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Os alicerces da casa imaginária: poética e política na primeira infância 

 

 

 “O edifício que estou construindo é mais alto que uma manada de dragões, um por cima 

outro”, diz Emílio, aos três anos, enquanto constrói uma torre de blocos. Fala para si mesmo ou para 

mim, que estou observando? Minhas alunas de pedagogia poderiam dizer que falar, nesta idade, é 

uma forma de acompanhar a ação com a linguagem, de interiorizá-la, de pensar. Estamos diante do 

clássico binômio (linguagem/pensamento). Falar é estar pensando? Pensar é estar falando? Muito 

além de mergulharmos nessas questões, das quais não só a pedagogia como outras disciplinas como 

a epistemologia e as ciências da linguagem têm se ocupado, quero me debruçar sobre o enunciado 

de Emílio: “Edifício/ mais alto que/ uma manada de dragões/ um por cima do outro”.  

 Observem o que há nesta frase: o menino tem o projeto de fazer um edifício (não se limita a 

empilhar cubos, mas pretende construir algo diferente: um “como se”, um edifício semelhante aos 

que vê pelas ruas). Além disso, atém-se à unidade de medida, mais alto que, e à referência de 

comparação: uma manada – o que demonstra que não só domina conceitos matemáticos (mais alto/ 

manada: conjunto de elementos) como semânticos (manada: substantivo coletivo). Mas há outro 

ingrediente: o fato de vincular manada a esses animais enormes e fantásticos que não existem no 

mundo real e o fato de pôr muitos dragões, um por cima do outro, nos dão uma ideia da magnitude 

de sua fabulosa empresa.  

 Não trouxe fotos, para não decepcioná-los; como vocês devem imaginar, a torre caiu 

segundos depois de pronunciada a frase, e era tão pequena e tão efêmera como as que fazem os 

meninos de três anos.  

 Emílio, que hoje tem 17 anos, já não se recorda da torre nem da frase, que sobreviveu 

anotada em um caderno. Hoje ele lê Herman Hesse, faz exercícios de trigonometria e começa a 

escolher uma profissão. Contudo, daquela frase podemos inferir que, junto com sua torre, Emílio 

estava construindo as bases para empreender projetos ambiciosos ao longo da sua vida. Se mais 

tarde resolver construir arranha-céus, se se inclinar para a pesquisa, para a carpintaria ou outras 

artes, os mundos possíveis que venha a construir terão seus ancestrais nessa e em outras frases que 

dizia enquanto brincava. Em outras palavras, as peças essenciais para armar sua casa imaginária 

eles as recolheu desde a infância. Onde as encontrou e quem lhas entregou? Seguramente, muito 

além de cubos de madeira, seu pensamento e sua imaginação foram alimentados, e não só com um 

par de contos de dragões. Nas frases das crianças podemos ver, como na gota de sangue analisada 
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em um laboratório, a riqueza ou a pobreza de sua nutrição emocional e cognitiva.  

 

 Vejamos agora três exemplos que a mãe de Paula Maria coleciona, entre essas caixas de 

tesouros que todas nós, mães, temos e que foram recolhidos entre os quatro ou cinco anos da 

menina. A mãe conta que sua filha aprendeu a ler e escrever “um belo dia, sem se dar conta e sem 

que ninguém lhe ensinasse”. Evidentemente, isso se deu antes do seu ingresso na escola. 

 

 

 No bilhete “Melhore, mamãe”, feito aos quatro anos, não só vemos um diálogo entre texto e 

imagem e uma preocupação compositiva, como também uma preocupação emocional que recorre à 

arte e à escritura para expressar essa mescla de desejo e de súplica ao ver sua mãe enferma. “Te 

amo muito” rompe com a repetição dos “melhore, mamãe” com uma mensagem peremptória. Para 

as crianças dessa idade, o fato de querer-necessitar de suas mães é argumento mais do que suficiente 

para vencer qualquer enfermidade.  
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 “Passarinho morto” é outro exemplo típico dos poderes mágicos (catárticos, ritualísticos, 

terapêuticos) das palavras. O poder simbólico de que se valem todas as culturas humanas ante a 

morte já estão incorporados à experiência dessa menina. O túmulo decorado e a necessidade de 

gravar, de conservar na linguagem o que não pôde ser conservado na natureza, nos permitem inferir 

que houve conversações e leituras prévias. Ainda que vocês não percebam, Paula Maria recorreu a 

um repertório de contos como Sapo e la cancíon del mirlo, Adiós pajarito adiós e Osito y su abuelo, 

entre outros.  

 

 

 

 Sem que ninguém lhe ensinasse, aos cinco anos, Paula cria uma espécie de manifesto 
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ecológico aos senhores caçadores. Uma conversa sobre aquecimento global e animais em extinção a 

motiva a escrever. Ainda que não entenda totalmente os limites das palavras (onde termina uma e 

onde começa a outra), que é uma das diferenças visíveis entre a linguagem oral e a escrita, Paula já 

assimilou uma função essencial da escritura para participar da vida social: comunicar preocupações, 

exigir e fazer propostas altruístas. Esta experiência como cidadã que usa o poder das palavras para 

tomar uma posição seguramente lhe permitirá seguir participando na vida de sua comunidade. Se 

logo mais decidirá ser deputada ou membro do Green Peace, ou que simplesmente escreva para 

reclamar seus direitos, não sabemos. O que sabemos é que esta menina já tem uma ideia clara da 

escritura como ferramenta para estabelecer um diálogo com a cultura e para assumir um lugar – 

deliberador, criativo, e não passivo – no mundo simbólico.  

