adido linguístico do 
Consulado francês em São Paulo, que li, pela primeira, vez Anne-Marie 
Chartier (1944-), as abordagens sociológicas da leitura e as teses de Jean 
Foucambert (1937-). 
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Esses documentos franceses orientaram minhas ações de formação de 
professores na rede pública estadual por alguns anos. Em 1994, Bajard pu-
blicou um desconcertante Ler e dizer: compreensão e comunicação do texto es-
crito (Cortez Editora), e Foucambert ganhava as prateleiras brasileiras com 
A leitura em questão e com A criança, o professor e a leitura (Artmed). Nesse 
ano, vi Bajard pela primeira vez em um congresso sobre alfabetização em 
São Paulo, em que a estrela era Emília Ferreiro. Outro encontro ocorreu 
pela obra Caminhos da escrita: espaços de aprendizagem (Cortez Editora), em 
que ele narra e analisa sua atuação, não mais com adido linguístico, mas 
como um fervoroso militante embrenhado nas salas de Educação Infantil 
em regiões pauperizadas da cidade de São Paulo. 

A França presenteava-nos, mais uma vez, com um homem que não 
abandonava a ideia de sempre pensar e de pôr em prática suas reflexões para 
fazer avançar a educação de crianças marginalizadas culturalmente em uma 
cidade, cujo relevo e economia faziam da Avenida Paulista sua referência. 
Um novo encontro se deu com a leitura do desconcertante artigo “Nova em-
balagem, mercadoria antiga” (2006), em que desmonta os argumentos dos 
defensores do método fônico, contra o qual se bateu durante os anos todos 
de sua militância em favor das crianças pobres, e da leitura como meio de 
superação dos limites sociais e culturais impostos pela perversidade econô-
mica e pelo obscurantismo metodológico conservador no campo da leitura. 

Um dia qualquer, em 2009, se bem me recordo, girava, sem preten-
são alguma, uma prateleira de livros de bolso em uma livraria. Fazia os 
mesmos movimentos dos leitores curiosos ao desejarem dar uma olhada 
rápida em livros. Ao rodar a gôndola, meus olhos se cruzaram com um 
nome: Élie Bajard. O volume era pequeno, mas Da escuta do texto à leitura 
promoveu novamente meu reencontro com seu pensamento e suas expe-
riências, nesse momento no Projeto Arrastão, nas entranhas do Campo 
Limpo, na zona sul paulistana.

Os livros e os artigos fizeram, desde 1992, a mediação entre nós duran-
te anos. O encontro face a face, dados com dados, experiências com expe-
riências, leituras com leituras, trocas quase intermináveis em cada encontro, 
ocorreram vinte anos depois, em 2012. 
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12            Eles leem, mas não compreendem. Onde está o equívoco?

Em 1992, aos 42 anos, eu havia descoberto sua veia de vanguarda, 
que ele demonstrava aos 55 anos. Com 62 e 75 anos, nós nos encontramos 
para uma jornada intensa de trocas e reflexões como se fôssemos dois ado-
lescentes sonhadores com o desejo de, antes que a vida se fosse, livrar as 
inteligentes crianças do entorno onde trabalhávamos (ele em São Paulo e 
eu em Marília), do estreito limite imposto pelas metodologias que faziam 
e fazem do ensino da leitura um asfixiante processo de extração pouco in-
teligente de fonemas encarcerados em grafemas, em um sistema de escrita 
alfabético em sua aparência, mas ideográfico na essência. 

Em 2012, o Núcleo de Alfabetização, Educação Infantil e EJA (Neia-
pe) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) foi responsável pela organização do VII Congresso de Alfabetiza-
ção: Práticas de Leitura e de Escrita para a Constituição do Sujeito. As 
professoras Adriana Pastorello Buim Arena e Valéria Aparecida Lacerda 
de Resende pediram-me indicações de nomes. Sugeri o de Élie Bajard, mas 
não tinha meios para contatá-lo, nem sabia se teria algum interesse, por 
duas razões: embora tivesse doutorado em Linguística, não era filiado a 
nenhuma universidade, no Brasil nem na França; era um cidadão francês 
que talvez não estivesse morando no Brasil. Supreendentemente, depois de 
busca para descobrir seu e-mail em publicações, Bajard aceitou o convite. 
O congresso de Uberlândia promoveu também o encontro entre nós e com 
algumas de minhas orientandas que também se enfiavam por essas vere-
das pouco aceitas no mundo acadêmico e nas esferas das políticas oficiais, 
especialmente nos programas lançados pelo MEC. Durante quatro dias, 
conversamos muito, trocamos informações, dados, e confrontamo-nos, cada 
um com seus aportes, no mais das vezes coincidentes. 

Após ter voltado vivo da guerra colonialista na Argélia nos anos 1960, 
Bajard formou-se intelectualmente nos anos 1970 e 1980, banhando-se no con-
ceito de signo do estruturalismo francês com suporte saussuriano, e no concei-
to de dupla articulação da língua, de André Martinet (1908-1999). Inspirado, 
entretanto, pelo trabalho coletivo desenvolvido por uma equipe do Institut 
National de Recherche Pédagogique (INRP), da qual fazia parte e também 
Jean Foucambert, ele revitaliza suas experiências pedagógicas com um olhar 
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redirecionado para o aspecto semântico da língua escrita, de maneira cirúrgica 
em direção à alfabetização das crianças pequenas, e, sobretudo, em direção à 
leiturização proposta por Foucambert, isto é, do ingresso da criança no mundo 
da escrita pelos atos de leitura em vez de dar prioridade aos atos de escrita.

A porta de entrada pela qual as crianças teriam acesso ao mundo da 
cultura escrita passava a ser, para ele, pela leitura de todos os gêneros, mas 
com destaque para a emergente Literatura Infantil nos anos 1980. 

Desde o final da década de 1990, eu vinha me aprofundando na lei-
tura do trabalho Pensamento e palavra, de Lev Vigotski (1896-1934), prin-
cipalmente em suas teses sobre conceitos de língua escrita, suas relações 
com a oralidade, a apropriação e a objetivação da linguagem, linguagem 
interior, diálogo e monólogo, e um dos temas que vieram a se tornar 
objeto de sua atenção, o conceito de elemento e de unidade na oralida-
de e na escrita. Os sons desconectados de sua função de criar palavras 
em enunciados com sentidos só podiam ser, para Vigotski, elementos; 
se compusessem uma palavra com sentido criado e percebido por inter-
locutores no encadeamento de um enunciado, o som tornar-se-ia uma 
unidade constituinte de um todo. 

Bajard não havia lido Vigotski antes de nosso encontro em 2012, nem 
antes dos que tivemos em Marília, em 2013, exceto por citações de Foucam-
bert. Surpreendeu-se com o conceito de unidade que passou a orientar suas 
reflexões em conversas francas nos almoços, nas caminhadas e nas sessões 
dialógicas que mantínhamos em qualquer espaço. Outro conceito vigotskia-
no, o de função da unidade, realimentou seu pensamento com o valor atri-
buído à letra em sua função não representativa de um fonema, mas com a 
função de compor uma configuração, que poderia validar existência de uma 
palavra no léxico da língua ou de alterar seu sentido. Esse conceito conso-
lidou sua tese de que a linguagem escrita é construída por caracteres com 
funções mais amplas que remetem ao sentido em vez de se limitar a uma 
função empobrecida, como a da letra, a de representar os fonemas. O espaço, 
como caractere, passa a ganhar importância em uma configuração visual.

Eu trazia, além de Vigotski (1896-1934), dois russos: as concepções de 
linguagem de Valentin Volóchinov (1895-1936) e as de Mikhail Bakhtin 
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14            Eles leem, mas não compreendem. Onde está o equívoco?

(1895-1975), precisamente, os conceitos de signo ideológico e de enunciado. 
Bajard, todavia, nunca foi seduzido por esses conceitos, porque seu de-
sejo, pelo que percebi em nossas conversas, era contestar as teorias mais 
conservadoras no próprio terreno, o terreno da palavra, não do enunciado. 
Seu objetivo sempre fora o de olhar de modo copernicano para leitura da 
palavra construída que desprezava a pronúncia como porta de entrada, 
como fazem os surdos, e da palavra a ser construída em vínculo direto com 
os sentidos, sem a necessária passagem pela oralidade, como preconizam  
repetitivas metodologias, com molduras periféricas atraentes e suposta-
mente revolucionárias, mas ptolomaicas nos aspectos nucleares. Entre 
elas, ele via apenas uma aparente revolução da contribuição dos princípios 
teórico-práticos do construtivismo delineados por Emília Ferreiro, porque, 
apesar de descartar a consciência fonológica como requisito para a alfabeti-
zação, as conclusões dessa pesquisadora, entre tantas outras, estabeleciam 
evoluções de elementos da escrita vinculadas a elementos da oralidade. 

Bajard aproximou-se do pensamento de Vigotski pelas citações que 
dele fez Foucambert no livro A criança, o professor e a leitura para referen-
dar e defender o princípio por ele chamado de “razão gráfica”. Vigotski me-
receria, então, atenção, porque Foucambert a ele recorrera com entusiasmo 
para aprofundar o princípio de consciência gráfica no reino da linguagem 
escrita, ainda em gestação, como contraponto à consciência fonológica exis-
tente no reino da oralidade. 

