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Apresentamos uma pesquisa longitudinal situada no âmbito de um trabalho maior que procura analisar as representações que o aprendiz tem da sua própria alfabetização. A principal referência é a teoria da clareza cognitiva ou consciência cognitiva de DOWNING e FIJALKOW.
A teoria da clareza cognitiva insiste sobre os aspectos metalingüísticos da inserção no mundo da escrita: segundo esta teoria, para apropriar-se da língua escrita, a criança deve entender o que é a língua escrita e quais são as suas funções.  FIJALKOW J, “L'entrée dans l'écrit” in VERGNAUD G. et al, Apprentissages et didactiques, où en est-on? Paris: Hachette, 1994. p.15 (Citação traduzida pela autora)
Entretanto, essa consciência cognitiva não seria um saber ou uma atividade cognitiva que toma como objeto, ou regula, um aspecto de um empreendimento cognitivo, segundo uma das definições da metacognição de FLAVELL FLAVELL, J.H., Cognitive development, Standford: Prentice-Hall International, 1977, p.123 (Citação traduzida pela autora). ? Parece que podemos legitimamente chamá-la de consciência metacognitiva.
Para tentar conhecer as representações elaboradas pelos aprendizes, entrevistas e desenhos foram propostos às crianças. A partir de estudo transversal anterior que se baseava num encontro com crianças de classes de alfabetização na França e no Brasil, quis observar a evolução das concepções ao longo da aprendizagem inicial da leitura.   . 
	Esse estudo anterior mostrou que nem sempre a criança é capaz de expressar explicitamente uma representação. No intuito de facilitar o acesso a conteúdos implícitos, pensamos em recorrer ao desenho, obtendo resultados enriquecedores. Idem.
Por outro lado, uma avaliação do nível de leitura (classificando as crianças em bons leitores, leitores médios e não leitores) foi realizada no final da pesquisa (Ano 3) segundo critérios que vão da representação da escrita à decodificação e compreensão de textos simples e complexos. Entretanto, no seguinte texto, não podemos detalhar este aspecto e iremos apenas destacar as representações gráficas realizadas pelas crianças.
A partir dos trabalhos realizados para a construção dos testes psicológicos, principalmente os testes projetivos sabemos que temas inconscientes aparecem nos desenhos infantis. Estes são inconscientes tanto do ponto de vista do senso comum como no sentido psicanalítico: ou o sujeito não tomou consciência de conteúdos psicológicos da memória ou da cognição, ou eles estão impedidos de tornar-se conscientes por mecanismos de defesa inconscientes. Nos dois casos, a criança pode expressar (entre outras possibilidades) através do desenho, os conteúdos aos quais ela não tem acesso, que não sabe explicitar.
No caso da representação da aprendizagem da leitura, é difícil explicitá-la, mesmo porque os aprendizes de seis, sete ou oito anos não se perguntaram espontaneamente o que muda quando aprendemos a ler. O desenho permite o aparecimento de concepções implícitas não expressas nas entrevistas. As diferenças que surgem entre os desenhos da criança leitora e da criança não leitora podem completar as respostas orais. É isso que vamos analisar neste trabalho. 
O desenho da figura humana é também um teste projetivo. Existem numerosas evidências que tendem a verificar que o corpo humano desenhado pelo sujeito é uma projeção de uma representação de si. ANZIEU, Didier, Les méthodes projectives, Paris, PUF, 1960. Nessa pesquisa enfatizamos a análise comparativa dos desenhos. Nosso objetivo é evidenciar as diferenças, quando existem. Analisamos também, em certos aspectos, as produções e o que elas representam, com o teste de MACHOVERMACHOVER, Personality projection in the Drawing of the Human Figure, Springfield, Ch. C; Thomas; IX-181p, 1949.. Também utilizamos, embora de maneira parcial, o teste de nível intelectual e psicológico de GOODENOUGH GOODENOUGH, F., L'intelligence d'après le dessin. Le test du bonhomme, Paris, PUF, 1957. .
1- Estudo longitudinal das representações e das competências  
Trata-se de um estudo qualitativo e longitudinal com uma duraÁ„o de dois anos. A partir do estudo anterior, que era transversal e que se baseava num ˙nico encontro com crianÁas de seis a sete anos, quis observar a evoluÁ„o das concepÁıes ao longo da aprendizagem inicial da leitura.   . 
