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“...Foi dentro da compreensão 

Desse instante solitário 

Que tal sua construção 

Cresceu também o operário. 

Cresceu em alto e profundo 

Em largo e no coração 

E como tudo que cresce 

Ele não cresceu em vão 

Pois além do que sabia 

– Exercer a profissão – 

O operário adquiriu 

Uma nova dimensão: 

A dimensão da poesia...” 
 
 
 
 

(Vinícius de Morais) 
 



RESUMO 
 

 
A presente pesquisa, realizada em uma instituição de Educação Infantil de Joinville, 
Santa Catarina, durante todo o ano letivo de 2005, teve como sujeitos 9 crianças de 
3 e 4 anos, está vinculada à linha de pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-
Didáticos do Mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB). Analisa as possíveis contribuições das vivências lúdicas criadas no 
processo de entendimento da linguagem (leitura e escrita) com crianças de 3 e 4 
anos da Educação Infantil a partir de atos de leitura e escrita. Partiu do princípio de 
que a língua (falada, lida ou escrita) é um fato social, cuja existência funda-se nas 
necessidades de comunicação. Nesse sentido, teve como fundamentação teórica os 
pressupostos de Vygotsky no que se refere à compreensão de que o processo de 
construção da leitura e da escrita deve considerar o sujeito que aprende, sua 
atividade e toda a bagagem que antecede a escola, e Bakhtin, que esclarece que o 
ser humano não entende a palavra como unidade isolada, desvinculada do seu 
sentido concreto e da sua contextualidade. Utilizou a abordagem qualitativa de tipo 
participativo e, como instrumentos de coleta de dados, a observação, o diário de 
campo e os registros escritos. Deste modo, pretendeu-se avaliar um processo 
prático aproximando leitura e escrita em contextos reais de uso e em simulações nas 
brincadeiras. Nesse processo procurou-se levar em conta a própria atividade lúdica 
da criança, o brincar, incorporando a ele formas e usos sociais da escrita. Cabe 
também ressaltar que, durante todo desenvolvimento do processo, contamos com 
co-participação orientada dos pais das crianças envolvidas. A análise dos dados 
revelou que as vivências lúdicas ofereceram contribuições ao processo de 
entendimento da linguagem (leitura e escrita) das crianças-alvo dessa pesquisa: 
algumas começaram, a partir daí, a buscar mais contextos de leitura e escrita, outras 
chegaram ao reconhecimento e escrita de algumas letras, palavras e do próprio 
nome e outras, ainda, iniciaram a leitura e escrita de palavras do cotidiano escolar. 

 
Palavras-chave: Educação Infantil. Linguagem. Leitura e Escrita. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
This research, carried out in a Child Education Institution in Joinvillie, Santa Catarina 
state, during all the school year of 2005. had as research subjects nine children of 
three and four years of age, being said work linked to the research line of Didactic 
and Pedagogical Methods and Processes of the Master Course in Education at the 
Universidade Regional de Blumenau (FURB). Its overall goal was to analyze the 
possible contributions of a process that operates the language (reading and written) 
in child education, from reading and written acts, in a real use context, like, for 
example,  children’s story books and notes. Same was based on the principle that 
language (spoken, read or written) is a social fact, which existence lies in the need to 
communicate. In that sense, it was based theoretically on Vygotsky’s premises, 
meaning that the understanding of the reading and writing construction process must 
consider the subject who is involved in the learning process, as well as his/her pre-
school baggage, what is also clarified by Batkhtin who states that the human being  
does not understand the word as an isolated unit, separated from its concrete 
meaning and of its context as well. Present work used the qualitative approach and 
the participative action research and, as instruments for data collecting, observation, 
field notes and written records. Thus, we intended to evaluate a practical process, 
bringing together reading and writing, in real use contexts and in simulations in 
playing. Through that process, we tried to take into consideration the children’s ludic 
activity itself -- the playing, incorporating to same social forms and uses of writing. 
We would also like to point out that, during all the development of mentioned 
process, we had the oriented co-participation of the parents of the children involved. 
The analysis of the data revealed that the ludic experiences offered contributions to 
the understanding of the language learning process (reading and writing) of the 
target-children of the research: some have, from that research onwards, started to 
get more involved with reading and writing, what enabled them not only to recognize 
some letters in real situations, but also to write their own names and thus starting 
their literacy. 
 
Key-words: Child Education. Language. Reading and Writing. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

“Talvez os homens não sejamos outra coisa que um modo particular de 

contarmos o que somos. E, para isso, para contarmos o que somos, talvez não 

tenhamos outra possibilidade senão percorrermos de novo as ruínas de nossa 

biblioteca, para tentar aí recolher as palavras que falem de nós” (LARROSA, 2003, 

p.22) 

Esse é o desafio que se propõe a quem pretende se apresentar, encontrar 

palavras para dizer aquilo que somos e como chegamos a ser o que somos. Articular 

essa trajetória em uma narrativa coerente que possa dar uma idéia de quem somos. 

Construir, reconstruir e dar sentido à própria vida por meio das palavras. 

Reconhecer-se e fazer com que outros nos conheçam por meio dessa escrita.  

Este trabalho fala da infância. A primeira barreira a se romper, o primeiro 

obstáculo a se transpor é determinar qual a primeira recordação que temos de nós 

mesmos: Onde fica guardada boa parte de nossa primeira infância? Quando 

começamos a ter consciência de que existimos? 

Perguntas difíceis de responder que, muitas vezes e para muitos, ficam sem 

resposta. Será que a modernidade nos impõe padrões de comportamento e 

condutas que apagam nossa história?  Será que, na luta pela sobrevivência, 

apagamos boa parte do nosso ser? Será que essa falta de consciência de nossa 

infância nos faz julgar ser ela uma categoria não muito importante e que, portanto, 

nela qualquer coisa basta? 

Parece, nos dias de hoje, não haver mais tempo para contar quem somos ou 

escutar quem são os outros. Essa prática ficou num tempo muito distante, talvez 

num tempo em que ainda não existia tanta tecnologia, em que não havia televisão, 

computador, máquinas de entretenimento que afastam as pessoas do contato social.  

Num tempo em que esses aparelhos não substituíam a presença do pai, da mãe, 

das pessoas.  

Ao observar as pessoas diante desses aparelhos, recordo das crianças em 

fase egocêntrica, centradas no mesmo objeto, mas interagindo só com o objeto 

como se o outro brincando ao lado não existisse. Num tempo em que as histórias da 

vida real eram mais importantes que as novelas.  
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Nesse tempo marcado por recordações saudosas, eu nasci, mais 

precisamente no dia oito de novembro de 1960, na então pequena e pacata cidade 

de Blumenau, no estado de Santa Catarina.  

Num tempo em que melhor ou pior do que hoje (não me cabe aqui julgar) se 

sentava na sala para conversar, ouvir alguém tocar um instrumento, ouvir histórias.  

Tempo em que se podia brincar na rua com os amigos; tempo em que o tempo 

passava mais devagar.  Tempo em que entrei na escola. Tempo de ruptura. Tempo 

em que não se considerava o interesse de quem aprende. Tempo da educação 

tecnicista, tempo das cartilhas. Tempo em que se considerava que todos aprendiam 

do mesmo jeito, com o mesmo método. Tempo em que se considerava que a 

alfabetização (decodificação) garantia a compreensão do que se havia lido. Tempo e 

método que não me levaram a ler e escrever com autonomia. Para ler, aprendi a 

decorar; escrever era sinônimo de copiar. 

Foi minha mãe quem descobriu que eu não sabia ler. Foi ela, também, diante 

dessa constatação, que me ensinou a ler e, conseqüentemente, a escrever. Hoje, 

entendo que essa experiência estava permeada pela dimensão da afetividade 

(Wallon,1989) existente no ato de aprender e ensinar. Tempo que marca a minha 

preocupação com o processo de alfabetização. Um tempo desenterrado das 

lembranças que sinaliza para o cuidado e atenção que tenho com a infância. Um 

tempo que fica muito longe e, de longe, determinou a existência desta pesquisa.  

Tempo, muito tempo vivido que procurei organizar e concretizar em palavras, 

na história da minha vida, a história de uma alfabetização. História que, se você tiver 

tempo e vontade para ler, pode visitar no Apêndice 1 deste trabalho.  

A vida nada mais é do que uma história; ao contá-la, organizamos fatos 

desordenados em uma narrativa, transformamos inquietudes em história. 

História que fala de duas personagens em especial: mãe e filha numa relação 

entre o ensinar e aprender. Em resumo, ela aponta alguns fatos já ditos 

determinantes para as escolhas da mãe e da filha quando resolveram, cada uma ao 

seu tempo, serem professoras.  

Nessa história, mãe e filha alternaram papéis na formação dos próprios filhos: 

mãe e professora.  

Esta apresentação em forma de história foi pensada por uma leitora e 

contadora de histórias para começar a falar de um assunto muito sério: linguagem 

(leitura e escrita) com as crianças pequenas em um ambiente escolar, mais 
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especificamente na Educação Infantil. Um tema polêmico com muitas questões a 

serem pensadas. Um processo envolvendo vários parceiros indispensáveis para o 

sucesso da empreitada: família e escola.  

A proposta deste trabalho é, acima de tudo, uma reflexão sobre o direito que 

as crianças têm de conviver, explorar e pensar sobre ferramentas presentes no 

cotidiano - ler e escrever – principalmente no direito que têm ao escolher caminhos 

para esse aprendizado, muitas vezes predeterminado por adultos. Nesse processo, 

a preocupação foi considerar propostas que favorecessem o acesso à leitura e à 

língua escrita, considerando o interesse da criança para a construção desse 

conhecimento, sobretudo quanto ao direito que as crianças têm de serem 

respeitadas nas suas falas e em suas brincadeiras. 

Ao final dessa breve apresentação, deixo um convite: Vamos brincar de ler e 

escrever? 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Desde o primeiro dia de vida, a criança já está exposta aos elementos da 

cultura e à presença do outro, que se torna mediador entre a cultura e ela.  

Quem convive com crianças invariavelmente se surpreende com a 

capacidade que elas têm para fazer uso de ferramentas tecnológicas, como, por 

exemplo, o computador. Nesse uso, elas aprendem a identificar e utilizar 

corretamente os comandos do teclado para executar tarefas. Nessa e em outras 

atividades do dia-a-dia, elas são estimuladas por uma grande quantidade de signos 

(letras), símbolos e suas várias formas de escrita. Isso coloca o trabalho com a 

linguagem oral e escrita no centro de reflexões, sobretudo para os estudiosos e 

profissionais ligados às crianças que ainda não estão alfabetizadas. Nesse contexto, 

observamos, nas instituições de ensino, como nas de Educação Infantil, diversas 

situações vivenciadas no processo de alfabetização das crianças. 