Ao longo de 2013 e até perto do fim de 2014, a convite da secretária de 
Educação de Marília (SP), Fabiana Rodrigues Cruvinel, doutora em Educa-
ção e leitora de suas obras, ele deu início a um trabalho de formação de um 
pequeno grupo de professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamen-
tal no campo específico do ensinar e do aprender a ler e a escrever. Começara, 
então, a fazer uma conexão entre suas experiências no Projeto Arrastão e 
as de Marília. Sua tarefa em Marília não era apenas de introduzir e discu-
tir os princípios que defendia, mas de problematizar práticas já consolida-
das, fundamentadas em sugestões de seguidores de Ferreiro. Acompanhei 
seus encontros, dos quais participei até agosto de 2013, quando parti, com 
Adriana, minha esposa, para um estágio com Emmanuel Souchier, no Cen-
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tre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées ([Celsa], atualmente co-
nhecido como École des Hautes Études en Sciences de L'information et de  
La Communication, interne à Sorbonne Université, em Paris). 

Enquanto estávamos em Marília, em encontros mensais por três dias 
intensos, trocávamos nossos conhecimentos, nossos pontos de vista, nossas 
convicções e nossas esperanças ou desesperanças. Bajard insistia em apon-
tar para os professores quais as concepções que estavam na retaguarda do 
emprego das letras maiúsculas em livros de Literatura Infantil, nas práti-
cas de escrita dos docentes, quando escreviam para os alunos ou quando 
deles eram escribas, e as recomendações que orientavam a inscrição da 
escrita. Para ele, como expõe neste livro, o uso das letras maiúsculas ini-
be a própria ascensão delas ao estatuto de caracteres, porque revelam o 
pressuposto de que somente elas se prestam à escrita, com desprezo pelos 
pontos, pelos espaços ou por outros sinais, todos necessários para escrever 
ou ler. As maiúsculas perderiam sua função, a de nomear os substantivos 
não comuns, a de marcar o final, como um ponto, o período, e ao mesmo 
tempo marcar o início de outro. As funções das letras maiúsculas eram, 
na inscrição da escrita, abafadas para dar lugar a uma só e única função: 
a de representar os sons. Eu dizia e confirmava com a minha experiência 
com a língua alemã, que a conduta de escrever todas as palavras com todas 
as letras maiúsculas não poderia ser experimentada pedagogicamente na 
Alemanha, porque todos os substantivos, próprios e comuns, devem ser 
iniciados por essa forma de letra. Nessa situação específica, a função da 
letra maiúscula como caractere, que marca uma categoria morfológica, é 
exaltada e mostra-se com todo vigor. 

As árvores de livros, as rodas de leitura nos espaços escolares, os jogos 
com crachás de nomes com grafias insólitas povoaram por meses os debates 
entre Élie e os professores. A eles nada prescrevia com firmeza: problema-
tizava para que tomassem, cada um, de acordo com sua consciência, suas 
decisões. Nos intervalos para um almoço rápido com ingredientes pagos por 
peso, algo inimaginável para um francês, mas não para ele, habituado em 
São Paulo, continuávamos a conversar e a avaliar as rodas de discussão na 
companhia de coordenadores e de supervisores da rede escolar de Marília. 
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16            Eles leem, mas não compreendem. Onde está o equívoco?

As trocas estendiam-se também para curtas viagens de poucas horas 
quando eu o levava para conhecer um ou outro lugar, uma ou outra cidade 
vizinha. Mas outros temas eram lançados no palco de nossos encontros, 
como a frustração com a ascensão da droite francesa com Sarkozy e depois 
a frustração com o desempenho da gauche de Hollande. Sabia das conse-
quências que desabaram sobre a alfabetização na França desde o governo 
gauche de Lionel Jospin e que motivara a frustração de Foucambert e dos 
pesquisadores do INRP, onde trabalhara. Em uma dessas saídas para além 
das fronteiras marilienses, levei-o a Garça (SP) em um fim de tarde, para 
observar a revoada ao pôr do sol de centenas de maritacas na praça central 
da cidade. Apaixonado pela natureza, ficou encantado com a algazarra fre-
nética, histérica e estridente das aves disputando espaços nos galhos para 
recolher-se e proteger-se das sombras da noite futura. 

Essas sombras que embaçam o futuro da vida eram também alvos 
da atenção de Bajard. Seminarista antes de ir para a guerra argelina, não 
deixaria à margem de sua caminhada a preocupação com temas cristãos. 
Nessa ida a Garça, pediu-me para ver o lugar em que eu coordenava sessões 
mediúnicas sob os princípios do francês Kardec, pouco conhecido por ele 
na França. Ao tomar contato com os livros, sempre curioso, perguntou-
-me diretamente, sem que eu nada dissesse, qual seria o fundamental, o 
básico, o indispensável para saber sobre a vida e sobre a morte. Indiquei 
O livro dos espíritos. Não sei se comprou algum exemplar ou se chegou 
a ler algum de seus capítulos. Suponho que não, porque dedicara seus 
últimos anos a escrever este livro, que ora prefacio para atender a seu pe-
dido feito em uma tarde em que nos encontramos em junho de 2014, no 
apartamento que compartilhávamos, Adriana e eu, na Maison du Brésil, 
na Cité Universitaire, em Paris. 

Ali ele já tinha clareza de qual seria o nome deste livro, sacado de 
um artigo que escreveria e que seria publicado posteriormente (Bajard, 
2016, p. 206):

Além das avaliações formais, é importante levar em conta a opi-
nião dos atores da escola e escutar a queixa constante emitida  
pelos professores sobre seus alunos: “sabem ler, mas não entendem”. 
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Essa fórmula concisa corrobora os resultados mencionados acima 
e traduz a dupla injunção à qual os professores são submetidos: 
ensinar a pronunciar e levar a compreender. Mediante tal aforismo, 
os professores destacam dois fatos. De um lado, a eficiência da sua 
atuação é reconhecida: os alunos sabem transformar letras em sons, 
capacidade exigida pela instituição escolar, o que equivale, na língua 
comum, a “sabem ler”. Mas o aforismo expressa também a insatis-
fação de tais docentes, que não conseguem satisfazer a demanda 
da sociedade: os alunos “não entendem”. Por meio dessa queixa, os 
professores explicitam um mal-estar profundo, nascido do equívoco 
entre sua atuação e a cobrança social. 

Em um dia desse mesmo mês, ele agendou um encontro na Associação 
Francesa de Leitura com Jean Foucambert, seu velho amigo de militância, 
para uma roda de conversa com quatro pessoas. Adriana e eu completáva-
mos o quarteto. Passamos a manhã e a tarde toda debatendo sobre leitura, 
alfabetização e suas políticas públicas, com interrupção perto de meio-dia 
para comer uma massa chinesa in box encomendada pela secretária. Tudo 
ficou gravado com autorização de todos, especialmente de Foucambert, que 
autorizou sua transcrição e posterior publicação com as necessárias ade-
quações. Em 2017, ainda conversava com Bajard sobre isso, e ele me dizia 
da importância da divulgação desse encontro. A autorização verbal dele e 
de Foucambert estavam asseguradas. Entretanto, até 2019, Adriana e eu 
não cumprimos essa tarefa.

Em seus dias em Paris, trocamos nomes de livros, de autores e comen-
tamos eventos acadêmicos de que tínhamos participado. Bajard fotografou 
com seu celular os livros de Anne-Marie Christin (1942-2014), que havía-
mos adquirido depois de tê-la ouvido em um encontro na Biblioteca Na-
cional da França, e outros que sua equipe, da qual fazia parte Emmanuel 
Souchier, havia publicado sob o selo daquela biblioteca. A obra vasta de 
Christin, até então desconhecida por mim e por ele, revelou-se uma fonte 
inesperada para referendar os temas sobre os quais vínhamos discutindo, 
precisamente o valor do espaço em branco, a ruptura da ideia consagrada 
no mundo ocidental de que a escrita alfabética seria o apogeu do desen-
volvimento, a importância dos suportes e dos instrumentos e sua conexão 
com os sentidos do texto ao longo da história da escrita, ocidental ou não. 
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Desconcertantes, esses conceitos foram, naquele evento em que Bajard 
não participara, comentados por Christin, que, por surpresa, citou, além da 
genialidade de Stéphane Mallarmé (1842-1898) e seu Coup de Dés, a poesia 
concreta brasileira como um movimento nas artes que deu ao espaço em 
branco um valor não antes mensurado. A obra de Christin, que viria a fale-
cer em 2014, inflou as trocas e reflexões que faríamos nos meses seguintes 
e passou a fazer parte, como aponta este livro, de suas referências. Como 
outros próximos estudiosos da antropologia na área da linguagem, men-
cionados por Bajard, essa pesquisadora francesa enveredava por caminhos 
não partilhados por linguistas. 

Para Christin (2009b, p. 58), o espaço em branco 

[...] é qualquer coisa menos uma figura, uma palavra ou uma letra. Se 
ele pode ocupar o mesmo espaço, tem outra função, a de estabelecer 
entre os elementos de uma imagem efeitos de vizinhança que irão se 
interrogar por intermédio do outro.