 Depois de compartilhar quase 20 anos de espanto e trabalho com crianças de zero a seis anos 

no Projeto Espantapájaros de Bogotá, que estuda, de uma perspectiva teórica e prática, o tema da 

leitura e o acesso às linguagens na primeira infância, tenho enchido, como as mamães, uma enorme 

caixa de tesouros. Vê-las dar seus primeiros passos entre os livros da Bebeteca e assisti-las naqueles 

dias em que pronunciam má, ou passam os dedos pelas linhas fingindo que sabem ler, tem me 

possibilitado documentar – sem que por isso deixe de maravilhar-me – as estreitas conexões entre a 

literatura e a construção de suas casas imaginárias1, e tem me levado a descobrir a incessante e 

fluida conversação entre linguagem e pensamento. O que nos ensinam os primeiros leitores é 

precisamente essa relação apaixonante e de mão dupla entre o pensamento e a linguagem: esse 

movimento de vaivém, como uma espécie de rio e canal, que forma a estrutura cognitiva e 

emocional a partir da linguagem e dos textos da cultura (e que, simultaneamente, vai transformando 

a sua linguagem).  

 Há anos oferecendo leitura aos pequeninos, tenho constatado como sua vida psíquica (em 

toda a sua riqueza cognitiva e emocional) depende da qualidade de sua nutrição linguística e 

literária, e como a leitura se constitui numa ferramenta educativa essencial que determina o curso de 

suas vidas. E aqui convém transcender o sentido instrumental da palavra “ferramenta” e projetar o 

termo “educação” para além da instrução acadêmica. Embora seja cada vez mais evidente que o 

contato prematuro com os livros repercute na qualidade da alfabetização e que a qualidade da 

alfabetização incide na aprendizagem, ler na primeira infância é, sobretudo, oferecer aos pequenos 

material simbólico para que comecem a decifrar-se e a descobrir não apenas quem são, como 

também quem querem e podem ser.  

 
1  Muitos dos conceitos empregados nesta conferência são extraídos de outros textos que escrevi nos últimos 
anos sobre leitura e primeira infância. Ver, por exemplo, Reyes, Yolanda, La casa imaginaria. Bogotá, Grupo Editorial 
Norma, Colección Catalejo, 2007. 



 5 

 

 Na qualidade de educadora, tenho me dedicado a registrar o papel que a leitura e a literatura 

desempenham no desenvolvimento do pensamento das crianças. Ou, para dizê-lo em chave 

professoral, tenho me perguntado quais são as bases da leitura que se constroem durante a primeira 

infância. Salvo raras exceções, a educação inicial parece não ter percebido que é durante esta etapa, 

a mais fértil da vida, que nos deparamos com os principais marcos que emolduram a nossa relação 

com a linguagem. Entre zero e seis anos de idade, se dão os momentos simbólicos de maior 

importância: a conquista gradativa da linguagem humana como capacidade de comunicação, a 

irrupção da linguagem verbal, que se apoia sobre esta matriz geral, e a apropriação da linguagem 

escrita, também enraizada nestas conquistas. É impossível encontrar marcos mais complexos na 

relação com a linguagem: nada menos do que comunicar-se, falar e aprender a ler e a escrever!... O 

que fazemos durante o resto da vida é desenvolver essas habilidades e elevá-las a níveis cada vez 

mais complexos de sofisticação.  

 No entanto, vejamos um típico exemplo tomado de nossas escolas. Dois alunos de uma 

mesma idade, mas com histórias de aquisição da linguagem muito diferentes, fazem um teste de 

leitura ao final do Primeiro Grau. Um deles, que podia ser Paula, “aprendeu a ler sem se dar conta”; 

cresceu entre jogos de palavras e histórias, possui uma boa biblioteca e tem uma relação estreita 

com os livros, enquanto o outro, que chamaremos de X e que faz parte do “grupo controle” – como 

se diz em certas pesquisas para rotular aqueles a quem não damos nada –, se depara com letras que 

não consegue decifrar. É bastante provável, com 90% de chance, que X não tenha tido alguém que 

dedicasse parte do tempo contando-lhe histórias. Qualquer professor mediano poderia dar seu 

diagnóstico: o menino X “não tem bases” para aprender a ler. Entre aquela menina que cresce 

rodeada de vozes, de histórias e de livros e esse outro que cresce num entorno pouco estimulante e 

que descobre as letras numa cartilha, há uma lacuna difícil de corrigir – e que não depende dos 

esforços dos alunos, mas do que seu ambiente social e cultural lhes tenha oferecido ou negado 

durante esses anos cruciais. Como naquela gota de sangue que eu mencionava, é fácil ver, pela 

maneira como um bebê ou uma criança segura um livro, o capital simbólico que ele tem.  