Dos 84 alunos acompanhadas no primeiro ano conseguimos concluir o trabalho com 31 crianÁas de uma escola particular de Fortaleza e 20 de uma escola p˙blica da mesma cidade.  No primeiro ano (Ano 1), todas as crianÁas estavam todas escolarizadas no Jardim 2. Tinham de cinco a sete anos. Os desenhos foram realizados no final deste Ano 1, durante o segundo ano (Ano 2) e no princÌpio do terceiro (Ano 3). 
Dois desenhos s„o realizados pela mesma crianÁa. O primeiro representa uma crianÁa n„o leitora. O segundo uma crianÁa leitora. O material consiste numa folha de papel ofÌcio anteriormente dividida por um traÁo no meio, e num l·pis. A instruÁ„o È a seguinte: ìdesenhe aqui (mostrando a lado esquerdo da folha) uma crianÁa que n„o sabe ler, e aqui (mostrando o lado direito) uma crianÁa que sabe lerî.

2- Diferenças entre as representações gráficas do leitor e do não leitor
 A priori, evidentemente, a diferenÁa entre leitor e n„o leitor n„o se traduz de maneira visÌvel e algumas crianÁas desenharam personagens idÍnticos.
Entretanto, tambÈm foram desenhados personagens que se diferenciam, ‡s vezes fisicamente, outras vezes pelas atitudes, outras por um detalhe importante ou secund·rio. 

2-1- As representaÁıes gr·ficas evoluem durante a aprendizagem
Algumas crianÁas desenharam personagens praticamente iguais.(anexo 1; ano 1)
Contudo, a maior parte os diferenciou, segundo diversos critÈrios. Optamos por classificar os desenhos segundo uma ˙nica diferenÁa, mesmo se ‡s vezes existem v·rias.  Escolhemos a diferenÁa mais evidente. Em alguns casos, o coment·rio solicitado È ‡s vezes indispens·vel para entender o que o sujeito pretendeu desenhar. 
Existem diferenÁas fÌsicas: tamanho, sexo, ou outras (roupas, cabelos, presenÁa ou ausÍncia de elementos como Ûculos, comida, neve, cadeira, etc.).
Algumas diferenÁas podem ser agrupadas sob a rubrica ìdiferenÁas emocionaisî: as crianÁas desenhadas diferem segundo a express„o, a atitude (anexo 1; ano 2 e 3). …, ‡s vezes, o prÛprio coment·rio da crianÁa que as enfatizam: ele est· triste (anexo 2); ele conversa, ela n„o conversa (anexo 3).
Algumas crianÁas usam critÈrios diretamente ligados ‡ escrita: ausÍncia ou presenÁa do livro ou de escrita. O leitor tem um livro ou um caderno ou existem escritos no desenho: letras (anexo 4), "balıes", como nas revistas em quadrinhos (anexo 5), outdoors ou placas. O leitor lÍ ou escreve. Esses atributos n„o est„o presentes no desenho do n„o leitor. O leitor se caracteriza pela presenÁa da escrita.
	J· em alguns exemplos, encontramos elementos da escrita tanto no caso do leitor como no caso do n„o leitor: a diferenÁa consiste ent„o na utilizaÁ„o que cada um faz da escrita. Alguns n„o leitores, desanimados, deixam o livro cair, ou esse se encontra longe deles. Outros d„o ‡s costas ao livro (anexo 6), alguns rasgam as p·ginas (anexo 7), ou tentam escrever, mas sem sucesso. Entretanto, no outro desenho, o leitor est· lendo.
Nos dois ˙ltimos casos, isto È, quando existe escrita, podemos dizer que o autor dos desenhos tem consciÍncia metacognitiva, j· que ele destaca o que È a lÌngua escrita ou/e quais s„o as suas funÁıes.
Observamos o quadro 1. O primeiro ano, mais de um terÁo das crianÁas n„o desenha o leitor diferente do n„o leitor. Ao longo dos anos, a n„o diferenciaÁ„o se faz cada vez menos freq¸ente.