 
O que o aproximou da referida autora, entre outros temas, foi a iden-

tidade específica de signo gráfico e a importância de seu vínculo aos supor-
tes. Já na companhia de sua esposa, Maria Lúcia, fomos ver Macbeth no 
teatro de Cartoucherie, com direção de Ariane Mnouchkine, e ali combi-
namos nossa ida a Durfort, pequena vila medieval onde ele mantinha sua 
antiga casa, destinada agora às férias de verão. Enquanto caminhávamos 
lá entre as vinhas ao redor da vila, os temas recorrentes sobre relações 
entre oralidade e escrita na alfabetização das crianças não nos abandona-
vam, como também nos acompanhavam, quando caminhamos duas vezes 
pelas florestas das Montanhas Pallières, redescobrindo trilhas por onde 
passara há tempos, olhando o horizonte em direção ao mar de Marselha, 
ou sentando-se serenamente ao lado de bem conservadas tumbas célticas 
escondidas em caminhos conhecidos por poucos, como ele. 

Mesmo entre comentários sobre cantos de alguns pássaros, a obser-
vação de um carvalho em crescimento, ou de uma já madura árvore que 
produzia nozes, Bajard queria fazer trocas intelectuais. As flores aqui e ali, 
os musgos nas pedras e nas raízes ou ainda as flores silvestres do início do 
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verão francês se misturavam aos fonemas, aos grafemas, aos caracteres, às 
críticas aos métodos conservadores e ao olhar curioso e emocionado de um 
adolescente dirigido para os aplicativos digitais e de seu impacto sobre a 
alfabetização. Ele não parava de pensar e de dialogar quando encontrava 
um interlocutor que partilhava ou aproximava-se de suas incursões ousa-
das no universo surpreendente da escrita nos tempos atuais. 

Aos 77 anos, Bajard pensava como um militante adolescente entu-
siasmado a querer criar e distribuir suas reflexões. E, com os mesmos 77 
anos, ele nos levou a conhecer a Pont du Gard, uma ponte romana que 
servira como aqueduto, construída pelos romanos para levar água a Ni-
mes e a sua arena. Entre arbustos, colocou um traje de banho e cruzou 
‒ ida e volta ‒ as águas frias do Rio Gard, sob minha total admiração. 
Com a mesma idade, guiou-nos entre as pedreiras brancas e históricas 
da bela Sauve, outra vila da região Du Gard. Entre as subidas, entre os 
olhares em busca do infinito, sob o sol forte, jogávamos o corpo em des-
canso sobre as pedras, mas a mente continuava a pensar sobre os temas, 
com o intuito sempre de encontrar caminhos não pensados, detalhes não 
percebidos tanto nas questões teóricas quanto nas práticas que sugerira e 
eram realizadas em Marília (SP) ou no Projeto Arrastão. Essas questões 
nos acompanharam também ao passeio à feira de Uzès e ao piquenique 
que ele preparara às margens de um riacho: uma toalha sobre o grama-
do, a fileira de plátanos acompanhando a correria das águas, o vinho, o 
queijo, o pão e a inigualável tapenade da região, adquirida na feira de rua. 
Mais além, as ruínas de início de outro aqueduto romano davam o tom 
de um lugar propício para pensar, como ele dizia.

Em um manifesto publicado inicialmente na web em 2009 sem  
referências (posteriormente revisado em 2013 e publicado em 2014 na 
revista Ensino em Re-vista, da Universidade Federal de Uberlândia),  
Bajard incluía algumas de suas conclusões e críticas a certas orientações 
intelectuais próprias do mundo ocidental em relação à linguagem escrita 
que nos acompanhavam durante os nossos encontros. Ele gestava dia a dia, 
encontro a encontro, o que ele consideraria sua obra final ‒ Eles leem, mas 
não compreendem. Onde está o equívoco? Não antevira, no verão francês de 
2014, que seria sua obra póstuma. 
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Essas críticas concluíam o “Manifesto dos usuários da escrita” (Ba-
jard, 2014a, p. 189):

As representações fonocêntricas da cultura ocidental levam a escola a 
ensinar o funcionamento alfabético da escrita e a desprezar sua matéria 
tipográfica. Desse modo, minimizam a função de linguagem da escri-
ta. É legítimo, então, relacionar essas representações ao duplo fracasso 
da escola. De um lado, muitos alunos sabem extrair a pronúncia sem 
poder extrair o significado, permanecendo analfabetos funcionais. Por 
outro lado, mesmo pessoas com razoável capacidade de leitura não do-
minam suficientemente a ortografia da língua portuguesa. Considerar o 
caractere tipográfico a menor unidade da escrita capaz de produzir uma 
diferença de significado ‒ maça/maçã ‒ possibilita introduzir o senti-
do no âmago não somente da análise da escrita, mas também de uma 
aprendizagem destinada, ao mesmo tempo, aos surdos e aos ouvintes.

A referência a uma visão fonocêntrica se encontraria com os estudos 
do inglês Ron Harris e de Isabelle Klock-Fontanille, obras e autores que ele 
não chegou a conhecer, mas com os quais teria tido estreita aproximação, 
talvez porque todos se banhavam no mesmo campo de análises do nú-
cleo da linguagem escrita e de seus desdobramentos históricos e culturais 
(adiante voltarei a esses autores. Por ora, restrinjo-me às provocações da 
citação). Nesse manifesto, o caractere alcançava o estatuto de unidade de 
sentido e de unidade de constituição gráfica da palavra. Respeitava já a 
contagem que faz o aplicativo Word ao mensurar o tamanho de um texto: 
as medidas são as palavras e caracteres, sem e com espaço. Não há, curio-
samente, indicação com a quantidade de letras, porque não são elas que se 
combinam entre si, muito menos sílabas, mas os caracteres. Essa constata-
ção e essas conclusões não impactariam de algum modo as metodologias 
de alfabetização e a própria relação entre aspectos materiais e aspectos 
conceituais da linguagem escrita?

Em virtude dessas conclusões, as teorias e as metodologias põem sur-
dos e ouvintes nas mesmas condições: se o surdo aprende a lidar com ca-
racteres sem a função de representação sonora, por que os ouvintes não 
poderiam fazer a mesma coisa? Por que, indagava ele, com sua inesgotável 
curiosidade de pesquisador, as metodologias embaçam a visão dos ouvintes 
e sua inteligência para enfiá-los no corredor estreito e limitado da audição?
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Bajard queria, repito, discutir a alfabetização no mesmo campo dos 
fonocentristas, na mesma unidade, a palavra. Embora fizesse incursões em 
direção ao que chamava de “descoberta do texto”, a porta de entrada para o 
mundo dos atos de ler que alimentariam o mundo dos atos de escrever, sua 
unidade, ou sua arena de combate, era mesmo palavra, o signo de Saussure 
(1857-1913), autor por ele revisitado (Bajard, 2016, p. 206): 

Essa dupla injunção [ensinar a ler e ensinar a compreender] não é 
apenas social ou institucional. Ela ecoa o postulado básico da Lin-
guística Clássica enunciado por Saussure: “língua e escrita são dois 
sistemas distintos de signos; a única razão de ser do segundo é re-
presentar o primeiro” (Saussure, 1969, p. 34). Se nessa visão a con-
tribuição da escrita para a comunicação e para o pensamento não 
é negada (isso seria difícil para um linguista), ela se realiza tão so-
mente sob o reino da língua sonora. Desse modo, vista tão somente 
como réplica da língua oral transposta pelo alfabeto, a escrita não se 
beneficia plenamente do estatuto de língua.

 
A primeira unidade, a primeira arena eleita por ele para instaurar o 

debate foi o nome próprio, mas visto de modo diverso de como o vê e o en-
sina o construtivismo em alfabetização, como poderá ser visto nesta obra, 
em experimentações no Projeto Arrastão e em Marília (SP). 

Em documento publicado somente em PDF, em 2014 (divulgado en-
tre professores participantes do projeto desenvolvido por ele nessa cidade), 
denominado Dossiê ProCle: À Procura da Compreensão da Língua Escrita, 
nomeava em capítulo que cuidava do desenvolvimento da consciência grá-
fica e como pensava a relação entre a criança pequena e seu nome gráfico: 

 
No entanto, a primeira unidade da língua escrita cujo domínio bene-
ficia a criança não é oriunda da literatura infantil; é a forma escrita 
de seu nome, recebida do professor: “o nome gráfico”. [...] Isso não é 
surpreendente, pois, já na língua materna, o “nome sonoro” foi uma 
das primeiras unidades da fala conquistadas. Mediante seu nome so-
noro, essa criança se relacionou com os membros da família e agora,  
na escola, graças ao nome gráfico, amplia seu relacionamento a cole-
gas, professores, funcionários. Através das interações com os outros, o 
nome próprio contribui para a consciência de si e participa da cons-
trução da personalidade infantil (Bajard, 2014b, p. 8-9).
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O nome gráfico não é o nome sonoro, dizia. São dois batismos, um em 
casa, e outro no universo escolar, patrocinado pelos professores de Edu-
cação Infantil, que vão estabelecer as especificidades da composição do 
nome gráfico e de seus caracteres específicos que identificam e distinguem 
crianças como Isabelle, Isabeli, Izabelle, Isabele. Nesta obra que prefacio, 
Bajard vai insistir nessa batalha no interior do primeiro signo gráfico que 
mais influencia a criança e os outros que em torno dela vivem, para colocar 
a nu o valor dos caracteres, suas relações com a unidade, a categoria letra e 
as funções dela como representação dos fonemas e sua subserviência a eles, 
de forma exógena, isto é, uma dependência a algo fora do sistema gráfico.