Uma dessas situações se refere ao fato de que, muitas vezes, ao propormos 

que a criança aprenda a ler e escrever, não lemos nem escrevemos para ela. Aliado 

a isso, Vygotsky (1991, p. 155) afirma que “A grande maioria das crianças já são 

capazes de ler aos quatro anos e meio”. Diante do exposto por esse autor, podemos 

conjecturar que a criança da Educação Infantil tem condições de fazer progressos 

em seu processo de entendimento da leitura e escrita.  

Também concordamos com Vygotsky (1991) quando afirma que o estudo da 

história do desenvolvimento da linguagem leva a concluir que seria natural transferir 

o ensino da escrita para a pré-escola. Entretanto, alguns critérios precisam ser 

observados nesse período: respeitar o tempo de cada criança; integrar, de forma 

lúdica e prazerosa a leitura e a escrita às brincadeiras, pois há que ser considerado, 

nesse processo, que as crianças não têm o mesmo ritmo de desenvolvimento. 

Outra situação observada é que, no contexto educativo, a escrita ainda é 

considerada, por muitas instituições de ensino, só como algo a ser ensinado 

mecanicamente, por meio de técnicas de aquisição de letras e fonemas, sem que 

seja levado em consideração o aspecto lingüístico de compreensão do que é lido e 

escrito.  
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Nas situações apresentadas, é desconsiderado que o entendimento da 

linguagem (leitura e escrita), pela criança, se inicia muito antes de seu ingresso na 

escola, sendo que a mesma está exposta, desde o primeiro dia de vida, aos 

elementos da cultura e à presença do outro, que se torna mediador entre a cultura e 

ela. Para Ribeiro (1999, p. 50), “[...] a alfabetização começa no ventre da mãe, 

quando os pais nomeiam e conversam com o filho ou a filha ainda em gestação, 

colocando palavras e letras nesses diálogos”. 

Considerando o exposto, promover o ensino da língua com crianças da 

Educação Infantil apresenta-se como um grande desafio . Muitas vezes, nessas 

instituições, as posturas tomadas são extremas e opostas: em alguns casos, não 

são propostas vivências para desenvolver e propiciar o aprendizado; em outros, as 

vivências são importadas de cartilhas, são permeadas de exercícios de prontidão, 

desvinculadas da cultura infantil e baseadas no discurso adulto.  

No ensino sistematizado, em se tratando dos trabalhos relacionados à 

linguagem oral e escrita com crianças na Educação Infantil, a discussão envolve 

muitos questionamentos, dentre os quais estão: Qual a melhor idade para as 

crianças iniciarem um processo de entendimento da linguagem (leitura e escrita)? 

Quando elas estão aptas? Quem determina o tempo de aprender? 

No que se refere à temática desses questionamentos, Ferreiro (2001) declara  

[...] que, atuando de forma inteligente, pode-se alfabetizar aos 5 
anos, aos 6 ou aos 7. É preciso oferecer oportunidade para os 
menores. Alguns vão aprender muito, outros nem tanto. A idéia de 
que eu, adulto, determino a idade com que alguém vai aprender a 
escrever é parte da onipotência do sistema escolar que decide em 
que dia e a que horas algo vai começar. Isso não existe. As crianças 
têm o mau costume de não pedir permissão para começar a 
aprender.  
 

Levando em consideração as palavras de Ferreiro, justificamos a nossa 

intenção de pesquisa: aproximar e oportunizar às  crianças menores o acesso e 

convívio com atos de leitura e escrita em contextos de uso real e simulações nas 

brincadeiras. Nessa perspectiva, procuramos considerar o ponto de vista de quem 

aprende, no caso das crianças de 3 e 4 anos regularmente matriculadas em uma 

instituição de Educação Infantil, o trabalho com a linguagem (leitura e escrita), bem 

como o interesse e o “caminhar” dessas crianças. Ao levar em conta esse ponto de 

vista, o trabalho pode se tornar mais significativo para quem aprende, quebrando 
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com a idéia de um tempo estipulado por adultos para o aprendizado da linguagem 

leitura e escrita. 

Nesse processo de propiciar à criança oportunidade de conferir significado ao 

que lê e escreve, introduzindo-a no mundo letrado, das culturas letradas, a 

responsabilidade é tanto da escola quanto da família.  

Diante das situações observadas e relatadas, decidimos adotar como tema de 

pesquisa o processo de entendimento da leitura e escrita num contexto significativo1, 

ou seja, levando em consideração o interesse e as vivências das crianças de 3 e 4 

anos que freqüentam a 1ª fase da Educação Infantil.  

A escolha deste tema também levou em consideração fatos passados, 

relacionados à trajetória da pesquisadora em seu processo de alfabetização, 

relatados na íntegra no Apêndice 1, sob a nomenclatura História de Vida, a qual 

apresenta relatos que mostram falhas no processo de alfabetização que 

desconsiderou a necessidade de dar significado ao ato de aprender a ler e a 

escrever, bem como evidenciou o modelo de alfabetização visto como um processo 

mecânico desprovido de sentido para quem aprende. 

Ressaltamos, nesse ponto, que a caminhada da pesquisadora como 

professora foi permeada pela busca constante de referenciais que fundamentassem 

um processo de aprendizagem mais significativo do que o modelo que prioriza a 

transmissão de conhecimentos ao qual foi submetida. 

Considerando os aspectos descritos, este trabalho surgiu de nossa prática 

como professora da Educação Infantil, da busca constante de um suporte teórico, de 

leituras, de muitas reflexões e observações sobre o processo ao longo dos anos. 

Neste sentido, defendemos uma cultura infantil que deve ser respeitada pelos 

profissionais que atuam diretamente com esse segmento. Daí a necessidade 

crescente de contextualizar o processo ensino e aprendizagem de crianças 

pequenas (3 e 4 anos), de somar a ele o interesse da própria criança para promover 

o entendimento da leitura e escrita por meio do lúdico, especialmente do brincar, e 

estabelecer, ao mesmo tempo, relações diretas com as outras áreas do 

conhecimento. Assim, poderemos tornar esse entendimento da leitura e da escrita 

                                                 
1  Nessa dissertação contexto significativo é concebido como o contexto que leva em consideração o interesse e 

as vivências das crianças de 3 e 4 anos que freqüentam a 1ª fase da Educação Infantil.   
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uma vivência significativa, considerando a criança como um ser capaz de pensar 

sobre a mesma. 

A relevância desta pesquisa reside na possibilidade de suscitar novos olhares 

sobre o processo de entendimento da leitura e da escrita na Educação Infantil, 

principalmente no caso das crianças menores, de 3 e 4 anos.  

Uma vez delimitado o tema da pesquisa, elaboramos a questão-problema: quais as 

possíveis contribuições das vivências lúdicas criadas no processo de entendimento 

da linguagem (leitura e escrita) com crianças de 3 e 4 anos da Educação Infantil a 

partir de atos de leitura e escrita? 

No que se refere ao objetivo geral, o definimos como: analisar as possíveis 

contribuições das vivências lúdicas criadas no processo de entendimento da 

linguagem (leitura e escrita) com crianças de 3 e 4 anos da Educação Infantil a partir 

de atos de leitura e escrita. 

Os objetivos específicos ficaram assim delineados: 

• Discutir com os pais das crianças de 3 e 4 anos da Educação Infantil de 

uma instituição de Joinville, SC, ações a serem realizadas em casa na 

construção de ambientes de letramento para despertar o interesse das 

crianças pela leitura e escrita. 

• Investigar se as crianças de 3 e 4 anos da educação Infantil reconhecem 

as letras, se as utilizam na tentativa de escrever espontaneamente algo 

e se sabem distingui-las dos desenhos. 

• Avaliar se as vivências lúdicas criadas auxiliam o processo de 

entendimento da linguagem (leitura e escrita) das crianças de 3 e 4 anos 

da Educação Infantil. 

• Analisar o processo que trabalhou a linguagem (leitura e escrita), com as 

crianças de 3 e 4 anos da Educação Infantil de uma instituição de 

Joinville, SC. 

Para atingir os objetivos propostos, nos fundamentamos nos estudos de 

vários pesquisadores, dentre os quais citamos Soares (2003), Kleiman (1995) e Kato 

(1986), com a discussão sobre o letramento; Vygotsky (1994), com seus escritos 

sobre a linguagem, psicologia e desenvolvimento cognitivo e as relações entre 

linguagem e pensamento; Leontiev (1994), com suas discussões sobre a questão da 

atividade do indivíduo e das forças motivadoras do brincar no desenvolvimento da 

criança; e Bakhtin (2004), com a construção e compreensão dos sentidos e 
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significados dos enunciados construídos na comunicação, na busca da significação 

associada a um signo verbal.  

Esta dissertação está assim organizada: A Introdução traz tema de pesquisa, 

justificando sua relevância e delimitando os objetivos. A Metodologia apresentados 

procedimentos metodológicos adotados. O terceiro capítulo descreve os encontros 

com os pais, ressaltando o estabelecimento de uma parceria com a 

professora/pesquisadora, bem como apresenta algumas considerações sobre leitura, 

escrita e infância e as atividades desenvolvidas com os pais. O quarto descreve as 

atividades desenvolvidas com as crianças, e as analisa no que se refere à relação 

lúdica da criança com a linguagem (leitura e escritura). Neste capítulo, tentamos 

responder à pergunta: Para que aprender a ler e escrever? E apresentamos e 

analisamos os dados da pesquisa, relacionados às atividades desenvolvidas 

envolvendo Histórias, Projeto Nome e Brincadeiras. 

A seguir, apresenta-se a metodologia utilizada nesta pesquisa.  
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2 METODOLOGIA 

 

 

O tema geral abordado nesta pesquisa é o entendimento da leitura e escrita 

num contexto significativo, ou seja, levando em consideração o interesse e as 

vivências das crianças de 3 e 4 anos que freqüentam a 1ª fase da Educação Infantil, 

analisando, nesse processo, seu envolvimento com as práticas de leitura e escrita 

nas brincadeiras cotidianas. Somado a isso, paralelamente, buscamos uma parceria 

com os pais, concretizada em 15 encontros sobre os quais discorreremos nos 

tópicos 3.1 e 3.2 deste capítulo. 

Para conduzir esta investigação, optamos pela abordagem qualitativa. 

Segundo Lüdke e André (2003), a pesquisa com enfoque qualitativo apresenta 

diversas características. A primeira delas é que tem o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador como principal instrumento. Dessa forma, o 

pesquisador investiga a situação por meio de um contato direto com o ambiente. 