As diferenÁas fÌsicas (sobretudo as diferenÁas de tamanho) s„o escolhidas pela metade dos sujeitos no Ano 1, e desaparecem de ano em ano.Entretanto, as diferenÁas de atitude ou de expressıes aparecem cada vez mais. A diferenÁa metacognitiva, pouca escolhida no ano 1, È preferida por 20 crianÁas no ano 2, 28 no ano 3.
Constatamos no primeiro ano uma concepÁ„o da aprendizagem associada primeiro a uma ausÍncia de diferenÁa visÌvel ou a uma diferenÁa fÌsica entre o leitor e o n„o leitor. Esta concepÁ„o vai evoluindo. A maior parte das crianÁas adota depois uma concepÁ„o emocional ou cognitiva. Elas parecem pensar que pode se distinguir o leitor e o n„o leitor pela sua atitude ou express„o, ou a partir de seus conhecimentos (representados pela escrita ou o livro).

Q.1- Estudo diacrÙnico das diferenÁas entre desenhos do leitor e do n„o leitor

					Ano 1         Ano 2	       Ano 3

SEM DIFEREN«A  				19		 08		 02 DIFEREN«A FÕSICA (Total)		27		16		 12
	.diferenÁa de tamanho		14		05		 04	
	.diferenÁa de sexo			03		02		 03	
	.outra diferenÁa fÌsica			10		09		 05 DIFEREN«A EMOCIONAL	  	00		06		 09 
DIF. METACOGNITIVA (Total)		05		20		 28	
	.presenÁa ou ausÍncia da escrita	04		12		 19	 .diferenÁa na utilizaÁ„o da escrita	01		08		 09	 
Total global					51		50		 51
Nota: Um aluno da escola particular n„o quis desenhar no Ano 2
Enquanto a crianÁa aprende, modifica suas representaÁıes no sentido de uma melhor adequaÁ„o ìaprendizado/ representaÁ„o do aprendizadoî, o que sugere inter-relaÁıes entre o aspecto cognitivo (no caso, aprender a ler) e metacognitivo (a representaÁ„o da leitura).
Neste sentido, vale a pena comparar no quadro 2 as relaÁıes entre competÍncias em leitura e representaÁıes. Depois de testados, (a descriÁ„o dos testes est· no trabalho completo) o resultado È o seguinte: 25 leitores mÈdios, 13 bons leitores e 13 n„o leitores. No Ano 2, apenas 12 leitores mÈdios desenharam.

Q.2-Estudo diacrÙnico das diferenÁas entre desenhos do leitor e do n„o leitor
segundo as competÍncias de leitor no Ano 3		
			Ano 1          Ano 2	       Ano 3
     					NENHUMA DIFEREN«A 
bons leitores		 	        	06		     01		  00		
leitores mÈdios			09		     04		  02		
n„o leitores			       	04		     03		  00	
Total nenhuma diferenÁa  	     	19	                08		  02	 
					DIFEREN«A FÕSICA
bons leitores		 	      	05		  03		  02	
leitores mÈdios			13		  05		  07		
n„o leitores			       	09		  08		  03
Total diferenÁa fÌsica			27		  16		 12							DIFEREN«A EMOCIONAL
bons leitores		 	  	00		  02		  02
leitores mÈdios			 00		  04		  02
n„o leitores			 	 00		  00		  05	
Total diferenÁa emocional	 	 00		  06		  09							DIFEREN«A METACOGNITIVA
bons leitores	 	 		 01		  07		  09		
leitores mÈdios			 04		  11		  14		
n„o leitores			  	 00		  02		  05	
Total diferenÁa metacognitiva	 05		  20		  28	
 TOTAL GLOBAL			 51		50		51
Nota: Um aluno da escola particular n„o quis desenhar no Ano 2
No quadro 2, constatamos que no Ano 1, n„o h· muita diferenÁa entre as representaÁıes dos futuros bons, mÈdios ou n„o leitores. No Ano 2, os futuros n„o leitores conservam a mesma representaÁ„o enquanto os futuros leitores (mÈdios e bons) j· preferem a diferenciaÁ„o atravÈs da escrita. No Ano 3, os leitores mantÍm esta representaÁ„o enquanto os n„o leitores se dividem entre essa representaÁ„o e a representaÁ„o emocional.


