
1 

 

A ALUNA ESCREVE E A PROFESSORA LÊ.  

REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA ESCRITA 

 

Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo
1
 

 

            O processo de construção da escrita, vivenciado por uma criança quando, por volta de sete 

anos de idade, chega à escola, pode ocorrer de modo mais ou menos previsível, ou pode 

surpreender quem se dispõe a fazer um acompanhamento mais cuidadoso. 

 As reflexões que aqui apresento originaram-se de uma leitura mais minuciosa do conjunto 

de textos escritos por uma aluna, Jussara, nos dois anos iniciais de escolarização formal. O 

conjunto compõe-se dos vinte e dois textos que foram doados à professora
2
, sendo que, na 

maioria, permanecem inéditos, não tendo sido, portanto, analisados até o presente momento.       

Os textos foram produzidos em sala de aula, numa escola pública da cidade de Campinas,  

SP, em situações com que nos deparamos que mostram, na sua aparente monotonia, os diferentes 

modos das crianças se relacionarem com a linguagem escrita e como dela vão se apropriando. 

Durante todo um ano, o lugar é o mesmo, os alunos são os mesmos, a professora, o material 

escrito e outros e os objetivos preliminares, ou seja, aprender a ler, escrever e contar. 

Concebemos a apropriação como invenção criadora no próprio ato de recepção que permeia as 

relações sociais interdependentes. No convívio com essas crianças e nas observações que captei 

como professora, emergiram não só as dificuldades, preocupações, mas espantos, constatações, 

dúvidas... interrogações. Entendê-las como? Algumas vezes se conhecem os porquês, os como, 

outras vezes, não. Refiro-me às relações de ensino-aprendizagem da linguagem escrita, nessa 

vivência cotidiana da sala de aula. Essas questões, entre outras, foram indicando direções para 

este trabalho. Propõe-se refletir sobre algumas delas. Algumas dessas reflexões, mais indagações 

que respostas explicativas, estão aportadas em Camargo (1994), mostradas em duas perspectivas: 

a da professora, lugar que me deu a oportunidade de mergulhar no fazer cotidiano da sala de aula, 

dessas crianças ingressantes, e a perspectiva da pesquisadora, tornando o material que dali 

florescia em relatos escritos, ao mesmo tempo que juntavam-se pastas e pastas de produções das 
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crianças, fossem escritas ou desenhadas, que culminou no trabalho Caminhos e cotidianos de 

uma professora de leitura e escrita.     

 A cada início de ano, uma proposta se delineava, o querer ensinar-aprender a ler, escrever, 

fazer continhas, uma certa ansiedade, confiança e desconfiança dos pais ou responsáveis, uns 

olhinhos entre assustados e curiosos e as mãozinhas trêmulas e suadas das crianças... e mais um 

caderninho e um lápis. No dia-a-dia ganhava destaque o fazer, e nas horas, minutos, estipulados, 

as atividades que acabavam se transformando em atividades, e que nunca se conseguia realizar a 

contento. A professora ia demarcando seu lugar. Constatava-se, então, que uma das dificuldades 

no ensinar a ler e escrever tinha a ver com o distanciamento da experiência, ou vivência, ou 

interesses das crianças, e o que se ensinava em sala de aula. Ao iniciar os trabalhos do ano de 

1987, tentativas de atuação foram sendo postas em prática, diminuindo um pouco as distâncias. 

Uma das primeiras providências tomadas foi a substituição da cartilha por material escrito 

diversificado. Entraram em cena livros de literatura infantil, enciclopédia de botânica, recortes de 

jornal, contas de água. Outras decisões foram acontecendo conforme as crianças iam ocupando 

seus espaços, participando das decisões do que fazer. Brinquedos discretamente iam aparecendo 

ao lado do lápis, borracha, estojo. Brinquedos significavam aproximação, troca, comunicação, 

interação. Da disciplina, filas, à livre movimentação pela sala; das normas da escola às decisões a 

respeito das atividades, conteúdo, programação semanal, as tarefas; quase tudo estava na pauta 

das discussões, mesmo que no estreito espaço entre o que pode e o que não pode. As cópias eram 

poucas, muitas eram as histórias e acontecimentos relatados, às vezes eram escritos, outras 

desenhados; “matemática sistematizada” cedeu lugar a jogos que, escassos, tínhamos que 

construir. Leitura e escrita estavam sempre presentes. Na fala das próprias crianças, é o que 

vieram aprender.  