Outra característica é que os dados são predominantemente descritivos sobre 

pessoas, situações e acontecimentos. Além disso, há maior preocupação com o 

processo do que com o produto, sendo que se verifica como o problema se 

manifesta nas interações cotidianas. O significado que as pessoas atribuem às 

coisas é foco de estudo, e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, 

com formulação de abstrações a partir da análise dos resultados. (LÜDKE e ANDRÉ, 

2003) 

Das características apontadas pelos autores, pelo menos duas delas se 

aplicam a esta pesquisa: o pesquisador investiga a situação por meio de um contato 

direto com o ambiente e há maior preocupação com o processo do que com o 

produto. Assim, nesse trabalho de pesquisa, a pesquisadora foi também a 

professora em contato direto com o objeto da pesquisa, característica que tornou 

mais fácil seu envolvimento na observação e coleta de dados, porém, mais difícil o 

distanciamento na análise dos mesmos. Isto significa que realizamos esta pesquisa 

com a turma de crianças com a qual trabalhamos durante o ano letivo de 2005.  

Quanto à preocupação maior com o processo, munida de seus 

conhecimentos e de sua experiência, a professora/pesquisadora não foi em busca 

de resultados, mas esteve em busca da análise de práticas envolvendo a 
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aproximação das crianças com atos de leitura e escrita. Para isso, foi dada ênfase à 

compreensão de fenômenos sociais subjetivos e singulares, privilegiando a imersão 

no campo estudado, estando a preocupação, nesse caso, sobretudo em conhecer 

os sujeitos envolvidos na pesquisa e sua relação com o objeto estudado. Destaca 

Goldenberg (2000) que compreender o objeto estudado está ligado ao universo 

existencial humano.  

A escolha pela abordagem qualitativa se justifica pelo fato de esta pesquisa 

investigar a aplicação de processos e métodos para gerar conhecimentos, buscando 

promover soluções mais adequadas aos problemas de inclusão das crianças da 

Educação Infantil no mundo das letras, bem como, ao mesmo tempo, compreender o 

movimento feito pelas crianças no processo de entendimento das primeiras letras, 

contexto em que as ações são constantemente revistas e repensadas. Essas 

características descartam as técnicas que se preocupam com a quantificação de 

resultados empíricos, com um padrão de observação positivista. 

No processo, realizamos constantes reflexões tanto como 

professora/pesquisadora quanto com o grupo de pais, na ação e sobre a ação, 

analisando e depurando as práticas familiares e pedagógicas envolvendo trabalhos 

de linguagem com a leitura e escrita.  

Nas duas situações, utilizamos como instrumentos de coleta de dados, o 

diário de campo, a observação e os registros escritos.  

Diário de campo é um dos instrumentos de trabalho clássicos da 

Antropologia. É um caderno especial do(a) pesquisador(a) levado ao local de 

pesquisa para anotações. 

Segundo Zago (2003, p. 189), “A observação é um mergulho profundo na vida 

de um grupo com o intuito de desvendar as redes de significados produzidos e 

comunicados nas relações interpessoais.”  

Quanto ao observador, para Lüdke e André (2003, p.29):  

O ‘observador como participante’ é um papel em que a identidade do 
pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado 
desde o início. Nessa posição o pesquisador pode ter acesso a uma gama 
variada de informações.  
 

Em todas as situações em que a observação foi utilizada, nas relações com 

os pais, nas relações com as crianças envolvidas, a proximidade do 

professor/pesquisador com a comunidade investigada foi fundamental. Os pais 
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desde o início, foram informados da participação das crianças na pesquisa. As 

crianças, na medida do seu entendimento, eram também esclarecidas que seus 

trabalhos seriam observados por outras pessoas em outros lugares, em outros 

contextos. A cumplicidade e a cooperação estabelecidas a partir daí foram de suma 

importância para o desenvolvimento da pesquisa. A relação de confiança refletiu-se 

principalmente na coleta de dados. Nessa relação de confiança mútua, os pais 

prontamente respondiam às nossas solicitações, e as crianças mostraram-se 

dispostas em emprestar seus trabalhos para a professora/pesquisadora incluí-los em 

sua dissertação.  

As nove crianças com idades entre três e quatro anos que participaram desta 

pesquisa freqüentam um Centro de Educação Infantil da rede particular de ensino de 

Joinville, SC. João Pedro, exceção, iniciou com dois anos e completou três anos em 

março de 2005. Maithê e Lethícia iniciaram com três e completaram quatro em 

novembro de 2005.  Sarah iniciou com três anos e completou quatro em outubro de 

2005. Jéssica iniciou com três anos e completou quatro em setembro de 2005. Vítor 

iniciou com três anos e completou quatro em agosto de 2005. Vitória, Augusto e 

Fernanda iniciaram com três anos e completaram quatro em março de 2005.  

A opção por essa escola e por esse grupo de crianças foi feita porque 

trabalhamos como professora durante quinze anos na instituição e, na época da 

coleta de dados, ainda trabalhávamos.  

Inicialmente, recebemos todo o apoio da coordenação para fazermos a 

pesquisa. No decorrer do trabalho, muitas coisas aconteceram; algumas dificultaram, 

e outras facilitaram o processo. Em decorrência disso e de outras modificações 

feitas na proposta da escola, nos afastamos do trabalho direto com as crianças da 

Educação Infantil. Ingressamos, então, em outro segmento da educação no curso 

Normal Superior, na formação de futuros professores da Educação Infantil. Essa 

nova perspectiva deu um distanciamento ao processo analisado e uma nova visão 

sobre o mesmo.  

Esse grupo de 9 crianças de 3 e 4 anos, com exceção de uma, que começou 

o ano letivo com 2 anos e terminou com 3, estava regularmente matriculado no ano 

de 2005, na primeira fase da Educação Infantil, turno matutino, na referida escola. 

Assim, desenvolvemos nessa turma a pesquisa, pois optamos por realizá-la no turno 

matutino e esta era a única primeira fase a freqüentar este turno. 
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Entretanto, antes de definir os passos a serem dados nesta pesquisa, 

encontraram-se alguns obstáculos. Um deles foi a desmistificação da atividade de 

pesquisa. A principal dúvida que se instalou a partir daí foi: É possível para uma 

professora de Educação Infantil, envolvida em práticas pedagógicas, realizar 

pesquisa? Para responder a esta questão, houve necessidade de redimensionar o 

conceito e adotar a posição de André e Lüdke (2003), que vêem a pesquisa como 

uma possibilidade dentro das atividades normais do profissional da educação. 

Definida essa posição, o desafio que se apresentou a nós foi diferenciar e 

estabelecer o que pertence à prática pedagógica e o que pertence à pesquisa. Essa 

tarefa, não muito fácil no primeiro momento, foi se tornando mais clara e mais fácil 

no desenvolvimento da pesquisa a partir do delineamento mais preciso do tema e do 

problema de pesquisa. 

Uma vez constatada a possibilidade de se realizar, enquanto professora uma 

pesquisa envolvendo práticas pedagógicas, delimitaram-se os passos da pesquisa, 

quais sejam: 

- escolha de uma instituição de ensino de Educação Infantil da cidade de 

Joinville, SC; 

- escolha da turma  

- formação de um grupo de pais das crianças envolvidas na pesquisa; 

- escolha das situações de aprendizagem a serem desenvolvidas pelas 

crianças e atividades a serem desenvolvidas pelos pais; 

- desenvolvimento das ações de aprendizagem coma as crianças e atividades 

com os pais. 

Durante a pesquisa, nos referiremos a essas crianças utilizando os seus 

próprios nomes, pois os pais autorizaram. (Apêndice 2) Os pais não só autorizaram 

a utilização do nomes das crianças, como também  colaboraram com esta pesquisa, 

participando de grupos de estudo, desenvolvidos simultaneamente às atividades 

com as crianças.  

As atividades com as crianças foram desenvolvidas em 2005, em um período 

de, aproximadamente, um ano, sendo que, dentre elas, foram selecionadas algumas 

para serem analisadas e avaliadas observando o desenvolvimento e progressos das 

crianças em relação ao interesse e compreensão da leitura e da escrita.  

Em primeiro lugar, passamos a apresentar aos encontros feitos com os pais 

buscando um maior envolvimento da família com esse processo, e, posteriormente, 
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passamos a relatar as situações referentes às crianças. Ressaltamos, entretanto, 

que, nesta dissertação, não teremos um capítulo reservado à fundamentação 

teórica, sendo que esta será apresentada em todos os capítulos. 
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3. ENCONTROS COM OS PAIS, UMA BUSCA DE PARCERIA 

 

 

Neste capítulo, relatamos a experiência envolvendo as famílias e a escola, 

tendo em vista a responsabilidade desses dois grupos na aproximação das crianças 

com a linguagem (leitura e escrita). Para tanto, inicialmente, justificamos as 

concepções de leitura, escrita e infância. 

 

 

3.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE LEITURA, ESCRITA E INFÂNCIA 

 

 

Para Vygotsky (1991), a aprendizagem é uma atividade social, uma vez que a 

criança assimila a cultura na qual está inserida no social, inicialmente com a família 

e, mais tarde, com a escola. A aprendizagem é um processo ativo e se caracteriza 

pela ação de vários tipos de atividades que se realizam no intercâmbio com outras 

pessoas. Reforçando essa idéia, encontramos em Bassadas (1999, p. 21) que esse 

processo permite “incorporar novos conhecimentos, valores, habilidades, que são 

próprias da cultura e da sociedade em que vivemos”. É nesse processo que, 

segundo a mesma autora, acontece o desenvolvimento individual. Acreditando 

nessa concepção de aprendizagem, a partir do social, nesse ponto do trabalho, 

optamos por nos pautar nas teorias dos três principais representantes da psicologia 

soviética: Leontiev, Lúria e Vygotsky, para fundamentar essa proposta, destacando a 

mediação e a própria atividade da criança, o brincar. É nesta atividade, descrita 

como principal atividade da criança em idade pré-escolar por Leontiev (1994), que as 

crianças adquirem novos instrumentos para construir novos conhecimentos. 

Seguindo essa mesma linha de pensamento, é na brincadeira que as crianças 

exercitam várias habilidades: habilidades de raciocínio, habilidades motoras, 

habilidades na linguagem.  

A aquisição da linguagem (leitura e escrita) pela criança é um grande marco, 

responsável por progressos significativos no seu desenvolvimento. Segundo 

Vygotsky (1991, p. 38),  
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A capacidade especificamente humana para a linguagem habilita as 
crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de 
tarefas difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução 
para um problema antes da sua execução e a controlar seu próprio 
comportamento. Signos e palavras constituem para as crianças, 
primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com outras 
pessoas.  
 