 Ao lado de caixas repletas de frases e imagens como as que mostrei a vocês, quando 

visitamos nossos países, encontramos diariamente crianças com o olhar vazio e assustado, meninos 

quase sem voz, que se limitam a repetir um repertório limitado de palavras e que chegam aos livros 

sem saber sequer abri-los, nem o que suas páginas guardam: sem aquela familiaridade que se 

aprende no colo de quem vá lhes mostrando o vasto mundo num pequeno livro cartonado. Um dos 

maiores problemas da educação na América Latina é essa desigualdade nas bases educacionais e, 

sejamos francos, nas bases de uma alfabetização num sentido amplo, o que cria lacunas 
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intransponíveis desde o começo da vida. Se Emílio e Paula têm parâmetros tão ambiciosos para 

empreender projetos, e se podem estabelecer um diálogo criativo com a cultura, é factível prever 

não só que aprenderão com facilidade ou que poderão frequentar as universidades que escolherem, 

mas que participarão como cidadãos conscientes da vida cultural, política e social dos países reais e 

possíveis que habitarem. O potencial para aprender e seguir desenvolvendo seus projetos de vida 

lhes foi dado como uma segunda pele e lhes permite “aprender sem se dar conta”. No outro 

extremo, o “grupo controle”, esse que, perversa ou negligentemente, não tem recebido intervenção, 

está condenado (salvo raras exceções), à repetição, enquanto carece de dispositivos essenciais para 

construir esses mundos possíveis do pensamento e da imaginação. O drama do analfabetismo 

funcional é que não se oferece essa bagagem básica de nutrição emocional e cognitiva a que temos 

aludido: esse capital simbólico inicial que parece tão natural como uma segunda pele, quando se o 

possui, mas cuja carência resulta tão difícil de suprir, quando não se recebeu. E o outro drama, a 

desigualdade, é o contraste de tamanho entre o “grupo controle” (a maioria esmagadora) e o 

reduzido grupo que “recebe intervenção”.  

 Apesar dos discursos e das campanhas de fomento à leitura, parece que não temos registrado 

com rigor suficiente no que consiste o seu poder. Ainda falamos mais de decodificação que de 

interpretação, mais de dispositivos imutáveis que de processos psíquicos, como se não pudéssemos 

pôr em prática o que dizem as pesquisas da neurociência, psicologia, pedagogia e linguagem. 

Nossos currículos continuam reduzindo o problema da leitura a quatro habilidades básicas: escutar, 

falar, ler e escrever, no sentido instrumental, se esquecendo de que a linguagem é uma ferramenta 

básica para pensar, sentir, amar a si mesmo e seguir construindo o mundo ao lado dos outros. Tais 

como analfabetos funcionais, parece que não podemos extrapolar o campo das “aplicações 

pedagógicas”, ainda que hoje compartilhemos um saber que não tínhamos 20 anos atrás. É como se, 

sabendo o que hoje se sabe em medicina, os médicos continuassem curando a pneumonia sem 

antibióticos.  

 Como uma “professora de linguagem” que vem tentando registrar o que os pequenos 

aprendem sobre leitura, pretendo mostrar-lhes alguns aprendizados cruciais que se dão na primeira 

infância. Conto com a colaboração de vocês, para que me digam se exagero ao afirmar que tudo o 

que as crianças poderiam aprender espontaneamente, com os estímulos adequados, dista muito do 

que se lhes ensinam na maioria de nossas escolas.  

 

 

 O percurso de um leitor 
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 Sem dúvida, os bebês e as crianças pequenas, hoje, são mais estudados do que nunca, e 

agora contamos com instrumentos teóricos para nos aproximarmos da complexa atividade psíquica 

que se mostra desde a gestação. Há evidências suficientes para se afirmar que o cérebro se 

desenvolve mediante uma interação contínua entre o legado genético e os estímulos recebidos, e 

que a qualidade desses estímulos são decisivas para o desenvolvimento das habilidades atuais e 

futuras das crianças. Essa interação, que se inicia antes do nascimento, constrói a arquitetura 

cerebral nos primeiros anos e determina grande parte da aprendizagem dos pequenos, muito antes 

do seu ingresso na educação “formal” ou institucional, na qual até pouco tempo acreditava-se 

iniciar a leitura. O mesmo se pode afirmar dos processos socioafetivos, nos quais se fundamentam 

as relações que marcam a vida de uma pessoa e que se enraízam no vínculo afetivo que se 

estabelece com a mãe e com a família.  

 Nossa concepção de desenvolvimento infantil também se transformou. Hoje sabemos que se 

trata de um processo complexo e contínuo, que nem sempre ocorre linearmente como num gráfico; 

que não se demonstra numa sucessão idêntica de etapas escalonadas e que as relações que os bebês 

estabelecem com seus primeiros cuidadores são dinâmicas, indicando que não se tratam de tábulas 

rasas, mas de sujeitos ativos, com temperamentos e características singulares. A sensibilidade que 

demonstram para com seu entorno parece demonstrar que a “com-versação” entre criança e adulto 

está presente desde a gênese do ser humano. E todo esse conhecimento que temos sobre o mundo 

dos bebês nos tem defrontado com o seguinte paradoxo: ao saber mais sobre eles, mais nos 

aproximamos da complexidade de suas interações e, consequentemente, dos mistérios que 

emolduram as relações humanas e que não podem ser reduzidos a uma lista de habilidades 

homogêneas.  