2-2- Retrocesso na evoluÁ„o das representaÁıes gr·ficas da figura humana  
Durante os trÍs anos, podia-se esperar uma evoluÁ„o da representaÁ„o da crianÁa, como acontece nos desenhos do anexo 8. A crianÁa entre 5 e 8 anos adquire n„o sÛ uma melhor coordenaÁ„o motora que permite realizar traÁos mais precisos, como tambÈm seu esquema corporal est· muito mais elaborado. Se a crianÁa comeÁou no Ano 1 fazendo um desenho com cabeÁa, corpo, braÁos e pernas, cabia esperar que os desenhos dos Anos 2 e 3 estivessem mais evoluÌdos. GOODENOUGH criou o teste de inteligÍncia infantil por meio do desenho da figura humana. Parte da hipÛtese de que a crianÁa desenha o que sabe mais do o que vÍ. Ela estabelece, assim, a possibilidade de inferir a idade mental e o nÌvel de inteligÍncia de uma crianÁa a partir de uma notaÁ„o de sua representaÁ„o humana, levando em consideraÁ„o tanto o conjunto como os detalhes.
Ora, a partir de uma an·lise global e cronolÛgica dos das representaÁıes gr·ficas de cada ano, segundo os critÈrios de GOODENOUGH, constatamos que existem algumas regressıes. CrianÁas que desenharam a figura descrita precedentemente no Ano 1 se contentaram em fazer um cÌrculo com braÁos no ano seguinte (anexo 9). Se este fenÙmeno fosse restrito a evoluÁ„o de raras crianÁas, poderÌamos supor a existÍncia de eventuais problemas pessoais, psicolÛgicos ou familiais, ou, mais aleatoriamente, menor interesse ou cuidado pela tarefa. Ora, observando o quadro 3, vemos que n„o se trata de casos isolados.		  

Q. 3- Estudo da evoluÁ„o dos desenhos da figura humana entre os Anos 1 e 2 e entre os Anos 2 e 3
 RelaÁıes com as competÍncias de leitor nos Anos 3
						do Ano 1 ao Ano 2	do Ano 2 ao Ano 3 
REGRESS√O DA REPRESENTA«√O (Total) 20				04 
bons leitores					       05				00	
leitores mÈdios				       10				01
n„o leitores				 	       05				03
diminuiÁ„o do tamanho (Total)	       13				06 
bons leitores				 	       02				01
leitores mÈdios			 	       08				03
n„o leitores					       03				02
Total diminuiÁ„o e/ou regress„o		       27				08
Das 50 crianÁas, atestamos que no segundo ano, 20 sujeitos produzem desenhos menos evoluÌdos, menos detalhados que no primeiro ano. Desse total, apenas 4 crianÁas apresentam esta regress„o entre o Ano 2 e o Ano 3. Que aconteceu no Ano 2? Constatou-se um recuou, uma pausa no desenvolvimento mental dessas crianÁas?
Uma outra mudanÁa interessante È a diferenÁa de tamanho das personagens: 13 crianÁas desenham uma figura bem menor no segundo ano. Somente 6 diminuam o tamanho da representaÁ„o no Ano 3. Algumas crianÁas desenham personagens ao mesmo tempo menores e regressivos o que explica que os totais 27 e 8 sejam menores que os totais dos itens discriminados.		
Se totalizarmos o n˙mero de sujeitos que apresentam uma ou duas alteraÁıes, constatamos que no ano 2 existem 27 sujeitos, ou seja, mais da metade que apresenta uma representaÁ„o do esquema corporal menos avanÁada, h· ent„o um recuo de sua idade mental, segundo GOODENOUGH, ou uma diminuiÁ„o do tamanho da representaÁ„o como veremos a seguir.
No Ano 3, somente seis crianÁas apresentam este retrocesso. Constatamos tambÈm que este fenÙmeno atinge tanto os futuros leitores como os n„o leitores do Ano 3. As competÍncias de leitores n„o parecem ter import‚ncia nestes surpreendentes resultados. N„o existe diferenÁa entre alunos da escola p˙blica ou da escola particular.