 Numa sala de aula, nas configurações tensas (ELIAS, 1999) desse espaço de relações 

tensas, complexas, interdependentes é que se observam os diferentes modos de as crianças se 

relacionarem com a linguagem escrita; detectam-se as diversas maneiras de fazer, de escrever e 

ler aqui assumidas como práticas culturais; e registram-se histórias cotidianas de escrita e leitura. 

 A proposta que aqui se apresenta, ao rastrear esses diferentes modos de apropriação de 

escrita no dia-a-dia da sala de aula, visa apontar pistas para a compreensão do processo e dos 

tantos sentidos da linguagem escrita, na interlocução entre sujeitos: as crianças iniciantes na 

escrita e a professora, quem as inicia e quem lê o que escrevem as crianças. 
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 Na interlocução entre sujeitos vai ganhando contorno a construção da linguagem escrita 

por quem se inicia nela. Construção que é produção, porque é movimento, é fazer refazer 

desfazer contínuo, é descoberta, é sentido. Os sujeitos: Jussara, a aluna que se inicia na escrita 

produzindo textos, e a professora, quem inicia a aluna na escrita, quem lê os textos na 

contemporaneidade de sua produção, e a pesquisadora que retira os textos do arquivo e produz 

novas leituras, novas significações, abrindo-os a outras reflexões. 

 Antes de dirigir o foco para JUSSARA, apresentamos algumas pistas teóricas.  

 As maneiras de fazer constituem as mil práticas pelas quais os utilizadores, os praticantes, 

apropriam-se (re-apropriam-se) do espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural. 

A presença e a circulação de uma representação, a da linguagem escrita, por exemplo, ensinada 

como código da produção sócio-econômica pelos pregadores, ou educadores, não indicam de 

modo algum que esta representação tenha sido apropriada por seus utilizadores da maneira como 

foi organizada, ensinada. Faz-se necessário, afirma Certeau (1994), analisar essa manipulação 

pelos praticantes e que não são os fabricadores dessa representação. Nessa manipulação estão as 

possibilidades dos desvios –ou da similitude- entre as imagens propostas e as que se escondem no 

processo de sua utilização. O objetivo proposto por Certeau, no seu estudo, é explicitar essas 

combinações de operações, invenções, que compõem também uma “cultura” (não é exclusivo 

dela) e exumar os modelos de ação característicos dos usuários ou consumidores. Os que não a 

fabricam. Pode-se supor que são operações multiformes e fragmentárias, relativas às ocasiões e 

aos detalhes, insinuados e escondidos nas aparências que são os modelos de emprego desprovidos 

de ideologias ou de instituições próprias, mas nelas, nas operações, deve haver uma lógica. 

(Seriam desprovidas de ideologias as “maneiras propostas” do fazer significando “execute-se”? 

Leia... escreva... conte... analise...). Deve haver uma lógica nessas operações que são as práticas, 

que são as invenções. Arte ou maneiras de fazer? São práticas que põem em jogo uma razão 

“popular”, uma maneira de pensar, investida numa maneira de agir, uma arte de combinar 

indissociável de uma arte de utilizar. Arte, porque invenção do cotidiano.    

 Na busca para entender essa arte, Certeau propõe marcar os procedimentos, os 

sustentáculos, os efeitos, as possibilidades. E nos fornece mais uma pista. Em lingüística, a 

“performance” não é a “competência; o ato de falar, e as táticas enunciativas que ele implica, 

não é redutível ao conhecimento da língua. Ao se colocar na perspectiva da enunciação, também 

a assumida no estudo do autor referido, o ato de falar opera no campo de um sistema lingüístico 
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definido, coloca em jogo uma apropriação, ou uma re-apropriação da língua pelos locutores, 

instaura um presente relativo a um momento e a um lugar e supõe um contato com o outro (o 

interlocutor) num entrelaçamento de lugares e de relações. É nesse entrelaçamento que se dá o 

processo de apropriação e, nesta, os desvios.  

 Algumas considerações sobre a escrita e o desenho, entendidos como sistema de 

representação da linguagem, nos levam a Vigotski (1984), para quem a escrita ocupava, nas 

décadas iniciais do século XX, um lugar muito estreito na prática escolar em relação ao papel 

fundamental que ela desempenha no desenvolvimento cultural da criança. No nosso entender, nos 

anos iniciais do século XXI, o lugar parece não ter-se alargado. Enfatiza-se a mecânica de ler e de 

escrever, e acaba-se obscurecendo a linguagem escrita como tal. Deixa-se de lado uma descoberta 

básica da humanidade, a de que se pode desenhar além das coisas, também a fala. Descoberta 

essa que conduz, também a criança, à linguagem escrita, processo do qual se conhece muito 

pouco. A proposição de Vigotski vai no sentido de se conhecer o que ele chama de pré-história da 

escrita, como forma de entender essa transição do oral para o escrito. Melhor dizendo, essa 

incursão no mundo escrito. O autor aponta o desenho (o gesto, o jogo) como uma atividade que 

freqüentemente requer, por parte da criança, descobertas originais ao inventar uma maneira 

apropriada de representar.  