Vygotsky (1991) faz uma análise crítica da mecanização a que, muitas vezes, 

as crianças são submetidas ao entrarem na escola. Descreve, também, o ensino da 

linguagem escrita dependente de um treinamento artificial que desconsidera toda a 

construção e desenvolvimento da criança nesse sentido. A escrita é imposta de fora, 

treinada a partir de habilidades meramente técnicas, como “uma complicada 

habilidade motora” (VYGOTSKY, 1991, p.140). Relega-se, assim, a linguagem 

escrita a um segundo plano, dando ênfase ao treino de habilidades motoras, cujas 

tarefas são unidirecionalmente escolhidas pelo professor. 

Pensar o ensino da leitura e escrita como uma atividade mecânica, sem 

significado para quem aprende é ilustrado na fala da personagem Mafalda 

apresentada na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Mafalda 
Fonte: Quino (2002, p.48.). 
 
 

Como é possível observar na Figura 1, ironicamente e com muito bom humor, 

como é característica da personagem, Mafalda manifesta algumas de suas 

inquietações sobre as coisas que aprende na escola, totalmente dissociadas de seu 

interesse um tanto precoce de ler e compreender as relações políticas. 

Resguardadas as devidas proporções, o mesmo processo acontece quando 

pretendemos ensinar a língua escrita sem levar em conta o contexto e interesse do 

sujeito a quem pretendemos ensinar. 
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No caso específico das crianças, o interesse mais significativo está na 

brincadeira (LEONTIEV, 1994). Para promover o desenvolvimento da linguagem 

oral, na leitura e escrita, é preciso considerar, segundo Vygotsky (1994), o interesse 

de quem aprende. Portanto, há que ser considerada a brincadeira, “brincadeira de 

escrever”, nela contemplando a simulação dos usos sociais da leitura e escrita.  

Outro ponto a destacar em relação às aprendizagens diz respeito ao interesse 

de quem aprende. Para Charlot (2005, p.76), “Uma aprendizagem só é possível se 

for imbuída do desejo (consciente ou inconscientemente) e se houver um 

envolvimento daquele que aprende”.  

Na concepção de Ribeiro (1999), a intervenção pedagógica do professor da 

Educação Infantil é muito significativa no sentido de conduzir o processo ensino-

aprendizagem de maneira dinâmica e prazerosa para a criança. Para tanto, ele deve 

mediar atividades e desafios que propiciem avanços na aquisição da linguagem. 

Neste sentido, o professor tem o papel de facilitar o intercâmbio entre as crianças, 

auxiliar nas dificuldades, propor situações de construção do conhecimento, 

envolvendo a escrita e a leitura.  

No movimento epistemológico, em relação às crianças, ao longo dos tempos, 

muitas foram as concepções sobre o espaço da infância. Elas já foram consideradas 

e olhadas como tábulas rasas, nas quais poderiam ser impressas informações para 

sua formação, ou flores de um jardim de infância a serem cuidadas e cultivadas. 

Passaram a ser percebidas e educadas sob a visão romântica de Rousseau, que 

considerava a criança como a face mais inocente e pura da vida humana. 

Essas visões de infância, segundo Cohn (2005, p. 10), denunciam imagens 

preconcebidas: 

 
[...] estudar as crianças tem sido um desafio para a antropologia. As 
razões são muitas, e a principal parece ser justamente a dificuldade 
em reconhecer na criança um objeto legítimo de estudo. Afinal, em 
várias esferas, que vão do senso comum às abordagens do 
desenvolvimento infantil, pensa-se nelas como seres incompletos a 
serem formados e socializados. 

 

A infância, no sentido apontado por Cohn (2005), pode ser um modo 

particular e não universal de pensar a criança. O que se compreende, hoje, como 

infância vem se construindo ao longo do tempo socialmente. Como descreve o 

mesmo autor, “contemporaneamente, os direitos das crianças e a própria idéia de 
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menoridade não podem ser entendidos senão a partir dessa formação de um 

sentimento e de uma concepção de infância.” (COHN, 2005, p.22) 

A partir desse novo entendimento, mudanças têm sido promovidas. A criança 

começou a ser percebida como um sujeito social e, a partir daí, aconteceram 

mudanças. A criança passou a ter espaço e legitimidade em uma variedade de 

estudos. 

As pesquisas começaram a focar e compreender a criança a partir do seu 

próprio ponto de vista, buscando compreender as características próprias desse 

segmento. Como descreve Arroio (2003), a infância começou a ser vista e 

respeitada nas suas especificidades, como um tempo de direitos, os quais ainda são 

muito restritos no quesito educação, já que essa importância à educação infantil em 

termos de história ainda é muito recente.  

Diante do exposto, essa pesquisa procurou lançar um olhar sobre a infância 

considerando a criança como sujeito histórico de direitos que, ao mesmo tempo em 

que recebe e se forma, cria e se modifica. Entendemos a criança, amparados por 

Corsino (2005), como também criadora de cultura, capaz de transformar e 

transformar-se.  

A partir desse novo olhar, promovemos os encontros com os pais descritos a 

seguir. 

 

 

3.2 OS ENCONTROS 

 

 

Os encontros com os pais, conforme já mencionado, aconteceram no decorrer 

do ano de 2005, de fevereiro a novembro, quinzenalmente, às segundas-feiras. Ao 

todo, foram quinze encontros. O objetivo desses encontros era discutir ações que 

poderiam ser realizadas em casa, construindo ambientes de letramento (acesso a 

bons livros, revistas e participação de atos de escritura no cotidiano, como, por 

exemplo: ajudar a fazer uma lista de compras do supermercado) para despertar o 

interesse das crianças pela leitura e escrita.  

O primeiro encontro contou com a participação dos pais de todas as crianças, 

ou seja, participaram 10 pais. Nos encontros subseqüentes, pais e mães se 

revezaram. Um dado relevante foi a participação dos pais, além de que quatro deles 
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foram assíduos, tendo participado de todos os encontros. Ressaltamos que os pais, 

quando impossibilitados de estarem presentes, se justificaram, por iniciativa própria, 

para isso utilizando bilhetes (Figura 2), e se inteiraram do assunto discutido. 

 
Figura: 2 – Bilhete de uma das mães justificando sua ausência em um dos encontros 

 

Essa iniciativa dos pais se justificarem nos leva a conjecturar a importância 

dada por eles a esses encontros, nos quais trabalhamos, principalmente, com a 

concepção da língua como um instrumento de resgate histórico-cultural que, 

conseqüentemente, desenvolve a linguagem e sua dimensão expressiva e sensível. 

Trabalhamos, também, com a concepção de que as palavras são afetadas por 

conflitos históricos e sociais e que nos constituímos na e pela linguagem, da 

oralidade para a escrita, dentro de um contexto histórico cultural.  

Para Bakhtin (2004) e Vygotsky (1991), o homem não é um ser que tão 

somente responde às estimulações do meio, e sim é partícipe do jogo das trocas, no 

qual a linguagem exerce papel fundamental. Bakhtin (2004) revela que o diálogo é 

uma estrutura enunciativa que constitui a linguagem, e Vygotsky (1991) aponta que 

a mediação por meio da linguagem permite a inserção do sujeito no mundo social e 

que este se modifica dependendo do contexto em que está inserido. A compreensão 

da linguagem escrita é efetuada, primeiramente, por meio da linguagem falada 

(VYGOTSKY, 1991, p.131). 

A interação verbal é a chave da enunciação, entendida como produto da 

interação entre dois indivíduos socialmente organizados. Portanto, procede de 

alguém e se destina a alguém. Nesse sentido, a narrativa é um gênero a ser 



 26 

considerado, pois possibilita intercambiar experiências, nos conhecer, e nos 

reconhecer ou nos estranhar no outro. Ela nos faz perceber a nossa humanidade 

sócio-histórica, concilia tempos e espaços distintos, organiza os fragmentos das 

histórias vividas e/ou contadas. 

“Tanto é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as relações 

entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos 

encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc.”. 

(BAKHTIN, 2004, p.41). Um enunciado é muito mais que uma sentença normativa; 

ele é construído nas práticas sócio-interacionais entre sujeitos. Estes não são 

somente divulgadores dos discursos que já existem, mas são capazes de intervir, 

aprimorar ou, até, modificar o discurso social. Para o mesmo autor, o sujeito é um 

elemento participativo e atuante no processo comunicativo. 

Em nossa pesquisa, envolvemos os pais motivados pelo fato de que, nas 

sociedades grafocêntricas como a nossa, as crianças que convivem com a escrita e 

com as práticas de leitura e escrita cotidianamente em ambientes de letramento 

poderão perceber melhor a utilidade da linguagem escrita e encontrar significado 

para o seu entendimento. Nesse sentido, quanto mais houver a aproximação com 

atos de leitura e escrita, mais será favorecida a elas a compreensão dos 

mecanismos desse processo. (KATO,1998)  

Assim, dado o objetivo de nossa pesquisa – Analisar as possíveis 

contribuições das vivências lúdicas criadas no processo de entendimento da 

linguagem (leitura e escrita) com crianças de 3 e 4 anos da Educação Infantil a partir 

de atos de leitura e escrita – surgiu a importância em envolver da família para 

contribuir nesse processo. A intenção desses encontros era discutir com os pais 

ações que pudessem ser realizadas em casa para construir ambientes de letramento 

para as crianças.  

Segundo Abramovich (1991), um bom livro é aquele que se preocupa com a 

qualidade literária, o que exige selecionar publicações preocupadas e 

comprometidas com a qualidade da narrativa da história, com o encantamento que 

as palavras escritas com arte podem oferecer. Muitos títulos infantis são escritos 

utilizando frases desconexas, excertos de títulos originais sem sentido. Uma boa 

literatura deve oferecer diversos níveis de informações que, em contato com o 

universo da criança, possam ser transformadas, assimiladas e apropriadas por elas. 

(ABRAMOVICH, 1991) 
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Na dimensão de Larrosa (2003, p. 19), um bom texto é aquele que abre 

espaço para transformações e desenvolvimentos individuais:  

 
O estudante tem espaço. Um espaço aqui, livre, liberado. Fora da extensão 
dos lugares concretos e dos territórios marcados. Espaço aberto, 
indeterminado. Por isso o estudante vaga, divaga, vagabundeia. 
Extravagante o estudante dá voltas e mais voltas, se move lentamente, se 
permite rodeios, se oferece paradas, se detém.   

 

Além de bons livros, revistas e participação de atos de escritura no cotidiano, 

como ajudar a fazer uma lista de compras do supermercado, podem despertar o 

interesse das crianças pela leitura e escrita. 

