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O livro inicia-se com a autora contando sobre a primeira experiência docente: ministrar 
aulas em uma classe de 2ª série com a maioria dos alunos entre 11 e 12 anos repetentes e 
não alfabetizados (pelos conceitos escolares vigentes). Aluna do curso normal a autora 
passa a refletir sobre a prática docente e sobre como realmente tornar o aprendizado 
significativo. Ela afasta-se das salas de aulas por 12 anos, porém, não se sente completa e 
volta a estudar; volta a refletir sobre a aprendizagem escolar. 
Na sequencia ela reflete sobre o escrever “de ouvido” e sobre a visão adultocêntrica que o 
ensino possui. A mudança do foco deve ocorrer no discente, na aprendizagem deste e não 
no ensino (questão do docente). Segue falando sobre o método da análise-síntese ou da 
palavra geradora que é base das cartilhas (palavras que dividem em sílabas). 
Estudos desenvolvidos por Emilia Ferreiro, pensadora que baseia as concepções da autora, 
debatem a psicogênese da língua escrita. Nesse processo a criança faz as próprias hipóteses 
sobre a língua escrita; para as crianças com mais estímulos e contexto social (gibis, livros) o 
processo da cartilha é mais fácil; já as crianças excluídas deste processo, ou seja, com ideias 
mais simples sobre a escrita a cartilha não atende.  
Essa mudança no foco leva a concepção que o aprendiz sempre sabe alguma coisa. Torna-se 
importante a visão construtivista (desenvolvida principalmente por Piaget). No Brasil essa 
mudança de foco é iniciada na década de 20 com a chegada da escola nova.  
A escola nova não foi bem aceita no Brasil, e foi profundamente criticada, principalmente na 
década de 70. Nesse modelo proposto os pobres não tinham uma bagagem cultural que 
fosse valorizada e isso não colaborava no processo desenvolvido. 
Piaget define que a aprendizagem ocorre quando uma a criança pode elaborar hipóteses, 
testá-las e descarta-las e reconstruir outras. Mas só aprende quem já sabe muita coisa. 
Continua o livro relatando inúmeros exemplos de como o professor pode valorizar e como 
pode trabalhar com a diversidade de conhecimentos e de saberes de dentro de uma sala de 
aula tão heterogênea. 
Finaliza apontando para a necessidade do registro das ações para reflexões sobre o ato de 
ensinar e que a construção do projeto pedagógico deve ser construído coletivamente e deve 
ser muito bem comunicado à comunidade. 

“(...) Durante esse ano foi se tornando extraordinariamente claro para mim que as 
informações e ideias que circulavam na educação não davam conta do problema do ensino. 
Um professor não era alguém que soubesse o que estava fazendo na sala de aula, e fazer 
tudo o que havia aprendido no curso normal não lhe garantiria bons resultados. Na verdade, 
o professor era um cego.” (...) (p. 13) 
“(...) Dessa forma, não é possível compreender o ponto de vista do aprendiz, pois não se 
pode “enxergar” o objeto de se conhecimento com os olhos de quem ainda não sabe.” (p. 
19). 
“(...) a metodologia das carilhas pode fazer sentido para crianças convencidas de que para 
escrever ba bastaria uma letra, que para escrever macaco seriam necessárias três letras: 
MCO ou ACO ou MAC... já para aquelas que ainda cultivam ideias muito mais simples a 
respeito da escrita, sem sequer estabelecer relação entre o falado e o escrito, (...) 
demonstrar que uma sílaba se escreve com mais de uma letra não faz sentido algum.” (p. 
21) 
“É preciso considerar o conhecimento prévio do aprendiz e as contradições que ele enfrenta 
no processo” (p. 24). 
“De um ponto de vista construtivista é preciso aceitar a ideia de que nenhum conceito – 
nem o número, nem a quantidade, nem nada – nasce com o sujeito ou é importado de fora, 
mas precisa ser construído”. (p. 28) 



“Nos anos 20, chega ao Brasil a visão da criança não como um adulto em miniatura, mas 
como um ser com características cognitivas distintas – uma visão do aprendiz como um ser 
ativo que constrói seu próprio conhecimento. Eram as ideias da Escola Ativa – aqui chamada 
de Escola Nova (...) pensadores importantes Dewey, Claparède, Decroly, Montessori e 
Freinet.” (p. 30). 
“Alguém pode aprender por si quando já sabe o suficiente para, primeiro, reconhecer o que 
merece ser aprendido, depois construir estratégias, a partir do que já sabe, para alcançar 
novos conhecimentos” 
“Não é possível formular receita prontas para serem aplicada a qualquer grupo de alunos” 
(P. 53). 
“Não é o processo de aprendizagem que precisa deve se adaptar ao de ensino, o mas o 
processo de ensino é que tem que se adaptar a de aprendizagem.” 
 

 