 Bajard mencionava nomes fundamentais nos estudos históricos, 
semióticos, sociolinguísticos e filosóficos  (Christin, Chartier, Goody, Ong, 
Derrida) que questionam a visão comum que reduz a escrita a seu papel 
de registro da língua falada. Se são nomes desconhecidos para educadores 
que lidam com a alfabetização, não o são para os teóricos do método fôni-
co, do construtivismo em alfabetização, dos elaboradores de documentos 
oficiais do governo brasileiro nos últimos trinta anos e de acadêmicos no 
mundo ocidental que assessoram políticas públicas. 

O mais lido e o mais conhecido no Brasil é inegavelmente Roger 
Chartier (1945-) por lidar com os aspectos históricos da leitura e de seu 
desenvolvimento com as tecnologias digitais. Anne-Marie Christin, nunca 
traduzida, da área da semiótica e dos estudos antropológicos da linguagem, 
nada dela é criticado por absoluto desconhecimento. Mas o antropólogo 
inglês Jack Goody (1919-2015), muito citado por Jean Foucambert, o psi-
cólogo canadense David Olson (1935-), o religioso Walter Ong (1912-2003), 
e o filósofo Jacques Derrida (1930-2004), todos traduzidos para o portu-
guês brasileiro amargaram e amargam desconfianças por não sustentarem 
“evidências científicas” em seus dados, argumentos e conclusões. De modo 
genérico e simplista, são desprezados para não incomodar pensamentos e 
pontos de vista ptolomaicos bem encaixados no pensamento da alfabetiza-
ção no Brasil e na quase totalidade do mundo ocidental.

Em 2019, pouco antes de dar início à escrita deste prefácio, dei, um 
dia, ao abrir minha caixa de mensagens, uma rápida espiadela na rede 
francesa de que faço parte desde meus tempos de Paris. A divulgação da 
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publicação da revista Actes Semiotiques chamou-me a atenção, mas o que 
me atraiu foi um dossiê, de 2016, de estudos antropológicos sobre hititas, 
coordenado por Isabelle-Klock Fontanille. 

Entusiasmado com os artigos e com os autores, ainda desconhecidos 
para mim, topei também, graças a eles com outro pesquisador inglês, que 
poderia bem se integrar àqueles citados por Bajard. Infelizmente, não pu-
demos compartilhar essa descoberta, como fizemos com a obra de Christin, 
mas ele ficaria, por certo, feliz ao encontrar-se com a obra do inglês Roy 
Harris (1931-2015) e com as pesquisas recentes de Isabelle Klock-Fontanille 
e Jean-Louis Pagès (a primeira da Université de Limoges e do Institut 
Universitaire de France e o segundo do Centre de Recherches Sémiotiques 
[Université de Limoges] e Éditions Solilang). 

Ao comentar a obra de Harris, Klock-Fontanille e Pagès (2016, p. 1) 
afirmam que sua principal obra:

A Origem da Escrita é também a origem do pensamento integracio-
nal de Roy Harris, mesmo que ele não utilize entretanto ainda este 
adjetivo, e isto que lhe dá todo seu valor. Esse caráter subversivo, 
cuja pedra angular desse pensamento se encontra nesse livro e que 
levaria Roy Harris a se tornar célebre, atrai, ao mesmo tempo, ao 
mundo da linguística os seus mais fiéis detratores. Este estudo de 
origem, que propõe um olhar novo sobre a verdade da escrita, é de 
fato uma maneira de propor um futuro de escrita, enfim desembara-
çado da “muleta” provisória da notação da palavra (tradução minha).

A subversão do pensamento de Harris sai mesmo das entranhas do 
pensamento ocidental que eternizou a escrita herdada dos gregos, con-
siderada alfabética, como notação da palavra oral. Harris alia-se aos de-
mais autores de referência de Bajard, mas parece ir direto e sem rodeios 
à contestação da verdade intocável de que a palavra escrita ocidental se 
submete à cadeia da oralidade. O que vincula a palavra escrita à palavra 
oral parece ser seu conteúdo, ou seus sentidos, tema das conversas entre 
mim e ele, principalmente durante dois dias chuvosos em janeiro de 2017, 
em sua casa em Toque-Toque, no litoral paulista, impedidos que fomos 
pelo tempo carrancudo, nós e nossas mulheres, de tocarmos com os pés as 

miolo_leem_nao_compreendem.indd   23miolo_leem_nao_compreendem.indd   23 12/03/2021   07:29:5512/03/2021   07:29:55



24            Eles leem, mas não compreendem. Onde está o equívoco?

águas do mar. Enquanto preparava o petit déjeneur, ele me perguntava se já 
estava acordado o suficiente para começar a pensar. Nossas reflexões não 
entendiam ainda a notação como um instrumento provisório na história 
da escrita, que teria perdido essa função para dar lugar a outra, a notação 
dos sentidos, embora estivéssemos no mesmo caminho, orientados pelos 
pesquisadores por ele referenciados. 

Se, para cima de Harris, vieram detratores, como os outros citados 
também os atraíram ferozmente, isso seria um indicador de que giravam 
em órbita copernicana, com os olhos desde outro belvedere, mais distancia-
do, e, por isso, muito mais amplo porque mais distanciado estaria do que 
poderia ser considerado senso comum. 

Segundo Klock-Fontanille e Pagès (2016, p. 3):

Harris defende a ideia de que a escrita não encontra sua origem 
nem no desenho de figuras nem na imitação da fala, mas na no-
tação dos números. É quase certo, escreve ele, que o Homo sapiens 
dominava o uso dos números antes de dominar o das letras, [...] 
Era preciso que a humanidade fosse de início numeralizada para 
que ela pudesse tornar-se, em seguida, literalizada. Ele acrescenta 
que a origem e o futuro da escrita apresentam as ligações às quais 
a fala é estrangeira. Em outros termos, a escrita não é uma re-
presentação gráfica da fala, mas um sistema de representação das 
ideias que tem sua autonomia. Uma notação gráfica pode veicular 
os sentidos independentemente de uma palavra da língua falada 
(tradução minha).

É pena que Bajard se tenha ido antes que pudéssemos compartilhar 
trechos como este que transpiram o pensamento de Harris, via Klock-Fon-
tanille. A afirmação de que a escrita não teria como função básica e original 
representar a linguagem oral, notadamente seus elementos sonoros, mas os 
sentidos circulantes entre uma e outra, aproximava-se de nossas reflexões 
compartilhadas, porque respirávamos os mesmos ares dessas vertentes nas 
quais convive, não sem divergências, esse conjunto de antropólogos e se-
mioticistas ousados e copernicanos.

Bajard tinha, curiosamente, um olhar também para as línguas es-
trangeiras, neolatinas ou não. Na condição de formador de professores no 
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mundo francófono, estivera no Vietnã e no Marrocos, e depois aqui nas 
terras de Piratininga. Desenvolveu um olhar estrangeiro para as línguas 
nativas, ou um olhar francês para as línguas estrangeiras, mesmo para 
dialetos soterrados pelo bom francês, como o occitanie, que teima renascer 
entre as rochas da região do Gard. Desenvolveu um olhar de fora, uma 
visão exotópica, no dizer de Mikhail Bakhtin (1895-1975), que o permitia 
enxergar detalhes que o falante e escrevente da língua nativa nem percebe. 

Olhar linguisticamente para o passado linguístico era uma atitude 
que o aproximava dos antropólogos e linguistas. Foi por isso, que em uma 
noitinha de verão chuvosa, levou-nos (a Maria Lúcia, a Adriana e a mim) a 
uma capela de pedra, perdida nos tempos medievais, enfiada entre vinhas 
próximas a Durfort. Ali ouvimos de uma boca occitanie, de uma militante 
de uma cultura quase inteiramente soterrada, poesias e histórias em uma 
língua neolatina trançada com o francês, para que sentidos de uma cul-
tura agonizante fossem compartilhados. Essa fina percepção da produção 
sonora, das formas gráficas, da escolha de caracteres, dos caracteres em 
dança frequente de troca de lugares e de parceiros para, reinventando-se, 
reencontrar sentidos outros, fez de Bajard um atento analista de detalhes 
da língua portuguesa falada e escrita no Brasil, de modo mais preciso, do 
falar paulistano, sua mais fértil fonte. Neste trabalho póstumo, ele provoca 
perplexidade aos leitores, esbanjando apontamentos dessa natureza. 