Segundo Kleiman (1995, p.29), 

 
A linguagem, seja qual for a sua modalidade de comunicação é, por 
natureza, polifônica, incorporando o diálogo com vozes outras que a do 
enunciador. Estabelecendo o enunciado, ou o que nós chamamos de texto, 
como a unidade real da comunicação discursiva, Bakhtin insiste na 
necessidade de focalizar o lingüístico como denominador comum dos mais 
diversos tipos de texto, apesar de suas grandes diferenças formais e da 
complexidade intrínseca dos gêneros a que eles possam pertencer. (Grifo 
no original) 

 

Como destaca Kleiman (1995), é nas práticas sociais que a linguagem se 

constitui. Essas práticas mudam segundo um contexto determinado culturalmente. 

Sendo assim, a qualidade das práticas letradas das famílias torna-se importante e 

pode colaborar para o desempenho das crianças no desenvolvimento da linguagem 

(leitura e escrita). O padrão de letramento das famílias com nível de escolarização 

alto e o letramento de famílias de baixa escolarização determinam um 

desenvolvimento diferenciado nas crianças (KLEIMAN, 2004)2. Reforçando essa 

mesma idéia, Luria (1994, p.101) destaca que 

 

Quando uma criança entra na escola, já está equipada, já possui suas 
próprias habilidades culturais. Mas esse equipamento [...] não foi forjado 
pela influência sistemática do ambiente pedagógico, mas pelas próprias 

                                                 
2  Fundamentando essa questão, na introdução do livro: Os Significados do Letramento: uma nova perspectiva 

sobre a prática social da escrita (Kleiman, 1995, p.40-44) a autora faz uma resenha dos estudos de Heath, 
descrevendo uma pesquisa com dois grupos de crianças. Comparando o grau de desenvolvimento de crianças 
cujas famílias possuem alto nível de escolarização versus desenvolvimento de crianças de famílias que 
possuem baixa escolarização. A pesquisa aponta diferenças que determinantes. Uma delas é que no grupo 
com menos escolarização não entendem certos conteúdos nem as práticas dos eventos de letramento. Por 
exemplo: para ensinar a criança a segurar a bola na forma correta, em vez de dizer “coloca o polegar neste 
lugar e depois abre o dedo” como os adultos das classes majoritárias fazem, o adulto nos grupos menos 
escolarizados confia nos poderes da observação da criança dizendo apenas “faz assim, ó”. 
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tentativas primitivas feitas pela criança para lidar, por si mesma, com 
tarefas culturais.  

 

Com base nos autores mencionados, podemos considerar que o 

desenvolvimento cognitivo que dá suporte ao aprendizado da escrita começa muito 

antes da entrada da criança na escola e é determinado pelas  tarefas culturais 

desenvolvidas pela comunidade na qual ela está inserida, ou seja, pela sua célula 

familiar. As oportunidades culturais de linguagem (eventos de letramento) 

oportunizados pela família podem determinar esses equipamentos, essas 

habilidades e destrezas que, por sua vez, permitirão aprender o complexo sistema 

da escrita. Gardner (1994, p. 183) reforça, em sua citação, a importância do universo 

familiar como reforço para que esse interesse seja despertado: “Muitas crianças têm 

pouca noção de por que se deveria ler, pois residem em ambientes onde os adultos 

não lêem.”  

Nas reuniões com pais, trabalhamos, principalmente, a noção apresentada de 

que a contribuição dos mesmos seria de suma importância para despertar o 

interesse da criança pela leitura e a escrita e criar condições propícias ao 

letramento. 

O letramento permite a inclusão da criança, desde muito pequena, no 

processo de leitura e escritura. Segundo Kato (1998, p.7), 

 

[...] a função da escola, na área da linguagem, é introduzir a criança no 
mundo da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado, isto é, 
um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para a sua 
necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às várias 
demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como 
um dos instrumentos de comunicação.  

 

A partir do exposto pela autora, entendemos que o processo de letramento e 

a aprendizagem da língua escrita serão facilitados se o contexto suprir as crianças 

de condições para a interação comunicativa. Da mesma forma, brincadeiras, jogos e 

histórias fornecerão a base para o desenvolvimento da capacidade simbólica nas 

crianças.  

Com a “invenção do letramento” (SOARES, 2003, p. 5), a alfabetização ganha 

uma nova dimensão. Alfabetizar (ensinar as letras), soma-se ao letramento como 

possibilidade de ensinar a língua escrita a partir da interação da mesma com seus 

usos e práticas sociais. 
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Além de trabalhar com os pais a importância de oferecer à criança um 

ambiente de letramento em casa, no decorrer dos trabalhos foi possível investigar a 

importância dada pelas famílias “às práticas de letramento” (KLEIMAN, 2004, P.38), 

ou “eventos de letramento” (KLEIMAN, 2004, p.40) 

A partir de estudos de Heath (1982,1983), a autora define eventos de 

letramento como “[...] situações em que a escrita constitui parte essencial para fazer 

sentido da situação, tanto em relação à integração entre os participantes como em 

relação aos processos e estratégias interpretativas”. Kleiman (2004) segue 

descrevendo, nessa mesma pesquisa, diferenças entre a forma de interação entre 

crianças e adultos durante a leitura, cujas famílias possuem nível de escolarização 

alto (universitário) e famílias de baixa escolarização. Essas diferenças determinam 

formas diferentes de interagir durante os eventos de letramento que, por sua vez, 

estabelecem também diferenças na capacidade de interpretar e, mais tarde, de 

escrever textos (KLEIMAN, 2004).  

Vimos nos motivos apresentados por Kleiman (2004) a importância de 

investigar, por exemplo, se a prática da leitura de histórias era freqüente ou não nas 

famílias das crianças participantes da pesquisa e, em caso afirmativo, como 

acontecia e com quem. Exemplificamos esses pontos citando duas crianças:  Vítor e 

Maithê. 

Vítor, no início do ano letivo, nas Rodas de Conversa3, relatava poucos 

eventos de letramento e, na maioria das vezes, executados pela empregada. Era ela 

que lia rapidamente para ele os livros emprestados pela biblioteca. No decorrer do 

ano, sua mãe começou a compreender a importância dessas leituras, passando a 

comprar os livros e a contar-lhe as histórias.  

Em relação à Maithê, todos em sua casa liam livros para ela. Um dia, sentada 

ao nosso lado, em uma das leituras diárias das histórias, apontou para o ponto de 

interrogação e falou: “Isso é uma pergunta, né, tia? Eu sei, meu irmão me falou.”4 

(denunciando a participação de evento de letramento). 

                                                 

3  A roda de conversa é um espaço reservado diariamente para discutir assuntos levantados pelas professoras e 
pelas crianças. Existem vários momentos de roda: roda de conversa séria, roda da história, roda das 
novidades do final de semana. 

4  Lembramos que um dos nossos instrumentos de coleta de dados foi o diário de campo, sendo que as falas dos 
participantes da pesquisa apresentadas nesta dissertação foram extraídas do mesmo. 
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Uma vez explicada a relevância dessa parceria com as famílias, no próximo 

item explicamos como foram realizados esses encontros. 

 

 

3.3 UM ENCONTRO, UM POEMA, MUITAS HISTÓRIAS 

 

 

Todos os encontros com os pais iniciaram com as já explicadas “práticas de 

letramento” (KLEIMAN, 2004), leitura de poemas, artigos e histórias. Fizemos essa 

opção para explicar o método, a proposta desenvolvida na escola e sugerir ações 

que dessem suporte para as famílias no auxílio ao processo da aquisição da 

linguagem, promovendo, assim, uma parceria para a inserção da criança no mundo 

das letras.  

Leontiev (1994, p.63) reforça que “O que determina diretamente o 

desenvolvimento da psique de uma criança é sua própria vida e o desenvolvimento 

dos processos reais desta vida – em outras palavras: o desenvolvimento da 

atividade da criança, quer a atividade aparente, quer a atividade interna. Mas seu 

desenvolvimento, por sua vez, depende de suas condições reais de vida”. 

A compreensão dos diferentes lugares sociais ocupados pelos interlocutores 

possibilita o entendimento das formas variadas de apreensão e articulação dos 

conhecimentos em constante elaboração, denunciando uma multiplicidade de 

sentidos a eles relacionados.   

A intenção que tínhamos era que as leituras feitas nos encontros com os pais 

servissem de sugestões para leituras feitas em casa com as crianças e 

esclarecimento sobre como o sujeito que vai interagir com a criança nesses eventos 

de letramento (leitura de um livro de histórias) deve conduzir essa atividade, abrindo 

espaço para a comunicação. Pretendíamos, também, desmistificar a idéia de que a 

escola é a “principal agência de letramento” (Kleiman, 1995, p. 25) e, ao mesmo 

tempo, construir a noção da importância do comprometimento das famílias em 

eventos de letramento (KLEIMAN, 1995).   

O primeiro encontro com os pais aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2005. 

Fizemos, inicialmente, uma dinâmica para descontrair e iniciar as apresentações; 

depois, lemos a história Olhe o que você fez, Peteco!, texto de Brigitte Weninger e 

ilustrações de Eve Tharlet, da Editora Ática.  
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Fizemos a leitura da história com dois objetivos: primeiro, apresentar o 

trabalho com a linguagem (leitura e escrita) que seria desenvolvido com as crianças 

no decorrer do ano; segundo, iniciar um trabalho de letramento (KLEIMAN 2005) de 

histórias infantis com os pais. Esse trabalho de letramento aconteceu durante todos 

os encontros com livros de histórias e poesias infantis.  

No final da leitura, solicitamos aos pais a seguinte tarefa: escrever as 

lembranças da infância e do período de alfabetização. Sete pais escreveram suas 

histórias. Utilizamos sete encontros para a leitura e discussão em torno das histórias 

de vida.  

No segundo encontro, a primeira leitura feita foi “Não sei”, poema de Cora 

Coralina: 

Não sei... se a vida é curta 
Ou longa demais para nós, 
Mas sei que nada do que vivemos 
Tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. 
 
Muitas vezes basta ser: 
Colo que acolhe, 
Braço que envolve, 
Palavra que conforta, 
Silêncio que respeita, 
Alegria que contagia, 
Lágrima que corre, 
Olhar que acaricia, 
Desejo que sacia, 
Amor que promove 
 
E isso não é coisa do outro mundo, 
É o que dá sentido à vida. 
É o que faz com que ela 
Não seja curta, 
Nem longa demais, 
Mas que seja intensa, 
Verdadeira, pura... 
Enquanto durar.  
(http://cliente.argo.com.br/silviopoemas/amigos/nao_sei.htm) 
 

 

Após a leitura do poema, conversamos sobre as sensações e as emoções 

que o poema suscitou. Todos os pais presentes se lembraram da infância, do 

convívio familiar e do tempo em que tudo era mais calmo e havia um contato maior 

entre os familiares, diferente dos dias atuais. 