 O conhecimento das enormes capacidades interpretativas das crianças e das relações que 

estabelecem com o mundo simbólico tem modificado nossas ideias de comunicação e, 

consequentemente, de leitura. Se o contato com a linguagem é anterior ao nascimento e aqueles 

momentos transcendentes em que o bebê pronuncia suas primeiras palavras ou em que um pequeno 

descobre que pode ler seu nome são apenas a parte visível de um continuum, o que está em jogo na 

primeira infância é o mito fundante da leitura como processo de interpretação.  

 Sugerir que a apropriação da linguagem é um processo contínuo implica no questionamento 

de rótulos como “pré-leitura”, “pré-escritura” ou “preparação”, ainda presentes na terminologia 

escolar, para outorgar à criança o status de leitor e escritor pleno, uma vez que ela interpreta e se 

expressa através de diversas linguagens desde o começo da vida. Contudo, é também correto 

afirmar que a relação com a linguagem se transforma nos primeiros anos e evolui para uma 

comunicação cada vez mais sofisticada em que podemos identificar alguns marcos, como veremos a 
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seguir.  

 

 No quarto escuro 

  

 As coordenadas nas quais se constrói a história particular de cada ser humano são 

coordenadas de linguagem. Diferentemente das outras mães mamíferas, a mãe humana lê as 

“pancadinhas” do bebê ou seus ciclos de sono e de vigília, desde o útero, e ao tratá-lo como se o 

entendesse, estabelece um diálogo com ele. Inclusive, se ela tem outros filhos, pode observar 

características de temperamento distintas, o que demonstra que nem tudo depende só dela, pois o 

bebê traz sinais que podem ser lidos.  

 Obviamente, também desde o começo da relação, há sentidos menos explícitos e mais 

subjetivos: a expectativas reais e imaginárias que os futuros pais imprimem em seus filhos, seus 

temores, suas fantasias e as ambivalências que lhes suscitam as novas obrigações são fatos de 

linguagem. Alguns exemplos típicos como a escolha do nome ou os preparativos familiares – berço, 

roupa, quarto – remetem a uma metáfora de “construir um lugar simbólico” para o bebê, um mundo 

que transcende o material. 

 Cientificamente, os avanços no monitoramento fetal confirmam o que as mães sempre 

souberam: que o bebê escuta antes de nascer, pois o desenvolvimento de sua audição se dá no 

último trimestre de gestação. Está comprovado que os estímulos auditivos alteram o batimento 

cardíaco do feto e provocam respostas motoras, o que demonstra que os bebês passam muito tempo 

ouvindo as conversas e respondendo a elas. “O mundo do feto está submerso numa cacofonia de 

gorjeios e gemidos produzidos pelo corpo da mãe, junto ao ritmo constante de seus batimentos 

cardíacos (…) Contudo, o mais estimulante são os sons filtrados da linguagem”, afirmam as 

pesquisadoras Karmiloff2, que pontuam como o feto emprega seu tempo acordado processando 

esses sons linguísticos. A cadência e o ritmo parecem ser os primeiros traços poéticos que se 

inscrevem no ser humano, e não só os preparam para atentar especialmente à fala e para reconhecer 

a voz da mãe, como lhes oferecem uma experiência estética que o conecta à sonoridade das 

palavras: mais com sua música do que com sua letra.  

 

 

 A voz e a mãe poesia 

 

 
2  Karmiloff, Kyra y Karmiloff-Smith, Annete. Hacia el lenguaje. Del feto al adolescente. Serie Bruner. Madrid, Ediciones 
Morata, 2005. 
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 Se afirmamos que é possível sondar operações de construção de significados desde a vida 

intrauterina, é evidente que o momento do parto impõe um desafio à comunicação desse novo ser, 

agora separado da mãe. O choro é o primeiro texto do bebê, e a mamãe precisa aprender a “lê-lo”. 

“Você está chorando porque tem fome; vou te dar de comer”, diz ela ao bebê, e logo, diante de outro 

choro semelhante, responde com outros atos e outras palavras: “Agora você está com frio ou sono; 

vou te ninar”... Por ser sujeito de linguagem, a mãe humana não se limita a satisfazer as 

necessidades fisiológicas do filho, e sim “traduz” o choro dele em palavras, dando-lhe um lugar na 

teia de significados. Todos os elementos verbais e não verbais que ela introduz no mundo do bebê – 

palavra, tato, postura e movimento – formam um “envoltório” que emoldura a comunicação. Sua 

capacidade de acolhê-lo e os ritmos que estabelece para atender a seus chamados ensinam ao bebê 

os fundamentos da conversação humana.  