Para tentar desvendar este paradoxo, carece recorrer n„o somente aos estudos da evoluÁ„o intelectual, mas tambÈm a analise do desenho infantil, do ponto de vista do desenvolvimento psicolÛgico realizados por MACHOVER.	
 Devemos lembrar aqui o conceito de esquema corporal de WALLON, de psicomotricistas e psicanalistas. Trata-se da representaÁ„o que construÌmos de nosso prÛprio corpo, da imagem tridimensional que cada um tem de si. Essa imagem est· projetada no desenho da figura humana. Pela an·lise do desenho, temos acesso ‡ concepÁ„o que o sujeito tem de sua pessoa. … a partir desse consenso que MACHOVER estabelece seu teste que permite analisar entre outros (identificaÁıes sexuais, etc.) o tamanho dos desenhos. Existe uma relaÁ„o entre a altura do desenho e a avaliaÁ„o de si. 
Em seu estudo ABRAHAM ABRAHAM, Ada, Les identifications de l'enfant ‡ travers son dessin, Toulouse: Privat, 1992.  testa a altura de personagens desenhados. A autora lembra os trabalhos de MACHOVER, entre outros autores, que estabelecem que os sujeitos paranÛicos que sofrem de uma avaliaÁ„o de si ilusÛria desenham uma silhueta aumentada. J· os sujeitos deficientes intelectuais produzem uma silhueta diminuÌda. LUDWIG (1969) e GRAY e PEPITONE (1964) mostram como os desenhos realizados antes de qualquer coment·rio, e depois de coment·rio negativo ou positivo, n„o tÍm o mesmo tamanho. Os estudos de ABRAHAM assinalam tambÈm como crianÁas tÌmidas produzem desenhos menores, e como crianÁas deficientes intelectuais, de dez anos, desenham figuras do mesmo tamanho que crianÁas sem deficiÍncia, de cinco anos. J· produÁıes de crianÁas de classe social favorecida ocupam mais espaÁo do que as de sujeitos mais pobres, o que expressa uma maior satisfaÁ„o no caso dos primeiros.
Numa populaÁ„o de 1306 crianÁas israelenses de 6 a 17 anos, encontramos tanto nos meninos como nas meninas uma tendÍncia de crescimento contÌnuo da altura variando duma mÈdia de 8 centÌmetros aos  6 anos, atÈ 14 centÌmetros aos 17 anos. (...) Nossa tentaÁ„o È interpretar como produto da ang˙stia um dado surpreendente encontrado durante nossas pesquisas, quer dizer, a diminuiÁ„o da altura na idade de seis anos, contr·ria ao crescimento contÌnuo do tamanho ao longo do desenvolvimento. Isto n„o se verifica em todas as crianÁas, mas somente naquelas j· escolarizadas nesta idade. Para verificar esta hipÛtese, comparamos a altura dos desenhos de crianÁas de seis anos, ainda no jardim de inf‚ncia, e de outras, j· na escola. Os resultados mostraram uma diferenÁa sensÌvel (ainda que n„o estatisticamente significativa) entre os dois grupos; as crianÁas do jardim desenham personagens maiores. A transiÁ„o entre o jardim de inf‚ncia e a escola acarreta dificuldades de adaptaÁ„o e ang˙stia. (ABRAHAM) Idem, p. 158-161. (CitaÁ„o traduzida pela autora).
Durante nossa pesquisa observamos uma diminuiÁ„o da altura ou da evoluÁ„o dos desenhos de 27 entre as 50 crianÁas quando deixam o jardim 2. Todas as crianÁas da escola particular ficaram no mesmo colÈgio, em contrapartida, todas as crianÁas da escola p˙blica mudaram. N„o podemos concordar com a hipÛtese de ABRAHAM - pelo menos como valor universal fora das diferenÁas - que atribui ‡ mudanÁa de colÈgio a diminuiÁ„o de altura dos desenhos. De fato, n„o evidenciamos diferenÁas entre as crianÁas da escola p˙blica e da escola privada nesse item. N„o È o fato de ter mudado de escola, mas a exigÍncia escolar em relaÁ„o ‡ alfabetizaÁ„o que È a modificaÁ„o real encontrada neste perÌodo.