Partindo, então, de reflexões dos pais, compartilhamos as nossas histórias de 

vida. Nesse contexto, as pessoas presentes, mães e pais das crianças começaram a 
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relatar suas histórias a partir do registro escrito de como aprenderam a ler e a 

escrever. 

Pedimos aos pais que relatassem, principalmente, as vivências relacionadas 

ao processo de alfabetização (Apêndice 3). A discussão que se seguiu girou em 

torno do significado que o processo de alfabetização teve para cada um em 

particular e, a partir daí, de como poderiam participar de forma prazerosa desse 

processo junto com seus filhos. 

A opção pelas histórias de vida foi feita, sobretudo porque, ao escrevermos 

nossa história, compreendemos a nossa preocupação com o processo de 

alfabetização. Nossa história frustrada marcou e marca a preocupação em tornar 

esse processo mais natural: um evento quase esquecido que foi aflorado na escrita 

dessa história; uma inquietude concretizada, transformada e traduzida em história.  

Como destaca Larrosa (2003, p.23),  

 

[...] cada um dispõe, também, de uma série de tramas nas quais se 
entrelaça de um modo mais ou menos coerente. E cada um tenta dar 
sentido a si mesmo, construindo-se como um ser de palavras a partir das 
palavras e dos vínculos narrativos que recebeu. 

 

Por meio da palavra escrita, na narrativa da história de vida, organizamos as 

tramas de nossa vida. Na busca da coerência, encontramos um sentido para a 

nossa preocupação com o nosso objeto de pesquisa. Em relação aos pais, a 

organização a partir da narrativa do processo de alfabetização serviu para despertar 

memórias afetivas e aproximá-los da importância de estarem envolvidos também 

nesse processo com os filhos.  

A partir das histórias de vida dos pais, desenvolvemos mais um trabalho em 

parceria com outra pesquisadora5, intitulado História de Vida dos Pais: 

Alfabetização, cujo resumo pode ser lido abaixo. 

Este estudo tem como objetivo investigar a possibilidade de outros espaços, que 
não os escolares, de serem responsáveis, também, pelo ingresso do indivíduo ao 
mundo das letras. Partimos da seguinte pergunta: O processo de alfabetização 
pode ser facilitado se proporcionarmos às crianças desde muito pequenas o 
contato com o mundo das letras? Busca-se, por meio da análise dos relatos de 
histórias de vida de um grupo de pais, compreender como foi o processo de 
aquisição da leitura e escrita, se houve ou não intervenções do meio cultural e se 

                                                 
5  A pesquisadora a qual nos referimos é Yara Márcia Silva Daniele mestranda do programa de Pós-Graduação 

em Educação da FURB. 
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tiveram relevância e significado nesse processo. Entende-se que a construção do 
sujeito acontece em meio ao jogo e  a trama das palavras e dos vínculos narrativos 
que recebeu. Atualmente, percebe-se que o indivíduo, ao entrar na escola, traz, 
em sua bagagem, conhecimentos sobre leitura e escrita. Apresentar-se-ão indícios 
de que alguns indivíduos aprenderam a ler e a escrever em situações em que 
alguém que não um profissional de educação os colocou em posição de pensar 
sobre essa ferramenta de comunicação. A análise  dos dados dessa pesquisa 
parte de um  mirante teórico que se fundamenta nos pressupostos teóricos de 
Bakhtin e nos estudos de  Vygotsky.  Bakhtin trata da enunciação que se 
compreende como um diálogo social, um processo ininterrupto de comunicação do 
discurso interior (diálogo consigo mesmo), e o discurso ideológico, a língua, é 
determinada pela ideologia; Vygotsky aponta a linguagem como constituidora do 
pensamento e do sujeito, permitindo, assim, a compreensão de que é pela 
linguagem que o indivíduo ascende à humanidade e que o processo da construção 
da história humana muda de acordo com a forma social e o nível de 
desenvolvimento cultural, ou seja, os signos produzidos culturalmente provocam 
transformações comportamentais. 

 

Utilizamos o último encontro antes das férias, 11 de julho de 2005, para a 

apresentação desse trabalho para os pais. Retomamos os encontros no dia 8 de 

agosto e finalizamos no dia 28 de novembro do mesmo ano, com um encontro para 

definir o livro que seria dado de presente para as crianças na festa de encerramento 

do ano letivo (03/12). O livro escolhido foi Qual é a cor do amor?, escrito por Linda 

Strachan e ilustrado por David Wojtowycz, da Editora Brinque-Book.  

Os encontros de agosto a dezembro foram mais informais, sem pauta 

previamente definida, com discussões girando em torno do desenvolvimento das 

crianças. Discutíamos comportamentos, atitudes e procedimentos adotados em casa 

para auxiliar no processo desenvolvido na escola.  

Paralelamente ao desenvolvimento dos encontros, iniciamos um trabalho 

para: a) averiguar a importância dada pelos pais às atividades de leitura e escrita em 

casa; b) identificar, nas falas das crianças, a participação de atividades de leitura e 

escrita vividas em casa; e c) descrever e relatar atividades que, após serem 

discutidas com os pais, pudessem ser desenvolvidas em casa para complementar o 

trabalho feito em sala, na instituição. 

Para conhecer melhor o universo familiar das crianças, fizemos um 

levantamento da escolaridade dos pais, sendo que obtivemos o panorama 

apresentado no Quadro 1.  
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Criança Mãe - escolaridade  Pai - escolaridade 
Sarah 2º Grau 3º Grau – Administração 
Fernanda 3º Grau - Biologia e Pedagogia Pós-graduação – Comércio Exterior 
Vitória 2º Grau 3º Grau – Informática 
Maithê Pós-graduação – Letras 3º Grau - Tecnólogo em Mecânica 
Lethícia 3º Grau - Matemática cursando o 3º Grau - Administração  
Augusto 3º Grau incompleto - Administração 3º Grau – Engenharia 
Vítor 3º Grau - Geografia 2º  Grau –Científico 
Jéssica 2º Grau cursando o 3º Grau – Ed. Física 
João Pedro 3 Grau –Letras 3º Grau – Sistema de informação – 

com pós-graduação 
Quadro 1 - Escolaridade dos pais 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Conforme podemos observar no Quadro 1, a grande maioria das mães e dos 

pais possui grau de escolarização superior, um dado positivo que colabora para o 

entendimento dos pais em relação à nossa proposta, além de sugerir que as 

crianças convivem em um ambiente propício ao letramento. 

Quanto a apresentar atividades que pudessem ser desenvolvidas em casa 

para complementar o trabalho feito em sala e identificar nas falas das crianças 

eventos de letramento vividos em casa, destacam-se: leitura de histórias, seleção de 

livros, brincadeiras, coleções de nomes, livro de receitas e trabalho com o nome.  

A leitura de histórias foi uma atividade rotineira no grupo de pais e em sala 

de aula. Essa atividade promoveu discussões sobre títulos de histórias e formas de 

contar histórias. A perspectiva abordada aqui foi a do letramento, “eventos de 

letramento” descritos por Kleimam (1995). Desse exercício brotaram idéias 

produtivas, como, por exemplo, sugestões de como contar as histórias e orientar a 

utilização da literatura infantil como uma forma de trabalhar ludicamente a linguagem 

escrita, como um elemento importante na mediação do aprendizado da língua escrita 

(SMOLKA, 2000) para o direcionamento dos trabalhos feitos em casa e em sala.  

A seleção de livros, por sua vez, consistiu em dar orientação aos pais para a 

compra de títulos. A escolha de um livro, seja ele infantil ou não, requer a avaliação 

de vários fatores de igual valor: texto, ilustração, atributos físicos, etc.  

Muitas vezes, quando os adultos, no caso específico desse grupo, os pais, 

vão em busca de um livro para presentear uma criança, o critério de seleção 

utilizado é o visual. Por desconhecer critérios para a escolha de títulos, alguns pais 

admitiram comprar os livros mais baratos. Além disso, poucos são aqueles que 

sentam para ler o livro comprado. A maioria não tem noção de que a literatura é um 
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discurso escrito que revela, registra e trabalha formas e normas do discurso social 

(SMOLKA, 2000) e que, portanto, transforma-se em um instrumento organizador do 

comportamento humano.  

Esclarecemos os pais que a literatura infantil trabalha a perspectiva que 

 

[...] instaura e amplia o espaço discursivo, na medida em que inclui outros 
interlocutores – de outros lugares, de outros tempos – criando novas 
condições e novas possibilidades de trocas de saberes, convocando os 
ouvintes/leitores a participarem como protagonistas no diálogo que se 
estabelece. (SMOLKA, 2000, p.80) 

 

Trabalhar com os pais a perspectiva de Smolka foi de suma importância para 

a análise e escolha dos livros. A partir dessa orientação, livros substituíram 

brinquedos nos aniversários, no dia das crianças e no natal. Os pais ficaram tão 

envolvidos que nos presentearam com livros infantis e títulos referentes ao trabalho 

desenvolvido na dissertação. 

Essa orientação pode ser constatada no caso do Vítor, no início do ano. Na 

leitura das primeiras histórias, ele demonstrava pouco interesse em ouvi-las. A partir 

da participação nas atividades diárias de contação de histórias, seu interesse 

aumentou. Os encontros de pais também modificaram o comportamento de sua 

mãe, pois ela mesma nos revelou que passou a freqüentar livrarias com o filho E 

que, no dia das crianças, comprou dois títulos de presente para ele em substituição 

aos brinquedos. 

Vítor, no dia das crianças, apresentou aos amigos o livro que havia ganhado 

de sua mãe (ela, por sua vez, adquiriu o hábito de ir à livraria). Nesse movimento, 

houve uma troca significativa de experiências entre as famílias, pudemos perceber a 

interação positiva nessa troca. Os pais, que não tinham o hábito de contar histórias 

para seus filhos, aos poucos, começaram a contar experiências nesse sentido, 

como, por exemplo, o compromisso de ler em casa os livros emprestados pela 

biblioteca uma vez por semana. 

Também mostramos aos pais brincadeiras que estávamos desenvolvendo 

com as crianças na escola, como a lista de supermercado. Percebemos, pelo relato 

dos pais, que essa brincadeira foi incorporada ao cotidiano familiar, pois Ricardo, pai 

do Augusto, entrou na brincadeira de escrever a lista de supermercado com o filho. 