 Pela abordagem da criação literária, ele afirma que o desenho é o modo de expressão 

típico da idade pré-escolar e que a concentração das forças criadoras da criança no desenho não é 

casual na medida em que é precisamente o desenho o que permite à criança, nessa idade, 

expressar mais facilmente suas inquietações no processo de estabelecer relações com o mundo 

para melhor conhecê-lo. Quando a criança chega à escola, não se pode falar, com efeito, em 

criação literária, já que esta tem caráter convencional. Então como pensar sua maneira de 

expressa-se? Sua expressão oral vem desde os três anos de idade e aos sete, mais ou menos, 

quando se inicia na expressão escrita, esta fica muito atrás da primeira. As dificuldades da 

linguagem escrita, da sua formalização, da sua sistematização, são, sem sombra de dúvida, uma 

barreira. Mesmo a criança que já tenha um domínio razoável da linguagem escrita, ainda é a oral 

a mais forte. Entendê-la como transição é no sentido de que quando uma forma de linguagem não 

dá conta para o que se quer exprimir, ou explicar, por que não recorrer a outra? Não é no sentido 

de que quem não sabe escrever, desenha, ou vice-versa. 
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 No desenho (também na escrita), e através dele, até que não se conheçam a fundo seus 

processos de elaboração psicológica, reconhecem-se passagens de fundamental importância pelas 

marcas, indícios, que a própria criança vai deixando. Tão importante quanto conhecer os 

processos talvez sejam os por quê, os motivos que levam (ou não) uma criança a penetrar no 

mundo da escrita, aí percebendo-o (ou não) como parte do seu mundo cultural. Aproximarmo-

nos, talvez, da complexa relação que se estabelece entre imaginação e realidade (VIGOSTSKI, 

1987) pode ser uma vereda que faz deslocar a linguagem do eu – indivíduo -  ao eu – inter-

locução.  

 Mas é na escrita, mesmo que numa página, que se registram histórias de escrita, maneiras 

de se escrever. De descobertas da escrita por quem ainda está se iniciando nela, e nela também se 

inscreve.  

 JUSSARA está se iniciando na escrita.      

 Entre tantas e tantas histórias de escrita, entre tantos e tantos textos escritos por crianças, 

cai-me nas mãos o de Jussara. 

 Foi solicitado aos alunos, como avaliação ao final do segundo ano de escolarização, que 

escrevessem como viam, o que achavam da escola ao final desse tempo. 

Eu (Jussara) acho a escola muito legal. 

Por que você (Jussara) acha legal a escola? 

Porque eu (Jussara) aprendo coisas novas! 

O que você (Jussara) aprendeu na escola? 

Eu (Jussara) aprendi a ler, escrever, brincadeiras novas, estudar, experiências e conheci amigas 

novas. 

Eu (Jussara) gosto das lições que a professora dá. 

Às vezes a minha professora está brava, às vezes ela está legal. 

 Ao final, foi feita uma correção no texto, junto com a autora, colocando-se os dois sinais 

de crase e a vírgula na última frase. 

 A pergunta que instiga: o que ela quer dizer com essa maneira de escrever? Estaria ela 

voltando-se para si mesma naquele momento? Falando consigo mesma? Convencendo-se de quê? 

Esse texto, escrito depois de quase dois anos de convivência diária em sala de aula foi o que me 

chamou a atenção: até então, essa maneira de escrever, tão marcante, não havia sido observada 

nos escritos de meus alunos nos dez anos já corridos como alfabetizadora.  
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 Jussara, um jeito de escrever que pela forma, ou pelo conteúdo, bem poderia ser 

interpretado como uma busca de sentido. Uma busca de sentido da escola, na linguagem. Seu 

objeto, inicial, a própria linguagem, que se torna própria, dela mesma. O objeto da professora, 

quando para nesse texto, é o sentido e são os caminhos da aquisição – ou seriam da produção? - 

dessa linguagem, escrita, para as crianças que chegam na escola e nela chegam. À escrita. 

 Mas foi esse texto, indagação que é, que fez com que a professora retornasse a outros 

escritos feitos anteriormente por Jussara.  