Esta obra representava para ele a grande síntese evolutiva de suas re-
flexões sobre a linguagem escrita, sobre a leitura, mas, sobretudo, a última 
e definitiva contribuição de um francês, impregnado pela cultura brasilei-
ra, para o desenvolvimento do pensamento sobre a alfabetização em nosso 
país. Tinha clara noção de que pensava de modo radicalmente diverso dos 
que alimentam as políticas públicas na área, da força da incalculável massa 
de pesquisas acadêmicas orientadas por duas vertentes que disputam a he-
gemonia, sempre embasadas em “evidências científicas” determinadas por 
ressonâncias magnéticas aplicadas aos cérebros das crianças, filiadas ao 
método fônico, e as que expõem as suas evidências não menos científicas, 
filiadas a princípios construtivistas que comprovam a tese evolucionista da 
apropriação da figura em direção à escrita alfabética, demarcada por traços 
de vinculação progressiva entre sons e letras. 
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Por sua vez, para se contrapor a essa disputa hegemônica, Bajard cor-
ria por fora, não sozinho, sem se afastar do mesmo campo de disputa, a 
palavra, com o intuito de, incisivamente, insistir no desenvolvimento de 
uma consciência gráfica, porque o campo de estudos é o da escrita, o objeto 
é a escrita. A oralidade teria a especificidade do próprio ser, do próprio fa-
zer, e de seu existir, que se transformam, mas a escrita apresenta também 
a sua. O encontro entre as duas ocorre, então, nas fronteiras dos sentidos, 
nos conceitos por elas partilhados. 

Apesar de reconhecer fazer parte de um campo minoritário e des-
prezado, Bajard insistia nesse caminho, não como um Quixote com seu 
Sancho, mas como um linguista a caminho da semiótica, acompanhado 
por grandes figuras, ainda que pouco reconhecidas em suas contribuições 
para a alfabetização. Ele amava as crianças das periferias. Era por elas e 
com elas que montava seu Rocinante, formado por seus livros, seus artigos 
e suas práticas didáticas construídas com professores. 

Na tarde de junho de 2014, quando tomava um café brasileiro no peque-
no apartamento da Maison du Brésil, em Paris, e admirava a construção em 
concreto armado planejada por Lúcio Costa e executada pelo escritório de Le 
Corbusier, Bajard disse a Adriana e a mim que estava escrevendo este livro, o 
definitivo e último, e gostaria que eu compusesse este prefácio. Recebemos a 
notícia da escrita da obra com entusiasmo, o incentivamos, e aceitei sem ro-
deios o convite, sem que soubesse seu conteúdo, nem quando teria de cumprir 
a agradável tarefa, mas sabia que teria o privilégio de ler sua obra final antes 
de sua publicação. Não vislumbrávamos, entretanto, que os próximos anos 
seriam preocupantes com a sua saúde e que o tempo de conclusão sofreria os 
retardos necessários solicitados por seu corpo e por seu coração obediente aos 
impulsos de um marca-passo, velho aliado e protetor de sua vida. 

O trabalho em Marília seria interrompido no final do segundo se-
mestre de 2014 pela secretária, em consequência da crise econômica vivida 
pelo País no ano da Copa do Mundo de Futebol e das eleições majoritárias 
que reelegeriam Dilma Rousseff (1947-), destituída por um “golpe civil-ju-
rídico-parlamentar” em 2016. Esses acontecimentos trouxeram desalento 
a Bajard, amante da democracia e dos princípios de justiça e de liberdade 
sociais. Suas idas a Marília extinguiram-se, sua interação com professores 
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e crianças se esfacelaram da noite para o dia, seu alimento secou e seu en-
tusiasmo murchou um pouco. Mas havia ainda os professores e as crianças 
do Projeto Arrastão, no bairro paulistano de Campo Limpo. E havia o livro 
em elaboração a que se dedicara nos últimos tempos. 

No final de maio de 2017, a convite de Adriana para que participasse 
do “I Colóquio lecturi: lugares das linguagens no processo de humaniza-
ção”, Bajard esteve em Uberlândia (MG) para novo encontro, com uma pen 
drive e um esboço de carta nas mãos. 

Na carta autorizava a mim e a Adriana a preparar e dar conclusão a 
seus manuscritos e a transferência dos direitos autorais para a ONG. Ele 
me disse que não iria mais no verão seguinte a Avignon, no sul da França, 
para comemorar com velhos amigos seu octogésimo aniversário, porque 
iria se submeter a uma intervenção cirúrgica inadiável para substituir uma 
válvula em seu coração. Queria ver o livro concluído e editado, mas deve-
ria se prevenir, porque haveria riscos sérios em sua recuperação. Confesso 
não ter avaliado a gravidade do ato cirúrgico, porque o faria em hospital 
de altíssima qualificação em São Paulo. Disse isso a ele, mas recebi o pen 
drive naqueles dias e uma autorização registrada em cartório dias depois.  
Ele prenunciava sua partida, mas preparara tudo e confiava a mim, a 
Adriana e a Maria Lúcia os contornos finais de uma obra de vários anos de 
trabalho, resultante de reflexões de uma vida. Em agosto, depois de dias de 
instabilidades após a cirurgia, partiu. 

Durante o segundo semestre de 2017, o arquivo restou guardado. Dis-
se a Maria Lúcia, em novo encontro em Uberlândia, que somente podería-
mos iniciar os trabalhos em janeiro de 2019, porque as primeiras olhadas 
no material descobriram uma obra com quase 350 páginas, muitos qua-
dros, organizada em capítulos, mas com frequentes repetições de temas, 
de referências e de trechos, como anunciara no documento a mim enviado. 
Não haveria o bom tempo disponível para minha dedicação direta e sem 
interrupção, consumido que seria por aulas, artigos, congressos e palestras. 

Bajard recomendara, na carta, que o primeiro contato para publicação 
deveria ser feito com a Cortez, editora responsável pela publicação de suas 
obras anteriores. Contatada por Maria Lúcia, os editores dispuseram-se a 
fazer a avaliação. Em fevereiro de 2019, depois de intenso trabalho durante 
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o mês de janeiro e parte de fevereiro, conseguimos, Adriana e eu, reor-
ganizar os capítulos, eliminar redundâncias, adequar expressões, sempre 
com a preocupação de manter seu estilo leve, não acadêmico, gostosamente 
metafórico. Havia uma introdução, mas não a conclusão. Ao reorganizar o 
conjunto, optamos por não escrevê-la, porque o último capítulo, tal como 
montado, dava contornos finais ao conjunto. 

Profundamente frustrado com os rumos que tomara as orientações 
políticas oficiais na França, desde os velhos tempos do Observatório Na-
cional de Leitura, insistentemente por ele citado nesta obra, teria ainda 
sua frustração ampliada com as políticas brasileiras, especificamente com 
a campanha agressiva na área legislativa pelos divulgadores do método 
fônico e das cartilhas que o prescreviam. Aqui, no Brasil, já experimentara 
a ascensão da direita com o “golpe” de 2016, mas não imaginava que das 
sementes desse golpe nasceria uma árvore ressequida da extrema-direita 
e, pendurado nela, o conservadorismo na educação, a execração de Paulo 
Freire (1921-1997), e o método fônico sendo guindado ao cume das políticas 
oficiais do governo brasileiro empossado em 2019.

Este livro, entretanto, nasce nessa noite tóxica na educação brasileira, 
para trazer luz e oxigênio puro para que as crianças possam respirar os 
ares de um bom futuro. Sofrerá a crítica dos extremamente conservado-
res, por certo; receberá também as críticas do pensamento hegemônico 
que ocupou políticas públicas e programas de alfabetização ancorados 
nos princípios considerados por ele fonocêntricos, defendidos ao longo 
dos anos pela centro-direita, nos anos 1990, e por uma esquerda pouco 
definida de 2003 a 2016. 

A esquerda, para Bajard, devia promover mudanças radicais na alfa-
betização das crianças brasileiras. Ele não queria mais ouvir o enunciado 
tão comum nas bocas dos professores: Eles leem, mas não compreendem. Esta 
obra é a grande resposta a essa afirmação dos docentes, mas, por se alinhar 
ao pensamento de outros copernicanos, Bajard sofrerá o duro combate que 
sofre todo pensador arrojado. 

Dagoberto Buim Arena
Abril de 2019
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Não há dúvida de que os próximos 
vinte anos verão desenvolver-se 

pesquisas sobre essa especificidade, 
em que se movem questões de 

aprendizado da leitura e da escrita: 
a especificidade de um modo de 

pensamento gráfico, a especificidade 
de um sistema gráfico (código, léxico 

mental e procedimentos de acesso), 
a especificidade de uma consciência 
gráfica (Foucambert, 1998, p. 173).
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O problema da aprendizagem da escrita não é apenas responsabilida-
de da escola. A sociedade inteira ‒ e cada um dá seu palpite, porque sofreu 
o processo de alfabetização na infância e tem filhos, netos ou sobrinhos 
na escola ‒ acredita que a escrita portuguesa é embasada sobre o sistema 
alfabético, que as letras representam os sons e que para saber ler e escrever 
é necessário aprender a desenhar letras que remetem a sons. 

A pessoa que usa diariamente metrô ou ônibus percebe, apesar dessa 
crença, que os usuários dos transportes coletivos não utilizam mais cader-
no e lápis para escrever, tampouco letras, mas smartphones com teclado di-
gital que disponibilizam caracteres móveis pré-formados, muitos sem valor 
sonoro, selecionados pelo olho e colocados na linha por um clique único. 