Durante os encontros, o pai relatou o interesse e os progressos do filho nessa 

construção. 
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A coleção de nomes foi outra atividade que mostramos aos pais. Em relação 

a essa atividade, o pai de Jéssica relatou a experiência de brincar de desenhar e 

escrever nomes durante as férias. Descreveu a paixão da filha pela escrita do nome 

da mãe – Alessandra – e a sua vibração pela coincidência dos dois “esses” escritos 

nos nomes como um elo entre mãe e filha. 

Livro de receitas: bolo de cenoura foi outra experiência protagonizada pela 

Adriana e sua filha Lethícia quando separavam os ingredientes para o bolo de 

cenoura (atividade relacionada ao livro de receitas6). Segundo a mãe, Lethícia pediu 

para identificar por escrito todos os ingredientes. Até o fermento em pó foi retirado 

da lata para ser identificado. O resultado da empreitada pode ser observado na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3: Embalagens de ingredientes para a receita com escritas feitas por Lethícia e sua 
mãe. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que se refere à atividade trabalho com o nome, trocamos experiências 

via e-mail com algumas mães. A mãe do João Pedro mandou a seguinte mensagem 

no dia sete de abril, da qual constam relatos do João Pedro – 1ªfase – 3 anos – 

nascimento em 27/03/05 – sobre associações com letras e números: 

 

- O João Pedro no café da manhã observando a camiseta do pai (que 
estava escrito COSTÃO DO SANTINHO) comentou: ‘Estas duas letras são 
do meu nome’ (ÂO). 
- Ao observar uma loja viu uma camiseta que tinha estampado somente o 
número 36. O João Pedro pediu ao pai apontado para camiseta: ‘Pai 
compra esta camiseta que tem números para mim?’ 

                                                 
6  Esta atividade está descrita no Apêndice 7. 
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- Passando de carro na frente da Igreja Sagrado Coração de Jesus e 
observando um luminoso, o João Pedro comentou: ‘Mãe aquele é o J do 
meu nome’, usando a palavra ‘jota’ e não, somente a letra ‘do meu nome’. 

 

As situações por nós relatadas de práticas envolvendo leitura e escrita 

expostas pelos pais permitem afirmar que eles entenderam a nossa intenção de 

trabalhar a linguagem leitura e escrita num contexto significativo e que se engajaram 

nesse processo. 

No capítulo a seguir, relatamos e analisamos as vivências das crianças no 

que se refere ao desenvolvimento da linguagem (oral, leitura e escrita). 



 38 

4 TRABALHANDO COM AS CRIANÇAS A RELAÇÃO LÚDICA COM A 

LINGUAGEM (LEITURA E ESCRITA ) POR MEIO DE VIVÊNCIAS 

 

 

Com base na teoria que fundamenta a presente pesquisa, este capítulo 

descreve e analisa um processo de desenvolvimento da linguagem (leitura e escrita) 

ancorada na compreensão da alfabetização descrita por Smolka (2000) e Soares 

(2003) como conhecimento e reconhecimento das letras / desenvolvimento / ensino / 

aquisição da escrita, somando-se ao conceito de letramento, encontrado em Soares 

(2003), Kleiman (1995), Leite (2001) e Referencial Curricular Nacional para a 

educação infantil (1998). 

Os autores mencionados permitem o entendimento de ser a linguagem 

(leitura e escrita) trabalhada quando desenvolvemos o trabalho a partir de situações 

que a envolvam a em situações reais vivenciadas em contextos sociais, como no 

exemplo específico aqui exposto, a família. A partir dessas práticas, denunciadas 

nas brincadeiras espontâneas e nas conversas, desenvolvemos vivências que 

simularam práticas de escrita. 

Outro ponto a ser considerado para iniciar um trabalho de linguagem (leitura e 

escrita) com as crianças em idade pré-escolar, conforme a Proposta Curricular de 

Santa Catarina (1998) é o conhecimento dessa criança com a qual se pretende 

trabalhar, desenvolvendo uma visão clara do que é a infância, compreender seus 

processos emocionais e a forma como se processa a relação entre pensamento e 

linguagem. Nesse contexto, situa-se compreender que o conhecimento não deve se 

fundamentar em verdades prontas e acabadas, e sim que ele se transforma 

constantemente nas produções humanas, histórica e culturalmente construídas por 

meio das relações sociais.  

Nesta direção, para verificar a possibilidade de serem feitas intervenções 

educativas com as crianças-alvo desta pesquisa, inicialmente, fizemos um 

levantamento sobre os conhecimentos das mesmas em relação à linguagem escrita, 

ou seja, investigamos se as crianças reconheciam as letras, se as utilizavam na 

tentativa de escrever espontaneamente algo e se sabiam distingui-las dos desenhos. 

Essas informações serão descritas nos itens 4.2 e 4.3 deste capítulo. Esse 
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levantamento se fez necessário ao levarmos em consideração a seguinte concepção 

de Lúria (1988, p. 143):  

 

[...] se apenas pararmos para pensar na surpreendente rapidez com que 
uma criança aprende esta técnica extremamente complexa, que tem 
milhares de anos de cultura por trás de si, ficará evidente que isto só pode 
acontecer porque durante os primeiros anos de seu desenvolvimento, antes 
de atingir a idade escolar, a criança já aprendeu e assimilou um certo 
número de técnicas que prepara o caminho para a escrita, técnicas que a 
capacitam e que tornam incomensuravelmente mais fácil aprender o 
conceito e a técnica  da escrita.  

 

O referido levantamento foi inicialmente realizado nos meses de fevereiro e 

março de 2005,  quando investigamos o conhecimento e reconhecimento das letras 

a partir das atividades com os nomes e as histórias. Constatamos que algumas 

crianças já tinham o conhecimento de algumas letras e da escrita do seu nome. 

Posteriormente, essa investigação ampliou-se e, a partir das conversas e 

brincadeiras das crianças, revelou que a leitura e escrita fazem parte do contexto 

das mesmas, evidenciando que o trabalho pedagógico com atos de leitura e 

escritura faziam sentido. 

Como já mencionamos, o nosso trabalho foi realizado com as crianças 

durante todo o ano letivo de 2005 e engloba mais atividades do que as aqui 

apresentadas. Dado o período em que estivemos com as crianças participantes 

desta pesquisa e o número de atividades desenvolvidas, selecionamos, para 

apresentar e analisar, três atividades, por nós intituladas de Histórias, Projeto Nome 

e Brincadeiras.  Tendo em vista que tais vivências se desenvolveram por um período 

de um ano letivo, não detivemos nossa atenção para horários e datas, mas para o 

processo de desenvolvimento das mesmas com as crianças. Porém, antes de as 

escrevermos e analisarmos, cabe uma abordagem sobre a utilidade da leitura e 

escrita no contexto social em que estamos inseridos e sobre a perspectiva de 

promover o desenvolvimento da linguagem (leitura e escrita) a partir da aproximação 

das crianças a esses atos. 

 

 

4.1 BUSCANDO UM SIGNIFICADO PARA QUE APRENDER A LER E A 

ESCREVER? 
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A escrita e a leitura se integram ao nosso cotidiano de uma maneira tal que 

facilitam as atividades rotineiras. Para lembrar fatos acontecidos e compromissos, 

anotamos lembretes em agendas e cadernos; para realizar uma compra na farmácia 

ou supermercado, anotamos os produtos em uma lista; para compreender o uso de 

um equipamento novo, recorremos à leitura de um manual. Muitos são os usos 

desses tipos de comunicação.  

A escola tem como função o ensino da língua: leitura e escrita.  Nesse ensino, 

segundo Vygotsky (1991), o professor não deveria trabalhar a escrita como mera 

habilidade técnica e sim, como um sistema particular de símbolos e signos. Assim 

considerado, o trabalho com o entendimento da língua se amplia. Aprender a língua 

materna, aqui entendida como sistema de signos construídos histórico e 

socialmente, não se resume ao fato de aprender novas palavras, mas sim, 

compreender seus significados culturais. Por meio das palavras, os sujeitos 

inseridos em um meio cultural entendem, interpretam e representam a realidade. 

Com base no autor citado, consideramos, também e principalmente, o aspecto oral, 

no desenvolvimento da fala e na construção de conceitos, conforme ilustra a Figura 

4. 

 

 
Figura 4: Mafalda e Suzanita 
Fonte: Quino (2002, p. 23). 

 

Ao ingressar no mundo, a criança, mediada pela linguagem, apreende 

conceitos que a incluem na sociedade e a fazem compreender a cultura na qual 

estão inseridas. A ampliação da linguagem é de suma importância para a integração 

com as outras pessoas, para orientar ações na construção de conhecimentos e no 

desenvolvimento do pensamento. (VYGOTSKY, 1991) 
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Os adultos e as oportunidades mediadas por eles – como a leitura de histórias 

- nessa fase, são agentes externos que servem de mediadores do contato da 

criança com esse mundo. A linguagem, tanto oral quanto escrita, é um instrumento 

construído e mediado pela cultura, carregando consigo os conceitos generalizados, 

que são a fonte do conhecimento humano. 

Para Vygotsky (1993), as funções psicológicas superiores, em especial, a 

linguagem, são construídas ao longo da história social do homem em sua construção 

humana, sendo uma das atividades que o distingue do animal. Nessa construção, a 

criança repete o movimento feito pela espécie humana no desenvolvimento da fala, 

linguagem e pensamento. 

 

Desenvolvimento cultural = desenvolvimento social, não em sentido literal 
(desenvolvimento das inclinações ocultas, mas freqüentemente – de fora; 
papel da construção, ocultamento das formas desenvolvidas, compare 
atenção voluntária, papel do exógeno no desenvolvimento). Melhor – a 
transformação das estruturas de fora para dentro: outra relação da onto - e 
filogênese do que no desenvolvimento orgânico: lá a filogênese está 
incluída em potencial e se repete na ontogênese, aqui a inter-relação real 
entre filo - e ontogenia: a pessoa como biótipo não é necessária: para o 
embrião no útero da mãe desenvolve-se em filhote humano, o embrião não 
interage com o biótipo adulto. No desenvolvimento cultural esta inter-
relação é a força motriz básica do desenvolvimento (aritmética dos adultos 
e infantil, fala, etc.). (VYGOTSKY, 1929, s/p) (grifos no original) 

 

Em Vygotsky (1929), encontramos que é no social que a criança descobre 

que tudo tem um nome, inclusive ela; cada novo objeto que surge representa um 

problema que cada criança resolve atribuindo-lhe um nome. Quando lhe falta uma 

palavra para nomear esse novo objeto, ela recorre ao outro. Esses significados 

básicos de palavras assim adquiridos funcionarão como embriões para a formação 

de novos e mais complexos conceitos. Nesse momento, assinala Vygotsky (1929, 

s/p) que 

 

[...] é possível acompanhar, passo a passo, na criança esta mudança em 
si, para outros, para si nas funções da fala. Antes de tudo a palavra deve 
possuir sentido (relação com as coisas) em si (ligação objetiva, e se ela 
não existe – não há nada); depois a mãe a usa funcionalmente como 
palavra; depois – a criança. 