Um texto puxa outro.  

Em quinze de setembro, nesse mesmo ano, havia escrito: 

A menina e a mamãe 

Era uma vez uma menina que gostava muito da mamãe que ela tinha. 

Um dia a mãe da menina falou? 

- Filha me faz um favor! 

A menina respondeu? 

- Claro! É só falar o que devo fazer! 

A mãe falou? 

- E tenho que ir no super mercado e não posso levar o seu irmão por que ele está na creche! 

Será que você pode ir na creche buscar o seu irmão? 

- Está bem mamãe! 

A mamãe foi no mercado e a 

menina foi buscar o irmão dela! 

A menina foi para casa e a mamãe chegou depois com a compra  

À primeira vista fica evidente uma tentativa de utilização da pontuação; pontuação que se 

revela exuberante, insistente, ensaiada mesmo. E também a forma dialogada preponderante no 

texto. Diálogo entre mãe e filha, escrito para a professora, quem o solicitou.  

Em dezenove de setembro, escreve: 

O teatro na escola 

Eu gosto de ver teatrinho! 

Mas eu tanbêm posso fazer um teatrinho. 

Esó eu pegar o material: 

- Os bonecos 
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- As pessoas 

 Com tudo isto eu fasso o meu próprio teatrinho! 

Vamos fazer o teatrinho? 

Fassa a resposta! Está bem 

Na tentativa de pontuação, ao lado das exclamativas bem colocadas, novamente o ponto 

de interrogação. A confirmação do sentido de pergunta vem no próprio texto: Fassa a resposta! 

Imperativo e quase definitivo: esta bem sem o ponto de interrogação: será que ela se esqueceu de 

colocá-lo? Afirmativa, não me parece ser pois vem na mesma linha do fassa a resposta, que 

indica um imperativo dirigido ao leitor. Leitora, no caso, posto que os textos escritos em sala de 

aula tinham como destinatária a professora, a interlocutora com quem o diálogo, explícito ou não, 

acontece. A que acaba sendo também quem decide se vamos fazer o teatrinho. Ou não.  

Lembra-me Mário de Andrade; Em uma das cartas que escreveu a Carlos Drummond de 

Andrade, no livro A lição do amigo, pergunta:  

 

Outra coisa: qual a razão que você dá pra abandonar a pontuação? Uma das 
maiores dificuldades que tive em minha vida foi regularizar a minha. E inda não 
está de todo regularizada confesso. Inda tenho problemas a que não pude 
responder. Porém abandonar um problema não é decerto a melhor maneira de 
resolvê-lo. Hoje tenho quase tudo regularizado, partindo do princípio que me 
parece único razoável de fazer da pontuação uma expressão rítmica psicológica. 
É certo que desde os tempos mais antigos de meus trabalhos literários sempre 
embirrei com a pontuação gramatical sintática analítica que é besteira e 

gramatiquice porém a pontuação é meio de expressão. E sobretudo expressão 
rítmica. Portanto psicológica pois que o ritmo (não a métrica preestabelecida) é 

psicológico. Reflita nisso. (2ª. Edição, p.60) 

 

Pontuação: exclamação como marca da oralidade para quem conheceu Jussara e todas as 

entonações a que recorria quando falava. Pontuação: (marca da interrogação), sentido de 

pergunta, efeito (ou feito) psicológico, perguntando e respondendo para si mesma (escrevendo). 

Aqui trazemos um outro texto de Jussara, de vinte e um de setembro cujo título foi resultado de 

discussão em classe. 

Escrever serve para quê? 

Escrever é um jeito da pessoa falar com ela mesma. 

Eu só tenho 8 anos e eu converso com eu mesma! 

As vezes eu faso uma pergunta para mim mesma. 

Reflita nisso. 
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Clarice Lispector, em A hora da estrela (1990), escreve: 

 

Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra 
molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-
história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que 
o universo jamais começou... Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade 
através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas 
continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes 
de acontecer?... Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. 