A pergunta que poderia fazer o Pequeno Príncipe, em 2017, ao narrador 
do conto de Saint-Exupéry, é: “Qual é a relação entre sua competência de 
usuário de seu tablet e o os exercícios que os professores propõem aos alu-
nos do 1o Ano da Escola Fundamental?”

A via tipográfica descrita neste livro é conhecida e explorada por al-
guns pedagogos (Freinet, Lobrot, Jolibert, Foucambert, Charmeux, Cohen). 
O conteúdo leva em conta reflexões feitas por filósofos (Alain, Derrida), 
por psicólogos (Vigotski) e por semiólogos (Christin). Publiquei Caminhos 
da escrita: espaços de aprendizagem (2002), que se inscreve nesta filiação. 
A experiência desenvolvida por mim na ONG Arrastão, no Bairro Campo 
Limpo, na periferia de São Paulo, que se coaduna com essa visão da escrita, 
traz fatos novos. Como a população atingida por ela possui nomes gráficos 
que escapam à regra comum “um som uma letra”, ela faz nascer alguns 
comportamentos infantis inesperados que surpreendem os observadores. É 
essa prática que pretendemos descrever teoricamente nesta obra. 

Se a via explorada pelas crianças existe, se ela possibilita trazer à tona 
um código tipográfico que gera signos gráficos, constituídos de unidades, 
os caracteres, distintos dos elementos gráficos geridos pelos fonemas, os 
grafemas, aceitamos que essa via alternativa seja questionada pela via al-
fabética. No entanto, como não é atestada pelas práticas vigentes, não é le-
vada em conta pelas pesquisas, tampouco pelos responsáveis educacionais, 
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permanecemos todos submetidos ao postulado fonocêntrico hegemônico.
Não propomos substituir as metodologias fundamentadas em corres-

pondências fonográficas por um método tipográfico a ser generalizado a 
todas as escolas do País. Não sei se tal via seria a resposta mais adequada 
ou mais eficiente ao contexto social do Brasil, nação que experimentou 
abordagens fora da tradição da escola incita à prudência quando aparece 
uma via alternativa. Mas a prática pedagógica do Projeto Arrastão mostra 
que, em primeiro lugar, uma experimentação fora do postulado fonocêntri-
co é possível; em segundo lugar, revelar traços da aprendizagem da escrita 
desconhecidos pelas pesquisas mais conhecidas é desejável.

Formulamos o voto que essa via alternativa seja, no Brasil, levada 
como hipótese de experimentação e de pesquisa por duas razões principais. 
A primeira é que as metodologias de base alfabética não conseguem redu-
zir de maneira significativa a taxa de analfabetismo funcional. A segunda 
é que a ortografia, o segundo fracasso da escola, inclui o funcionamento 
visual da escrita não levado em conta no início da aprendizagem. Ao con-
trário, o código tipográfico revelado superpõe-se a um código ortográfico 
estendido, que inclui o funcionamento alfabético. 

Depois de ter escrito o livro A descoberta da língua escrita (2012), o passo 
a passo de uma prática da conquista da escrita de dois até 22 anos de idade, 
pretendemos, a partir de alguns traços teóricos já esboçados naquela obra, 
desvelar o postulado que a sustenta, problematizar seus pressupostos e di-
ferenciá-los das práticas vigentes. Em suma queríamos fazer surgir de uma 
prática que inclui crianças a partir de dois anos uma teoria que dê conta dela. 

Em 2013, foi lançado pelo MEC o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC), que estendia pelos primeiros anos da Escola Fun-
damental a aprendizagem do sistema gráfico até agora restrito ao primeiro 
ano de alfabetização. É bom ver os poderes públicos enfrentarem o pro-
blema do analfabetismo brasileiro! De fato, a necessidade de melhorar o 
domínio da aprendizagem da língua escrita é consensual. 

Esse plano permitia, sem dúvida, a um maior número de crianças 
tirar proveito de novas oportunidades: estar em contato com o livro, enten-
der a função da leitura que permite compreender um texto ainda nunca 
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visto, descobrir o laço existente entre uma sequência de letras como /ho-
mem/, por exemplo, e seu significado. No entanto, é legítimo perguntar se 
a distribuição do tempo da alfabetização em três anos, em lugar de apenas 
um ano, é uma medida suficiente para atingir objetivos que os planos an-
teriores não souberam alcançar ‒ alfabetizar todos os brasileiros ‒ sem que 
fosse mudada profundamente a concepção comum do funcionamento da 
escrita e consequentemente as metodologias vigentes.

Por ser a taxa de alfabetização de uma nação fortemente correlata a 
seu grau de desenvolvimento socioeconômico, a imprensa apresenta regu-
larmente o resultado medíocre obtido pelo País no domínio da escrita nas 
avaliações nacionais ou internacionais. 

De um lado, o  Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf, 2012)
mostrava que “14% de brasileiros de 15 a 24 anos não leem e compreendem 
textos de média extensão, [não] localizam informações mesmo que 
seja necessário realizar pequenas inferências”, isto é, são analfabetos 
funcionais.1 A Unesco considera analfabeto funcional uma pessoa que, 
“mesmo sabendo ler e escrever frases simples, não possui as habilidades 
necessárias para satisfazer as demandas de seu dia a dia e se desenvolver 
pessoal e profissionalmente”.2 

A Prova Brasil, administrada pelo MEC, efetuada no 5o e no 9o Anos, 
corrobora a anterior: 24,84% dos alunos do quinto ano não atingem o ter-
ceiro (175 pontos) sobre nove níveis (350 pontos), caracterizado pelas com-
petências seguintes: 

•	 Localizar informação explícita em contos e reportagens;

•	 Localizar informação explícita em propagandas com ou sem apoio de 
recursos gráficos; 

•	 Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos e tirinhas;

1 Disponível em: http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.01.00.00.00&ver=por. 
Acesso em: 18 dez. 2012.

2 O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) revela os níveis de alfabetismo funcional da 
população brasileira adulta. Disponível em: http://www.ipm.org.br/. Acesso em: jan. 2020.
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•	 Inferir o sentido de palavra, o sentido de expressão ou o assunto, em 
cartas, contos, tirinhas e histórias em quadrinhos com o apoio de lingua-
gem verbal e não verbal.3

O Programme for International Student Assessment (Pisa) adminis-
trado pela Organização para o Comércio e o Desenvolvimento Europeu 
(OCDE) aplicado em alguns países, utilizando sistemas gráficos diferentes 
(alfabético como no Brasil, consonântico como em Israel, ideográfico como 
no Japão), mostra que essa situação não é específica ao Brasil, pois todas 
as nações enfrentam o analfabetismo funcional e dificuldades para reduzir 
sua taxa; nosso país ocupa um número pouco brilhante: 55a posição do 
ranking de leitura entre 65 países.4

Ora, as competências exigidas pelas avaliações citadas medem a capa-
cidade de compreensão de um texto. Essa escolha se justifica pela vontade 
de comparar os desempenhos de nações com sistemas gráficos diferentes 
(Japão, Israel, Jordânia) no Pisa, ou de níveis diversificados (quarto e nono 
anos) na Prova Brasil e não apenas os desempenhos de alunos de um 
mesmo país no momento de sua alfabetização (1o, 2o e 3o Anos do Ensino 
Fundamental). O Pisa avalia a “aptidão a usar bem a leitura e a escrita” e 
“se os alunos sabem utilizar as lições aprendidas na escola para se virar na 
vida” (Baudelot; Establet, 2009, p. 25). 

A própria criação do conceito de analfabetismo funcional pelos orga-
nismos internacionais concretiza a discrepância entre o ensino do sistema 
alfabético e a expectativa da sociedade que espera a formação plena de 
usuários da escrita. Esse conceito remete a uma alfabetização não funcio-
nal, isto é, inútil. A existência desse tipo de hiato não deveria inocular uma 
dúvida relativa ao pensamento comum, que postula ser a alfabetização o 
caminho certo para formar usuário da escrita?

3 Disponível em: http://inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2013/caderno_ 
prova_brasil_2013.pdf. Acesso em: 23 jan. 2014.

4 Disponível em: http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-do-brasil- 
piora-em-leitura-e-empaca-em-ciencias.htm. Acesso em: 23 jan. 2014.
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Além das avaliações formais, é importante levar em conta a opi-
nião dos atores da escola e escutar uma queixa constante emitida pelos 
professores falando de seus alunos: “Sabem ler, mas não compreendem”. 
Essa fórmula concisa faz eco aos resultados das avaliações e traduz a 
dupla injunção à qual esses profissionais se sentem presos: alfabetizar 
pelo ensino do sistema alfabético e formar leitores pelo ensino da com-
preensão. Por esse aforismo, os professores reconhecem dois fatos. De um 
lado, reivindicam que o núcleo de sua atuação seja reconhecido: os alunos 
sabem transpor letras em sons e assim sabem pronunciar, o que equivale, 
na língua comum, a saber ler. Eles contemplam a meta da instituição es-
colar. O mesmo aforismo expressa também a insatisfação do mesmo pro-
fessor que não contempla a cobrança da sociedade: “Não compreendem”. 
Por meio dessa queixa, título deste livro, os professores explicitam seu 
mal-estar profundo, nascido do equívoco entre sua atuação e a cobrança 
da sociedade.