 Nessa coreografia que enlaça mãe e filho, a literatura, em seu sentido mais amplo de 

linguagem aberta à comunicação, desempenha um papel primordial. Enquanto o bebê incorpora, em 

silêncio, as vozes de seus entes queridos, seu treino como “ouvinte poético” se torna crucial, tanto 

para a aquisição da linguagem verbal como para a consolidação do vínculo afetivo com a família. A 

tradição oral, com seu repertório de canções de ninar e jogos, propicia ao bebê uma experiência 

poética que transcende a comunicação utilitária e se fixa profundamente na sua memória. A essa 

“reserva poética” ele recorrerá durante vários momentos, para “pensar” na linguagem. O 

treinamento auditivo é uma das tarefas mais apaixonantes do primeiro ano de vida, porque permite à 

criança escutar e conquistar as palavras para falar. A exploração dos sons similares e diferentes, as 

entonações, as intenções e as sutilezas da língua materna lhe ajudam a desenvolver o que nós, 

professores, chamamos de consciência fonológica, ou seja, esse saber “como soam” as palavras, 

que será imprescindível para aprender a falar e, em seguida, ler.  

 Mas, além de conhecimento e familiaridade com a língua que conquista, a experiência de ser 

envolvido, ninado e compreendido entre rimas ou pequenos contos lhe demonstra como a literatura 

interpreta as emoções humanas. Basta ouvir a letra das canções de ninar tradicionais ou dos jogos 

populares para descobrir o valor simbólico profundo que carregam: o drama da mãe que aparece e 

desaparece (“dorme, meu menino, que tenho muito o que fazer”), o reconhecimento das sombras 

que é possível conjurar com palavras e os mistérios que as vozes queridas enunciam... Em suma, a 

complexidade da experiência humana. 

 

 

 O triângulo amoroso 
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 Na medida em que o bebê se aproxima do primeiro ano de vida, outros marcos significativos 

em seu desenvolvimento, como o medo de rostos estranhos (o que indica que já assimilou a 

fisionomia dos familiares) e suas novas habilidades motoras que lhe permitem sentar-se, engatinhar 

e dar alguns passos, lhe oferecem novas perspectivas de mundo e o transformam em agente dos 

próprios deslocamentos. O movimento ajuda a sua imaginação e, com essa paisagem que se amplia, 

acessa também o mundo das paisagens mentais, descobrindo que tem uma mente, com conteúdos e 

intenções que os outros não veem, e que os outros também tem suas próprias mentes.  

 Os primeiros livros de imagens que agora folheia ilustram essas novas habilidades. Sentar-se 

e virar as páginas não só demonstra que já possui uma postura e destrezas exclusivas da cultura 

humana, como que pode acessar conteúdos mentais invisíveis. O simples fato de descobrir que as 

ilustrações, essas figuras bidimensionais, “representam” a realidade, indica um avanço crucial no 

seu desenvolvimento cognitivo. Essa aceitação do “como se”, que é o germe das operações 

simbólicas e que agora lhe permite também brincar de casinha, marca o seu ingresso no mundo da 

representação. “Olhe o bebê” e “olhe o cachorro”, lê o pai enquanto aponta para as páginas. E na 

medida em que sua voz nomeia o que ambos veem, “ensina” que nessa convenção cultural chamada 

livro, se faz de conta que aquela imagem de um bebê ou de um cachorro “representa” seres reais. 

 Mas, além disso, as imagens se sucedem e permitem descobrir outra operação decisiva de 

leitura: a organização do tempo em um espaço. Sentado no colo do pai, esse pequeno leitor observa 

como a sucessão dos acontecimentos se dá numa ordem espacial – da esquerda para a direita, na 

cultura ocidental. Transpor essas categorias de tempo para o espaço do livro é fundamental para ler,  

e a criança já descobriu isso a que nós, professores, chamamos a direcionalidade da leitura. Junto a 

essas descobertas, ela aprendeu também que, nesse conjunto de linhas e cores, ela pode encontrar 

algo de si mesma: esses personagens e essas histórias não só representam o mundo como 

representam a ela mesma. 

 Essas vozes que ligam uma página a outra ajudam a criança a descobrir uma continuidade 

entre o antes e o depois. Quem lê não narra cada página separadamente, e sim “ensina” que as 

imagens vão se encadeando para compor uma história. No espaço do livro, a criança descobre que 

se pode organizar e guardar o tempo. Por acaso não será esta uma das finalidades essenciais dos 

livros, como espaços onde se preserva a cultura? 

 

 

 Nomear a ausência: a linguagem verbal 

 

 Pouco a pouco vão surgindo as primeiras palavras e, com elas, a habilidade de nomear o que 
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não está presente. Agora a criança é capaz de trazer aquilo que não vê, e a linguagem lhe permite se 

expressar sobre o mundo. Ao ver um avião no céu, por exemplo, ela acena e diz “tchau, papai”, 

evocando a experiência de ter se despedido de seu pai no aeroporto esta manhã. Esta singela 

declaração sobre o mundo que requer operações cognitivas sofisticadas (recordar, classificar, 

associar e saber que é possível compartilhar conteúdos invisíveis) nos mostra o poder da linguagem 

em organizar a experiência e trocá-la com outros seres humanos.  