Sentir é um fato. Os dois juntos sou eu que escrevo o que estou escrevendo... 
História exterior e explícita, sim, mas que conte, segredos – a começar por um 
dos títulos, ‘Quanto ao futuro’, que é precedido por um ponto final e seguido de 
outro ponto final. Não se trata de capricho meu – no fim talvez se entenda a 
necessidade do delimitado... Se em vez do ponto fosse seguido por reticências o 
título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem 
piedade. Bem, é verdade que também eu tenho piedade do meu personagem 
principal, a nordestina: é um relato que desejo frio. Mas tenho o direito de ser 

dolorosamente frio, e não vós... Na verdade sou mais um ator porque, com 
apenas um modo de pontuar, faço malabarismos de entonação, obrigo o respirar 
alheio a me acompanhar o texto. (p.25,27,38)      

 

 A nordestina, Macabéia, é a personagem que Clarice Lispector persegue, puxa pela mão, 

constrói pela escrita. É história verdadeira embora inventada. É a história das fracas aventuras de 

uma moça numa cidade – Rio de Janeiro - toda feita contra ela. Personagem sonso, doce, café 

frio, obediente, incompetente para a vida, não se olhava nua no espelho por vergonha de si, que 

se desculpava por ocupar espaço, menor como pessoa. Nem se dava conta de que vivia numa 

sociedade técnica onde era um parafuso dispensável. História difícil de ser escrita. 

 
 Ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça... Devo dizer que 

essa moça não tem consciência de mim, se tivesse teria para quem rezar e seria a 
salvação. Mas eu tenho plena consciência dela: através dessa jovem dou o meu 
grito de horror à vida. À vida que tanto amo... Teria ela a sensação de que vivia 
para nada? Nem posso saber, mas acho que não... Se tivesse a tolice de se 
perguntar ‘quem sou eu?’ cairia estatelada e em cheio no chão. É que ‘quem sou 
eu?’ provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem indaga é 

incompleto... Não fazia perguntas. Adivinhava que não há respostas. Era lá tola 
de perguntar? E de receber um ‘não’ na cara?... Só uma vez se fez uma trágica 
pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. 
(LISPECTOR, 1990 p.41,49,30,48)  

 

Ler os escritos de Clarice Lispector. Como a ela se refere Sousa (2000),  

 
o impacto da leitura vai decorrer do estranhamento como condição da existência 
revelada no interior do texto: não só o sobressalto e a noite do outro, mas 
também o desconhecimento do próprio eu, que levam às identificações 
abaladoras e se projectam no recinto da língua. (p.21)  
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Ler os textos de Jussara. 

Jussara indaga e responde, sem medo do ponto, ou dos dois pontos, e da pergunta. 

Conversa com ela mesma. Conversa que é diálogo, é descoberta, é um afã que instiga o próprio 

pensamento e ações – põe em movimento a escrita – enquanto aprende. Aprende?  

 Corajosa na escrita, na construção da escrita, nos riscos que o ensaio de escrever pode 

acarretar, na afirmação do seu EU – sujeito da ação da escrita. 

As reflexões que aqui se apresentam não são definitivas, pois que, assim como Jussara, a 

professora, pesquisadora, continua fazendo perguntas a cada re-leitura dos textos. Tal qual 

personagem de Clarice Lispector, assusta-se, estranha-se, emaranha-se na constituição do 

pensamento que se dá a ler, no recinto da língua escrita pela aluna. Reflexões que se 

interpenetram, no texto, na escrita, na leitura; quem é quem? Quem leva a quem?    

Talvez seja necessário, para além de ser professora e pesquisadora, buscar um outro 

sentido para o pensamento-investigação que educa. Como escreve Masschelein (2008), 

 
la investigación e-ducativa no aspira a conseguir ideas o conocimientos, ni a 
hacernos más conscientes a través de una cierta toma de conciencia, sino que se 
trata más bien de un modo de investigación que abre un espacio existencial e-
ducativo: un espacio concreto de libertad práctica. Dicho de otro modo, la 
investigación e-ducativa crea un espacio de posible transformación del yo que 
implique una liberación (una “e-ducación”) de la mirada, y que en ese sentido 
también es iluminador. En esa investigación, el saber no está dirigido a 

comprender (mejor), sino a cincelar, es decir, a hacer una inscripción concreta 
em el cuerpo que transforme quiénes somos y cómo vivimos. (p. 25)  
 

Algumas considerações podem ser feitas: Jussara, aluna e menina, não é apenas mais uma 

entre tantas histórias de escrita que podem ser reveladas em uma classe de alfabetização: ela 

mostra um caminho de como, na própria construção da escrita, na interlocução, vai emergindo o 

sujeito da escrita: aquele, ou melhor, aquela aluna que escreve. Vão emergindo modos de olhar a 

relação que a aluna, aprendiz da escrita, estabelece com o próprio ato de escrever. Vão emergindo 

modos de ler o que é próprio, singular, que marca um modo singular de ser, de ser sujeito da 

escrita, na escrita, de ser sujeito da leitura, na leitura. Seja da aluna ou da professora.      
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