Essa dupla injunção não é apenas social ou institucional. Ela faz eco 
ao postulado de base enunciado por Saussure (1969, p. 34): “Língua e escrita 
são dois sistemas distintos de signos; a única razão de ser do segundo é 
representar o primeiro”. Segundo essa visão, a escrita replica a língua oral 
e não se beneficia plenamente do estatuto de língua. De maneira coerente, 
os professores ensinam a transpor a escrita em língua oral.

Se a contribuição da escrita à comunicação e ao pensamento não é 
negada (seria difícil por um linguista), ela se realiza apenas sob o domí-
nio da língua sonora. Assim, a escola pode se valer da visão fonocêntrica 
(conceito utilizado por Derrida, 1999) da linguística clássica, quando en-
sina a criança a pronunciar o texto escrito para abrir, pela escuta de si 
mesmo, o caminho rumo ao significado. 

José de Moraes (apud Câmara dos Deputados, 2003, p. 20), que veio 
ao Brasil na condição de especialista para contribuir para a reflexão dos 
responsáveis educacionais, cita um fato histórico emblemático:

Depois que o poeta Milton se tornou cego e resolveu reler os clás-
sicos, ele ensinou suas filhas a decodificar textos em grego, embora 
não pudessem compreender uma só palavra desse idioma. Podemos 
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afirmar que Milton estava lendo? Não, ele simplesmente ouvia a 
leitura feita por sua filha. Mesmo se fosse analfabeto, mas, soubes-
se o grego, ele poderia compreender. E as filhas de Milton estariam 
lendo? Naturalmente que sim, estavam simplesmente lendo. 

Ao definir a leitura pela pronúncia, podemos notar que tanto Moraes 
quanto a queixa dos professores excluem dela a compreensão. Por essa 
visão, seria possível ler, isto é pronunciar, sem compreender. Tal maneira 
de encarar a leitura não atende nem a professores atentos ao ensino do 
significado, tampouco às instâncias internacionais que avaliam o saber ler 
a partir de testes de compreensão. 

No Observatoire National de Lecture (ONL) (1998), antigo organismo 
francês e referência de Capovilla (2005), está, apesar de menos radical do 
que Moraes, uma mesma concepção fônica da leitura. Embora a compreen-
são ser incluída na definição do ato de ler, a palavra escrita é objeto de 
uma dupla operação de extração: uma da pronúncia, seguida por outra da 
compreensão. 

A simplicidade desse procedimento, transformar um conjunto de le-
tras em um conjunto de sons, formando palavra a ser compreendida graças 
à competência da língua oral, não deixa de instalar armadilhas nas quais, 
ao considerar a constância dos resultados pífios das avaliações, inúme-
ros alunos caem. Por não levar em conta o acento tônico de palavras não 
marcadas por um diacrítico, a criança não consegue produzir a “música” da 
palavra. De fato, a prosódia não se reduz à concatenação dos fonemas que 
a constituem, mas é estruturada pela entonação portuguesa. 

Para ter sucesso nessa operação, a prosódia da palavra deve ser de-
duzida a partir da concatenação dos fonemas, isto é, adivinhada. Por não 
pronunciar a música da palavra, mas apenas uma sequência de fonemas, a 
menina não compreende o que ela mesma está dizendo. Como fazer brotar 
a compreensão quando esta última não aparece nos resultados das ava-
liações? O Observatoire National de la Lecture (ONL) (1998) não propõe 
nenhum procedimento diferente da extração da pronúncia senão sua agi-
lização para torná-la automática. Isto é, propõe mais pronúncia aos alunos 
que não conseguem entender.
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A segunda armadilha, a nosso ver, é mais grave por ser mais insidio-
sa. Se a menina da palavra “bolo” tivesse produzido a pronúncia certa da 
palavra oral, ela teria compreendido a etiqueta bolo a partir do signo so-
noro reconstituído. Teria cumprido, laboriosamente, um ato de leitura. Em 
outros livros, já chamei “agostiniana” essa maneira de ler que consiste em 
decifrar, isto é, a transpor letras em sons, para atingir o significado, assim 
como fazia Santo Agostinho de Hipona (354-430) ao ler a escrita contínua 
do século V, época na qual no latim não havia espaços em branco. 

Apesar de ter compreendido, a menina, no entanto, não teria feito um 
ato de ler ambrosiano, como Santo Ambrósio (340-397) fazia ao procurar o 
sentido pelo coração, “com a voz e a língua em repouso” (Bajard, 1994, p. 31). A 
leitura agostiniana opera pela via indireta que transita pela palavra sonora. 
A menina teria compreendido pela pronúncia e não diretamente pelos olhos.

Ao pretender propor uma abordagem científica da alfabetização, Capo-
villa e Capovilla adotam o postulado saussuriano5 enunciado anteriormente, 
reformulado por ele pela fórmula reiterada inúmeras vezes “a escrita mapeia 
a fala” (2002, p. 84). Por não questionar esse postulado, Capovilla e Capovilla 
não remodelam a prática tradicional da cartilha fundamentada no agenda-
mento das correspondências fonográficas, fora da substituição da terminolo-
gia tradicional letras-sons, por conceitos linguísticos grafema e fonema. 

Mas a abordagem fônica não é a única a inscrever-se na tradição fo-
nocêntrica ocidental. Apesar de fugir do ensino sistemático das correspon-
dências fonológicas, as práticas pedagógicas do construtivismo brasileiro, 
ao propor à criança, no sulco da teoria de Ferreiro e Teberosky (1986), 
transpor para o papel a sua fala, tomam o domínio do sistema alfabético 
como alvo da aprendizagem. Assim, quase a totalidade das metodologias 
de alfabetização faz das relações entre grafema e fonema a matriz do sis-
tema gráfico e considera o domínio do valor sonoro das letras o âmago da 
aprendizagem. Não conheço no Brasil uma alternativa que se afaste deste 
postulado. A partir desse contexto, podemos afirmar que a escola ensina a 

5 A única razão de ser da escrita é representar a fala.
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pronunciar como teoriza Moraes, mas não consegue ensinar a compreen-
der, como lastimam os professores.

A esta queixa dos professores: “Sabem ler, mas não compreendem”, 
podemos acrescentar outra que remete à ortografia dos alunos: “Escrevem 
como escutam”. Tanto a sociedade quanto os professores reconhecem um 
domínio insuficiente da ortografia da língua portuguesa, apesar de inú-
meros anos de ensino dessa matéria no currículo da Escola Fundamental. 
A dificuldade em utilizar a crase, por exemplo, torna-se emblemática do 
massacre da ortografia pelos jovens. De fato, por que pôr a crase, pensa 
o adolescente, já que /a/ traduz de maneira econômica a pronúncia? Mas 
por que se espantar? Essa maneira de escrever não corresponde à interio-
rização do princípio alfabético gerador da escrita ensinado nos tempos da 
alfabetização? Em que a ausência da crase desobedece à fonologia?

Os professores são alvo de duas críticas contraditórias. De um lado os 
adolescentes “sabem ler, mas não compreendem”, de outro “escrevem como es-
cutam”. Esses dois fracassos ‒ na alfabetização e na ortografia ‒ do jovem são 
encarados separadamente. Há o tempo da alfabetização e o do domínio do 
sistema alfabético. Essa fase concluída é necessário aperfeiçoá-la, e mostrar à 
criança que não é bem assim, que é preciso ir mais além e obedecer à outra 
exigência: a de colocar “agá” na palavra /homem/, isto é, dominar a ortografia. 

Depois do tempo das relações fonográficas, há o tempo da grafia 
certa (orto = ‘direto’), a primeira corresponde aos primeiros anos da Es-
cola Fundamental, a outra aos anos seguintes. A fase ortográfica não é, 
na visão construtivista de Ferreiro e Teberosky (1986), a última etapa da 
conquista da escrita que ocorre apenas depois da apropriação das outras 
fases, pré-silábica, silábica, alfabética? Será que os alunos compreendem a 
contradição entre as regras do primeiro ano ‒ escrever o que é escutado ‒ e 
as do quinto ano ‒ desconfiar das regras aprendidas? Os alunos erram na 
ortografia porque veem nela apenas uma limitação ao princípio alfabético 
e não conhecem sua função geradora de significado.

Se tanto o fracasso na alfabetização quanto o da ortografia tradu-
zem-se por um déficit de compreensão, é legítimo pensar que essas duas 
dificuldades encontradas no ensino da língua escrita não são fenômenos 
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isolados a serem enfrentados separadamente e sucessivamente, mas são o 
resultado de uma concepção única da escrita que despreza a função simbó-
lica. Também é legítimo pensar que, ao ensinar as correspondências entre 
as letras e os sons, os professores alfabetizadores não conseguem tratar a 
função discursiva das letras, e os alunos, formatados para pronunciar, não 
descobriram a função semântica da ortografia.