Podemos supor que os esforÁos exigidos do aprendiz leitor provocam uma regress„o no esquema corporal e uma diminuiÁ„o da auto-estima em mais da metade dos sujeitos, com ou sem dificuldades de aprendizagem e qualquer que seja o seu segmento social de origem. A press„o sofrida pela crianÁa neste perÌodo pode ter sido amplamente sub estimada.
ERIKSON ERIKSON, E., Inf‚ncia e Sociedade, Rio: Zahar, 1971, p.238-240. descreve o que est· em jogo nesse perÌodo ìescolarî que corresponde ‡ fase de latÍncia. Existe um conflito entre, de um lado o sentimento de "produtividade", a impress„o de ser capaz de fazer, de fabricar, de realizar e, do outro lado um sentimento de inferioridade frente ‡s aprendizagens e ‡ tomada de consciÍncia da possibilidade do fracasso. A crianÁa sabe que pode se revelar competente ou incompetente.  
Essa observaÁ„o È importante porque o sentimento de competÍncia, a satisfaÁ„o de ser competente representa uma das quatro motivaÁıes intrÌnsecas citadas por BRUNER BRUNER, J., Uma nova  teoria da aprendizagem ,  Rio de Janeiro, Bloch, 1973, p. 116-120.   
 (as outras motivaÁıes s„o a curiosidade, a identificaÁ„o e a reciprocidade social).Um sentimento de incompetÍncia durante as aprendizagens fundamentais pode enfraquecer a motivaÁ„o e a auto-estima do sujeito. A crianÁa que sofre este processo investe, ent„o, outras ·reas de realizaÁ„o de si e se desinteressa pelas realizaÁıes escolares. Podemos, assim, explicar em parte, a indiferenÁa ou indisciplina escolar pelo desejo de competÍncia contrariado. O sofrimento, a queda da auto-estima se transforma, ao longo dos anos, em raiva, oposiÁ„o ao professor e ‡ instituiÁ„o.
A crianÁa no princÌpio da alfabetizaÁ„o se sente provavelmente diante de uma tarefa difÌcil que ela nem sempre entende. Ela n„o tem certeza de obter sucesso, mesmo porque tanto nos quanto eles sabemos que existem analfabetos. A aprendizagem n„o È evidente nem garantida, È uma conquista. Esta d˙vida modifica provavelmente a imagem de si, geralmente de maneira tempor·ria. A auto-estima volta a crescer quando a dificuldade È contornada.
Duas Conclusıes 
- Existe interdependÍncia entre cogniÁ„o e metacogniÁ„o
Este estudo permitiu chegar ‡ elaboraÁ„o de duas conclusıes relacionadas com as duas constataÁıes principais. Essas conclusıes poderiam ser aprofundadas com outras pesquisas propondo outras metodologias e mais sujeitos.
A primeira observaÁ„o diz respeito ‡s relaÁıes entre cogniÁ„o e metacogniÁ„o. G. VERGNAUD j· insistiu sobre a interdependÍncia dos dois nÌveis: conhecimentos implÌcitos (ou representaÁıes) e competÍncias (ou cogniÁ„o):  
… geralmente aceito que as competÍncias apÛiam-se sobre os conhecimentos.  Um dos objetos da psicologia È identificar os conhecimentos implÌcitos: na leitura, na compreens„o e produÁ„o de textos, na abordagem das questıes cientÌficas ou tÈcnicas, no di·logo, nas atividades esportivas ou artÌsticas. ¡s vezes, esses conhecimentos s„o implÌcitos e aparecem em forma de proposiÁıes emitidas sobre a realidade e consideradas verdadeiras. VERGNAUD, G. et al, Apprentissages et didactiques, o˘ en est-on?, Paris: Hachette, 1994, p. 6. (CitaÁ„o traduzida pela autora)

Um teorema em ato È uma proposiÁ„o considerada como verdadeira sobre a realidade Idem, p. 15.. 
 Os desenhos expıem proposiÁıes implÌcitas consideradas verdadeiras sobre a realidade, ou segundo a terminologia de VERGNAUD teoremas em atos. N„o s„o teoremas explicitados, mas eles j· orientam a aÁ„o do sujeito. Trataria-se de teoremas em desenhos compar·veis aos teoremas em atos.