 Enquanto os animais só utilizam a comunicação de forma imperativa, as crianças de dois 

anos que fazem essas declarações começam a descobrir que a linguagem verbal reestrutura o 

mundo. O fato de classificar todos os quadrúpedes como “au-au” é uma maneira rudimentar de 

dividir a experiência em categorias, e inaugura não só outra forma de pensar por meio de 

“etiquetas” como também a de suscitar reações nos outros. (A emoção que ela lê nos rostos dos pais 

quando seus dedos apontam e dizem “au-au”, ou quando os chama pelo nome, lhe revela o poder 

das palavras como mediadoras das relações).  

 Por toda essa emoção e esse poder intrínseco à conquista da linguagem verbal, e porque o 

pequeno deve se apegar à materialidade desses novos rótulos, a poesia segue conectando-o às 

possibilidades sonoras da linguagem. A carga de entonações e matizes que a voz adulta carrega não 

só é portadora de histórias e nutrição afetiva como também oferece um texto para a escuta cada vez 

mais sutil para o ensaio de sua própria voz. Ao aprender novas palavras, a criança capta seus sons e 

o guarda-os na memória, como se fosse música, e os adultos, esses “corpos que cantam”, são seu 

modelo por excelência. No grande livro sem páginas da tradição oral, ela lê a memória coletiva e se 

encontra com outras gerações, que deixaram ali suas pegadas. 

 

 

 O relato 

 

 A conquista da linguagem que confere à criança poderes de abstração e imaginação 

inusitados também lhe revela a face invisível de um mundo complexo e não isento de sombras. 

Com a possibilidade de nomear a ausência que instaura a linguagem verbal, surgem os medos e, 

mais uma vez, a literatura volta a acompanhar o desenvolvimento psíquico da criança, para abrir-lhe 

as portas para um mundo-outro da ficção. Os singelos livros de capa dura que mostravam imagens 

semelhantes à sua realidade favorecem aos que exploram os mundos mentais e lhes permitem 

experimentar na literatura o que já experimentaram nesta etapa de sua vida: que a linguagem 

nomeia não só o que se vê, mas também o que se sente e o que se deseja.  

 Alternando o seu olhar, do livro para o rosto e a voz dos pais que leem para ela, os livros 
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representam um grande salto na sua maneira de sentir e de pensar. O texto verbal e a ilustração 

tecem diálogos que lhe permitem conversar sobre sensações conhecidas e de coisas guardadas em 

sua memória.  

 Além do profundo poder emotivo que a ficção possui para dar soluções simbólicas aos 

dramas que a criança vive, as histórias mostram que existem diferentes formas de linguagem; elas 

mostram que existe uma linguagem distinta da que se utiliza na vida cotidiana, e a aproxima dessa 

“outra ordem” de escritura. A possibilidade de diferenciar a linguagem literária da linguagem 

imediata é outra conquista prematura entre as crianças. Naquele “era uma vez” elas aprendem desde 

pequenas que se alude a um tempo outro, dito numa linguagem outra, para nomear mundos outros, 

diferentes, mas parecidos com o mundo real. Todo esse repertório de histórias estrutura o 

pensamento, e prova disso é a riqueza das narrativas espontâneas das crianças que têm contato 

permanente com as histórias e que incorporam, sem dar por isso, as estruturas temporais e a forma 

características das narrativas.  

 Junto a essas descobertas, as vozes que contam histórias as aproximam das convenções da 

linguagem escrita: as pausas, as inflexões e os tons interrogativos, os exclamativos, entre outros; se 

familiarizam com esses recursos que se usam para “escrever a oralidade” e com os quais se 

defrontarão mais tarde.  

 A sensibilização auditiva que se adquire ouvindo histórias é um dado importantíssimo para 

as sutilezas da entonação e da pontuação próprias da leitura e da escrita no qual a escola não tem 

reparado. O repertório que as crianças adquirem ouvindo pais e professores lerem lhes ensina mais 

sobre pontuação e entonação do que todas as lições escolares. Neste passo vemos que, antes do 

terceiro ano de vida, terão aprendido os diversos gêneros literários: a poesia, os livros de imagens e 

a narrativa. A criança pode distinguir as formas e as entonações dos textos, sempre que queiram 

cantar, narrar, demonstrar ou expressar-se; já intuem que às vezes falam de fantasia e outras vezes, 

sobre a realidade. Além disso, trazem “inscritas” várias modalidades de linguagem e já puseram em 

andamento operações de interpretação complexas. Essas “aprendizagens” são fundamentais para o 

acesso à leitura alfabética. 

  

 

 O acesso a um segundo código 

 

 Depois de viver esses processos, a criança se depara com uma outra fase, marcada pelos 

desafios do acesso à linguagem escrita. Trata-se de um longo rito de passagem, complexo e cheio de 

minúcias, cujo tempo de duração não é o mesmo para todos os leitores, embora as escolas 
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continuem determinando o mesmo tempo para todos.  