Duas mudanças recentes transformaram profundamente a relação da 
criança com a língua escrita: o surgimento da Literatura Infantojuvenil 
durante a última metade do século XX e, agora, a expansão da informá-
tica pelos tablets e pelos celulares. O encontro inicial com a escrita não 
ocorre mais com a entrega da cartilha no 1o Ano do Ensino Fundamental, 
porque a criança engatinha nos livros de literatura em casa antes de saber 
andar. Ela tem acesso, antes de saber andar, à língua escrita vislumbrada 
no exercício da sua função linguageira. Autêntica, a grafia do livro não é 
adulterada por razões pedagógicas, mas se apresenta de maneira plena com 
sua ortografia. Assim os professores alfabetizadores não são mais os donos 
da metodologia, tendo em vista que a ortografia aparece combinada com 
o sistema fonográfico. A matéria gráfica ‒ texto e imagem ‒ se expõe aos 
olhos da criança em toda a sua complexidade. Esta língua visível, silencio-
sa, plena ‒ não reduzida à sua dimensão fonológica ‒, oferece-se para sua 
conquista. Ela é um segundo legado da comunidade linguística depois da 
língua falada, mas é observável, tocável, comestível e silenciosa. Por escapar 
ao controle da instituição escolar, esse encontro com a língua escrita por 
meio de sua dimensão social foi, no século XX, a base do método natural 
de Célestin Freinet (1977b), quando esse pedagogo enraizou a aprendiza-
gem da escrita na correspondência escolar.

A invenção da informática é uma segunda mudança ainda mais re-
cente. O tratamento de texto modificou a maneira de escrever. Graças à 
função copiar/colar, o escrivão intervém no coração do texto sem deixar 
traços de deslocamento. Por essa função, o teclado informático deixou para 
trás o da máquina de escrever do século XIX, que já havia afastado pena e 
lápis. As últimas máquinas informáticas, o tablet e o celular, transformam 
ainda mais a prática da escrita dos computadores anteriores e daqui a pou-
co revolucionarão as maneiras de aprender das crianças, porque oferecem 
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um teclado tátil, não de letras, mas com todos os elementos da ortografia, 
com ou sem diacríticos, sonoros ou mudos, sendo acessíveis a um toque 
único do dedo. Além disso, o celular possibilita, pelo ditado, transformar 
um texto sonoro em texto gráfico, assumindo o papel do escrivão-escravo 
grego que colocava no pergaminho os discursos proferidos por seu mestre. 

Enfim, a produção da escrita com tablet e celulares aproxima a pro-
dução de palavras gráficas das operações de leitura, já que a partir da ge-
ração de alguns caracteres, a máquina, antecipando a ortografia, apresenta 
ao olho três ou mais palavras potenciais, no meio das quais o usuário, ao 
lê-las, seleciona a sua. Desse ponto de vista também Freinet (1977a) foi 
um precursor, pois seus alunos elaboravam no componedor, com os dedos 
guiados pelos olhos, a linha a ser impressa, composta com tipos sólidos que 
impunham ao pequeno grafista sua materialidade concreta. 

Como descrevemos no livro Da escuta do texto à leitura (2007), as 
crianças do Projeto Arrastão, desde os seis meses de idade, manuseiam 
livros, interpretam suas imagens e escutam seu texto proferido por me-
diadores. Paralelamente, conforme uma tradição da Educação Infantil, o 
nome próprio é entregue à criança em um crachá. 

Esse elemento gráfico é o mais significativo possível. Ele faz parte 
da consciência de si: a personalidade inteira da criança é engajada na sua 
apropriação, porque a grafia permite ao nome manifestar sua presença de 
maneira diferente daquela do nome sonoro. Além de sua função na cons-
trução da personalidade, o nome, uma vez dominado, possibilita a amplia-
ção das relações lúdicas, sociais, expressivas, institucionais entre a criança, 
seus colegas e os adultos.

Tendo em vista que, no Projeto Arrastão, as crianças estavam dia-
riamente em contato com o livro de Literatura Infantojuvenil, teria sido 
incoerente convidá-las a se apropriar de uma língua escrita modelada por 
um formato diferente da matéria encontrada nos livros. Por coerência e 
para lidar com uma escrita autêntica, propusemos às educadoras utilizar 
nos crachás a dupla caixa e escrever /Roberto/ e /Maria/ com maiúscula ini-
cial (caixa-alta) e minúsculas (caixa-baixa). Por não corresponder à cultura 
escolar, esse formato suscitava resistências nas educadoras, mas algumas 
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aceitaram o desafio e começaram a escrever os nomes de seu grupo em 
caixa dupla.

A constituição dos crachás destacou a estranheza dos nomes das crian-
ças morando em favelas, como Bridgith, Isabelly, Thaylla. Além de insólitos 
na oralidade, eles se singularizam na grafia por letras duplas, ou mudas. 
Aceitando levar em conta tanto o nome Thaylla (pouco ortodoxo) quanto 
Alina (fonológico), as educadoras observaram rapidamente que a grafia não 
podia ser inferida da oralidade, nem servir de ponto de partida para induzir 
às primeiras correspondências fonográficas. Ao impor-se a todos, a forma 
Thaylla exigia da parte das educadoras e das crianças a submissão a sua 
arbitrariedade. Desse modo, a grafia do nome reforçava o caráter herdado da 
escrita da literatura: herança cultural, equivalente à língua falada.

Por seu lado, a pequena Talita recebia um nome que se distinguia 
pela réplica de /a/ e a presença de quatro outros elementos distintos, /T/ e 
/t/, sendo não permutáveis para a menina, apesar de corresponder no saber 
do adulto à mesma letra do alfabeto. As sequências de letras /T-h-a-y-l-l-a/ 
ou /T-a-l-i-t-a/ eram, para as crianças de três anos, ligadas a duas meninas 
do grupo, e nenhuma letra constando dos nomes podia ser excluída ou per-
mutada sem destruir o nome. É esse traço etnológico das crianças da comu-
nidade que fez surgir em nossa experimentação, na raiz da aprendizagem, 
a preeminência do código ortográfico sobre o sistema alfabético. Estamos 
convencidos de que essa experimentação não teria ocorrido no centro da 
cidade de São Paulo com crianças chamadas Bruno ou Fernanda.

Na abordagem infantil do nome, a ortografia cria significado inde-
pendentemente do valor sonoro das letras, porque, além de não serem do-
minadas pelas crianças dessa idade, algumas dessas letras, como /ll/ em 
lugar de /l/, /y/ em lugar de /i/ ou /h/, não têm esse valor. Nessa situação de 
aprendizagem, o postulado fonocêntrico é posto fora do jogo, pois não é o 
valor sonoro das letras que dá acesso ao significado, mas é o código ortográ-
fico que se instala no início do processo. Desse modo, a criança compreende 
o nome escrito dos colegas antes de pronunciá-lo, invertendo o processo  
das filhas de Milton (citadas por Moraes). A leitura não opera mais pela 
dupla extração, porque seria recusada a dicotomia entre pronúncia e  
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compreensão. Entre ortografia e significado, não haveria mais máscara  
fonológica. O processo torna-se um ato único e silencioso. 

Rapidamente as educadoras perceberam que o manuseio da dupla 
caixa facilitava a apropriação do nome pela criança que, consciente das 
relações sociais novas que essa conquista gerava, implicava-se em todos os 
atos de língua escrita propostos na sala de aula. Ao produzir mais sucessos 
com as crianças, o investimento em energia realizado pelas educadoras era 
retribuído pelo entusiasmo de todos. Essa mudança se tornou o motor da 
contaminação da experimentação aos colegas que começaram a aderir à 
nova prática.

Confrontadas a um texto novo constituído de uma língua escrita 
completamente ou parcialmente desconhecida, as crianças são convidadas 
a inferir uma parte do significado a partir de observações, suscitando emis-
são de hipóteses a serem verificadas. Procurando o significado, as crianças 
desvelam gradativamente o funcionamento da língua escrita, alvo da se-
gunda investigação.

Depois da conquista do nome próprio, a criança confrontada a um 
texto escrito desconhecido é convidada a investigar esse texto para iden-
tificar sua primeira palavra. No caso do nome próprio, a identificação era 
desvelada pelo educador que pontuava: “Eis seu nome”. No caso da primei-
ra palavra, a identificação é o resultado da investigação infantil dentro do 
texto. Fora dessa diferença significativa, o procedimento conduzido pelo 
educador para que a criança se aproprie da primeira palavra é idêntico ao 
do nome próprio. Nas duas situações, trata-se de relacionar uma ortografia 
diretamente a um significado.

Tal procedimento possibilitou, da parte das educadoras, várias obser-
vações que não somente contradizem lugares-comuns das práticas pedagó-
gicas vigentes, mas questionam o postulado fonocêntrico que fundamenta 
a ciência linguística clássica. 

Deixando de lado a dimensão descritiva do livro A descoberta da lín-
gua escrita (2012), que apresenta passo a passo a conquista da língua escrita 
na qual a ortografia é o alvo a ser apropriado, pretendemos, neste novo 
livro, propiciar um quadro teórico à experimentação anterior, isto é, fazer 
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nascer da prática pedagógica do Projeto Arrastão uma teoria que possa ex-
plicá-la. Queremos demonstrar que a pedagogia, arte da relação de ensino 
da pessoa que sabe com outra que não sabe, pode suscitar experimentações 
sem se atrelar a uma teoria construída fora da sala de aula. Para levantar 
esse quadro, recorreremos a várias áreas científicas priorizando a semiótica 
e a linguística, disciplinas prediletas desse autor.
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