O que parece estabelecido È a interdependÍncia do cognitivo e do metacognitivo. As concepÁıes dos aprendizes evoluam na medida que eles aprendem a ler. Vemos como os leitores constroem representaÁıes mais em relaÁ„o com a atividade. Relacionam o fato de ser alfabetizado com a escrita ou o livro e n„o mais com mudanÁa de penteado, de tamanho ou de gÍnero, por exemplo. Se n„o se diferenciam das outras no ano 1, as representaÁıes dos n„o leitores n„o evoluÌam enquanto os leitores mudam suas idÈias. Aprenderam a ler porque mudaram de representaÁ„o? Mudaram a representaÁıes porque aprenderam a ler? No estado atual dos conhecimentos, n„o podemos responder a estas perguntas, podemos apenas constatar as inter relaÁıes entre os dois nÌveis.
- A auto-estima est· ameaÁada durante a alfabetizaÁ„o
As diferenÁas ditas ìemocionaisî entre as produÁıes gr·ficas do leitor e do n„o leitor se mantÈm no ano 3 entre as crianÁas que ainda n„o aprenderam a ler, sugerindo uma certa mobilizaÁ„o afetiva em relaÁ„o ‡ atividade. Essa constataÁ„o vai de encontro com o observado em relaÁ„o ao tamanho dos desenhos e permite ampliar nossa segunda conclus„o.
Existe uma diminuiÁ„o da auto-estima no momento da alfabetizaÁ„o. Esse perÌodo È marcado pelo sofrimento do aprendiz. … um crescimento necess·rio, mas devemos tomar consciÍncia das angustias que s„o inerentes a uma aprendizagem cultural difÌcil e estratÈgico para o aluno e para o cidad„o.

Saber mais ajuda o aluno a perceber porque ele aprende; sabendo porque ele aprende, ele se sente mais motivado e aprende mais etc. Existe uma espiral ascendente do saber em que a cogniÁ„o reforÁa a metacogniÁ„o, que motiva a cogniÁ„o, que melhora a metacogniÁ„o etc. O leitor fluente lÍ facilmente e com prazer. Assim ele tem tendÍncia a ler mais do que o aluno que decodifica com dificuldade. Como ele lÍ mais ele melhora sua capacidade de leitura. O leitor fica cada vez mais distante do n„o leitor. Ora, a leitura È uma capacidade chave para o aluno e constitui n„o sÛ um saber em sÌ, mas tambÈm abre possibilidades de conhecimentos: o aluno aprende a ler e depois aprende lendo. 
Para o aprendiz-leitor, ficar de fora dessa evoluÁ„o n„o È somente improdutivo, È doloroso. Cabe ‡ instituiÁ„o escolar, aos professores incumbirem responsabilidades que ultrapassem de longe o papel redutor da professorinha de nÌvel mÈdio que somente alfabetiza. O sofrimento do aluno que vivencia dificuldades durante a alfabetizaÁ„o n„o È suficientemente levado em conta pelo sistema escolar. Parece que o aluno que aprende facilmente conhece tambÈm um perÌodo repleto de d˙vidas e questionamentos sobre sua real capacidade a vencer os desafios que toda escolaridade propicia a toda crianÁa. 
Alfabetizar È uma atividade bem mais complexa do que ensinar a simples relaÁ„o grafema / fonema. … uma iniciaÁ„o cultural. As professoras apresentam o mundo da escrita ‡s crianÁas. As hipÛteses dos aprendizes, suas representaÁıes, seus sentimentos fazem parte do processo alfabetizador. … importante pensar o aluno como sujeito inserido em uma sociedade e uma situaÁ„o complexa. Ser respeitada e ajudada nesta tarefa escolar È um direito da crianÁa e um dever do estado e da sociedade que delegam as professoras alfabetizadoras com este objetivo. Elas s„o geralmente respons·veis pelo andamento deste processo. S„o elas que alfabetizam quase toda a populaÁ„o, mas elas n„o recebem o necess·rio reconhecimento da sociedade. Para alÈm do papel redutor: professora alfabetizadora h· todo um universo de relaÁıes, de processos de subjetividades que marcam tanto o aprendiz como a professora numa economia de afetos e da memÛria viva das palavras.
	 
			 