 Vygotsky afirma que a linguagem escrita “é a forma mais sofisticada de linguagem”3 e que 

requer um alto nível de abstração, uma vez que representa uma imagem sonora mediante signos 

escritos, o que implica num “segundo nível de simbolização”4. Esta nova linguagem sem 

interlocutor, que se dirige a alguém ausente ou imaginário, expõe a criança a uma situação estranha 

e demanda complexos processos de pensamento. A escrita não é meramente a transcrição da 

oralidade, e implica em operações mentais relacionadas à estruturação do temporal numa ordem 

gráfico espacial e com um plano específico da nova modalidade de discurso. A ausência física de 

um interlocutor visível demanda desde um processo de organização mental à incorporação de 

convenções que substituam as pausas e as inflexões naturais da linguagem oral. Além disso, o texto 

escrito não pode ser assimilado a um só golpe de vista, como ocorre com a ilustração, e requer uma 

aproximação gradativa. Essas operações que retardam o sentido completo para se ater às minúcias 

da decodificação se mostram muito difíceis, especialmente no início da alfabetização.  

 Além disso, a apropriação da escrita requer processos complexos de análises e sínteses. Ao 

ter de representar os sons individuais da fala, que na oralidade eram assimilados como um todo, a 

criança enfrenta a difícil tarefa de decompor as unidades em pequenas peças. O que pressupõe 

tomar consciência da relação entre grafemas e fonemas – relação que em nossa língua não é 

unívoca, uma vez que as letras ou “grafemas” não mantém uma correspondência exata com os sons 

ou “fonemas”. As inúmeras arbitrariedades do texto escrito exigem da criança uma atenção 

consciente para entender que cada letra pode representar um som – às vezes dois –, o que implica 

num lento processo de separar as palavras e, simultaneamente, voltar a juntá-las para ler. Para além 

dessas minuciosas operações que concentram a atenção no complexo mecanismo de armar e 

desarmar palavras, o texto se inscreve num amplo contexto de orações, parágrafos e performances 

comunicativas que afetam o sentido dessas pequenas unidades.  

 É então quando se ressignificam todos os aprendizados dos primeiros anos. Por exemplo, a 

consciência fonológica desenvolvida desde o berço mediante brincadeiras com poesia lhe dá as 

chaves sonoras para a decodificação; as estruturas narrativas que traz incorporadas graças a seu 

contato com histórias lhe facilitam o acesso ao “mundo outro” da escrita e lhe oferecem estruturas 

invisíveis para “pensar por escrito” e narrar suas próprias histórias; a experiência espacial derivada 

de seu manuseio de livros de imagens lhe oferece familiaridade com as disposições gráficas; sua 

riqueza de vocabulário lhe facilita as novas operações de construção de sentido e lhe permite 

“adivinhar” palavras a partir dos contextos. 

 
3  Vygostky, Lev, S. Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires, Ediciones Fausto, 1996. 
4  Ibid. 
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 Além dessas operações mentais, para as quais tanto contribui a companhia dos adultos, há 

antecedentes igualmente importantes para a motivação: a experiência literária vinculada ao afeto 

dos entes queridos demonstra às crianças a estreita relação entre os livros e a vida e consiste numa 

base de “alimento emocional”. 

 Se afirmamos que aprender a ler no sentido alfabético é um longo rito de passagem e que 

isso não se evidencia da mesma forma nem ao mesmo tempo para todas os alunos, importa também 

observar que o acesso aos rudimentos da leitura alfabética não permite às crianças ler tudo o que 

sua mente lhes exige. De fato, nos primeiros anos de alfabetização, há um desnível entre a 

capacidade de decodificação mecânica e a necessidade de decifração vital. Por isso, a leitura em voz 

alta por parte dos adultos, na biblioteca, na escola e em casa, segue sendo decisiva para que a 

criança prossiga acreditando nas compensações vitais que a ligam aos livros. Enquanto se 

desenvolvem no domínio das convenções da linguagem escrita, o acompanhamento emocional dos 

adultos, lendo para elas livros que correspondam ao seu desejo, é mais necessário do que nunca para 

mostrar-lhes que a leitura continua vinculada às suas perguntas e à sua vida. 

 

 

 Conclusão 

 

 Aqueles velhos paradigmas sobre a aprendizagem da leitura que muitos de nós estudamos à 

nossa época de formação e que estabeleciam uma série de rígidos degraus até a assimilação dos 

textos (reconhecimento de signos – compreensão – interpretação – valoração) não se ajustam ao que 

os pequenos leitores sabem. A criança de dois anos que, para não se assustar muito, diz que “essa 

história de monstros se passou num lugar onde não se comia” desmente as lições que ainda se 

transmitem em muitas escolas e que condenam as crianças a repetirem frases enfadonhas como “Ivo 

viu a uva”.  

 Se hoje sabemos que qualquer criança, com acompanhamento adequado, é capaz de pôr em 

marcha as operações interpretativas complexas descrita nesta conferência, também precisamos 

admitir que na frase “aprendeu a ler e escrever quase sem se dar conta” estão implícitos inúmeros 

aprendizados espontâneos, com os quais todas as crianças deveriam chegar à escola formal. Se 

Paula Maria pode passar os dedos pelas linhas enquanto repete aquelas histórias que, de tanto ter 

ouvido, sabe de memória, não é por ser superdotada, mas por ter recebido o que precisa. 

 Assim, fazendo de conta que estão lendo, as crianças que crescem entre livros um belo dia 
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descobrem que está certo. A memória visual e auditiva a que recorrem, os “dons adivinhatórios” que 

empregam para preencher as lacunas com conhecimentos prévios e para associar as letras escritas 

com as vozes tantas vezes ouvidas; a experiência de recorrer à sua reserva de sentidos em busca de 

significados e o passeio que fazem com os dedos e com os olhos pelo espaço gráfico são alguns dos 

truques que incorporaram de uma forma natural, graças à familiaridade com a cultura escrita de que 

desfrutaram – enfatizo esta palavra – desde que eram bebês. Junto a essas “bases”, digamos 

“acadêmicas”, há outras igualmente importantes que fazem parte do capital simbólico e que também 

lhes oferecemos – ou não – nos primeiros anos.  

 A possibilidade de irem em  busca do que não conhecem é o que oferece a leitura e a escrita, 

e o que justifica fomentá-las na primeira infância, mas não como algo “bonitinho” ou como uma 

nova seita, e sim como um direito fundamental: o direito de aprender, em igualdade de condições.  

 Essas mentes que recorrem a categorias invisíveis para lidar com a realidade e arriscar 

sentidos, sempre flutuantes, são as que educamos desde a primeira infância. O que oferece a leitura 

aos pequeninos, para além de um método ou um hábito, é o passaporte para o início de uma viagem 

e para aprender aquilo a que recorrerão ao longo da vida.  

 Neste mundo que se desatualiza todos os dias com a velocidade com que se torna obsoleto o 

último modelo de telefone, o que reterão do que aprenderam e necessitam para habitar os mundos 

que os esperam? Talvez com essa dúvida que também lhes entregamos com a experiência de ler (na 

medida em que ler é, sobretudo, acumular perguntas e abrir o leque de possibilidades) também lhes 

outorgamos a capacidade de escolher, de explorar possibilidades, de formar juízo e critério para 

lidar com os pesadelos e com os sonhos, e para inventar a própria história nesse palco para o qual 

convergem as histórias de todos nós, os humanos. Nesse grande texto, escrito a tantas vozes, que 

desperta a imaginação e que lhes permite mover-se livremente e chegar a lugares insuspeitados, se 

erige o reino da aprendizagem – que requer tanta imaginação – e o reino da possibilidade. E serão 

eles que construirão, com os recursos que agora lhes oferecemos, suas próprias possibilidades. 

 Quero ressaltar que essas operações mentais não acontecem por geração espontânea, e sim 

são “entregues” pelos pais e pelos educadores. Tampouco dependem de um potencial individual 

inato e misterioso, e sim de uma rica experiência de comunicação que se pode oferecer a todas as 

crianças, que, durante a primeira infância, se mostram fáceis de “ensinar”. (E o custo de não se 

fazer isso é demasiado alto, e já existem evidências suficientes sobre a incidência dos problemas de 

leitura no mal desempenho acadêmico, nos índices de repetência e na evasão escolar de nossas 

crianças). 
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 O que nos dizem as avaliações de leitura, da escola primária à universidade, não é que 

nossos alunos não sabem decodificar signos – até porque, cedo ou tarde, aprendem a juntar as letras 

–, e sim que não conseguem relacionar as letras que juntam com o que pensam, sentem ou fazem, e 

nem com o que os outros pensam. As dificuldades de estabelecerem diálogo com essas lógicas e 

com esses mundos que existem na linguagem, para operar com seus conteúdos invisíveis e 

encontrar o seu sentido, seguem mostrando que a ênfase recai sobre as habilidades de decodificação 

e não sobre os processos interpretativos. Propiciar a todos a apropriação desse código que se 

combina de maneiras imprescindíveis e infinitas para acessar as mensagens e a experiência humana  

cifrada na escrita não é simplesmente um ato poético e sim um imperativo ético e político que 

afetará o resto de suas vidas. O que hoje sabemos sobre o que se constrói na primeira infância; o 

que aprendemos e compartilhamos neste seminário tem que se transformar em educação dos 

pequeninos – e quero sublinhar –, de todos os pequeninos, não só de uma minoria. 

 O espetáculo de um bebê comendo livros é um triângulo amoroso com um adulto que lê para 

ele, e demonstra que há muito por se fazer desde cedo. Talvez estejamos ensinando muito do que 

sobra e pouco do que basta, e talvez estejamos começando tarde demais. Por isso é urgente passar 

do discurso teórico às aplicações pedagógicas, em cada aula e em cada comunidade nas quais 

nossos bebês começam a se formar. Está na hora da pedagogia da leitura, num sentido amplo, 

incorporar o que hoje sabemos: que as crianças são leitoras e que escrevem sua própria história – 

com a história que lhes entregamos, desde o começo da vida. 

 

 

 

 

*          *          * 
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