 

Levando em consideração o que nos afirma Vygotsky (1929), esta pesquisa 

investigou, também, a construção de conceitos sobre as palavras, seus sentidos e 

significados, procurando contribuir com a construção desses conceitos pelas 
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crianças. Assim, as atividades de leituras de textos - livros de história, contos, 

fábulas e poemas – e as brincadeiras permearam todo o trabalho com as crianças-

alvo desta pesquisa com a intenção de estabelecer uma aproximação das mesmas 

com a linguagem escrita, procurando auxiliar na construção do sentido para 

compreender a leitura e a escrita.  

Afinal, se adquirimos a função da fala nas relações sociais, por que a função 

e significado da construção da escrita também não podem ser construídos desde 

cedo nas relações sociais (família, escola)? 

Do abordado, podemos considerar que, para aprender a ler e escrever, são 

necessárias a construção de significados e a produção de sentidos, conforme 

mencionam Vygotsky (1991) e Bakhtin (2004). Nesse sentido, escolhemos e 

desenvolvemos práticas em um contexto que procurou favorecer, também, a leitura 

e interpretação de histórias e simulações de situações de uso prático da escrita 

durante as brincadeiras. 

Por meio dos textos e brincadeiras explorados, procuramos construir a noção 

de que escrevemos e lemos para: recordar; registrar; informar sobre temas, 

acontecimentos e fatos; comunicar acontecimentos; partilhar emoções; regular 

comportamentos e também para poder ter autonomia para escolher e ler suas 

próprias histórias. 

 

 

4.2 HISTÓRIAS 

 

 

Para as atividades relacionadas às histórias, optamos pela utilização de 

diversos gêneros e, em especial, clássicos da literatura infantil. Fizemos a opção 

pelos clássicos infantis a partir do levantamento que permitiu a constatação de que 

essa era a única modalidade visitada por algumas crianças, além de partir da inicial 

compreensão de que essa modalidade literária corresponde aos anseios do 

pequeno leitor fazendo com que se identifique com os temas. 

Na escolha das primeiras histórias contadas, houve o cuidado em escolher 

textos que entretivessem as crianças e despertassem a sua curiosidade. 

Escolhemos as histórias com o propósito de despertar o interesse das crianças por 

ouvir e “contar" e introduzir a discussão sobre o mecanismo da leitura e escrita.  
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As histórias infantis, hoje conhecidas como clássicas, tiveram a sua origem 

nas narrativas orais de memórias populares que foram sendo recontadas através 

dos tempos. Contar e ouvir histórias foi e, ainda é, hoje em dia, uma atividade 

prazerosa para as crianças. Como declara Bettelheim (1995, p. 13), “nada é tão 

enriquecedor e satisfatório para a criança, como para o adulto, do que o conto de 

fadas folclórico.” 

Contamos as histórias aqui relacionadas e selecionadas durante o período 

chamado de adaptação7 da criança ao espaço escolar. Durante esse período, que 

durou, aproximadamente, dois meses, os principais objetivos foram a socialização e 

o levantamento do conhecimento e reconhecimento das letras pelas crianças.    

Mesmo não tendo sido feitas originalmente para o público infantil, essas 

narrativas, com seus poderes mágicos e misteriosos, fazem com que, por meio 

desse gênero, as crianças compreendam e elaborem sentimentos e novos 

conceitos.  

Com o propósito de garantir qualidade no desenvolvimento da linguagem, 

houve uma grande preocupação com a qualidade do texto das histórias 

selecionadas. Procuramos, então, selecionar histórias com textos completos e bem 

elaborados, traduzidas de textos originais. Descartamos as histórias cujos textos 

eram a compilação de excertos do texto original.   

As histórias selecionadas para esse primeiro momento foram: O lobo e os 

sete cabritinhos, Branca de Neve e os sete anões, O Pequeno Polegar e 

Chapeuzinho Vermelho, as traduções e versões escolhidas foram dos originais dos 

Irmãos Grimm: Jacob e Wilhelm (1785 e 1863).  

A escolha pela versão dos Irmãos Grimm, na Alemanha do séc. XIX, fase do 

Romantismo, foi determinada porque esses autores elaboraram a compilação de 

histórias contadas por camponeses, dando a elas um sentido mais humanitário. Os 

originais desfechos trágicos e violentos, como o da história Chapeuzinho Vermelho, 

com a morte da avó e da menina foram humanizados com a criação da figura do 

caçador que salva as duas. 

                                                 
7 Palavra utilizada na instituição de ensino infantil onde foi realizada esta pesquisa  para designar o período 

inicial do ano letivo, no qual as crianças estão se adaptando ao espaço escolar. 
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Nesse contexto, a versão de Charles Perrault foi desconsiderada pelo final 

trágico e por conter uma mora que conduz a uma interpretação mais adulta como 

podemos observar no texto que segue. 

MORAL  

Vimos que os jovens,  
Principalmente as moças,  
Lindas , elegantes e educadas,  
Fazem muito mal em escutar  
Qualquer tipo de gente,  
Assim, não será de estranhar  
Que, por isso, o lobo as devore.  
Eu digo o lobo porque todos os lobos  
Não são do mesmo tipo.  
Existe um que é manhoso  
Macio, sem fel, sem furor.  
Fazendo-se de íntimo, gentil e adulador,  
Persegue as jovens moças  
Até em suas casas e seus aposentos.  
Atenção, porém!  
As que não sabem  
Que esses lobos melosos  
De todos eles são os mais perigosos. (PERRAULT, 1989, p.32)  

 

De Hans Chistian Andersen (1805-1875), selecionamos as histórias O Patinho 

Feio e outros Contos de Andersen, recontados por Lino de Albergaria a partir do 

Original, ilustrados por Márcia Franco; e João e Maria, do livro As mais belas 

histórias infantis de todos os tempos, extraídas da obra Conte Outra Vez (Copright 

Rcs Libri & Grandi Opere (1966,1968), Milano. Copright Editora Globo S.A. (1988, 

1995).   

O Patinho Feio e João e Maria são tramas que envolvem, sobretudo, 

situações reais vividas por todas as crianças. No caso da história do Patinho, a 

situação apresentada é ser diferente; no caso de João e Maria, apresenta o medo de 

perder dos pais. 

Contamos a fábula A Cigarra e a Formiga, de Esopo/ La fontaine, recontada 

por Lúcia Tulchinski, Editora Scipione, 1998, porque abre a possibilidade de discutir 

diversos sentimentos emergentes como compaixão, amizade. 

Selecionamos a história Os Três Porquinhos, conto popular recontado por 

Ana Maria Machado, Editora FTD, 1996, por ser a mais solicitada pelas crianças nos 

quinze anos de experiência da professora/pesquisadora.  
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Escolhemos as histórias com um propósito educativo e pedagógico, 

contemplando, na leitura dos textos escritos, o letramento aliado à linguagem (leitura 

e escrita). Nessa concepção, a preocupação foi trabalhar a leitura sem, contudo, 

estabelecer critérios e temas, sem a preocupação de trabalhar nos livros de história 

“A relação laboriosa e utilitária do livro [...]” (CORSINO, 2005, p.11), comum nas 

práticas pedagógicas. Trabalhar com as histórias na perspectiva do letramento 

significa possibilitar a conversa, as trocas, as descobertas e transformações 

individuais que um texto proporciona, compreender as produções, não impondo um 

padrão para esse aprendizado, considerar o aprendizado da linguagem como um 

processo no qual várias habilidades são mobilizadas, além das motoras, bem como 

considerar a produção de sentidos. 

Passado, então, o período inicial de adaptação, introduzimos novas histórias 

com e sem texto, trabalhando, além das questões de linguagem, construção de 

estruturas psicológicas e raciocínio, a função social da escrita (letramento). 

 Ao trabalhar as duas formas de história, com e sem texto, procuramos 

estimular a leitura do texto lido por meio das imagens (desenhos) e da leitura da 

escrita (letras).  

Nas histórias com texto, fizemos a comparação entre o que era lido na 

imagem e o que estava escrito. Exploramos as histórias sem texto oralmente e, na 

forma escrita, com a professora/pesquisadora servindo de escriba para as falas das 

crianças. 

Dentre as histórias sem texto, se encontravam:  

- Truks, da autoria de Eva Funari;  

- Filó e Marieta, de Eva Funari;  

- A história de um ovo, de Reddy Galan;  

- Cobra-Cega, de Avelino Guedes; e 

- Vira e mexe, de Flávia Muniz; 

Objetivamos, com estas histórias, trabalhar a seqüência lógica e ampliar 

conceitos por meio da linguagem.  A metodologia utilizada foi mostrar as gravuras na 

seqüência, deixando as crianças expressarem oralmente seu entendimento. 

Em relação às histórias com texto, foram trabalhadas:  

- Os Três Porquinhos, conto popular recontado por Ana Maria Machado, com 

ilustrações de Wilma Martins; 
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- História de Gigante, metade de um livro de Annegert Fuchshuber, e história 

de ratinho, metade de um livro de Annegrt Fuchshuber, de Geremias e D. 

Ming, autor/ilustrador;  

- Olhe o que você fez, Peteco!, de Brigitte Weninger, com ilustrações de Eve 

Tharlet; 

- Sabe quem puxou a orelha do coelho?, de Elza César Sallut, com 

ilustrações de Michele;  

- Coleção Abracadabra: O rei Bigodeira e a sua banheira, A casa sonolenta, A 

história do Pequeno Pingüim, Meus Porquinhos, A bruxa Salomé, A palavra 

feia de Alberto, de Audrey Wood, com ilustrações de Don Wood; 

- Patrícia, de Stephen Michael King; e 

- Maricota e cocota, de Marta Martins da Silva e Estela Schauffert. 

Dos livros de poesias, trabalhamos os poemas do livro: Poesia A Gente 

inventa: O soluço; O que dizem, de Fernando Paixão e Lizmedeiros. 

As histórias foram o ponto de partida para a representação espontânea das 

crianças por meio de desenhos, brincadeiras e dramatizações. 

Realizamos esta prática com o objetivo de promover a leitura e a escrita em 

um contexto real de uso, oportunizando que a criança compreendesse a leitura e 

escrita  para vida, não para escola, como ocorreu com os cartões de aniversário que 

levaram as crianças à escrita de bilhetes para diversas situações (Apêndices 5 e 6). 

As vivências foram centradas na construção da modalidade escrita da 

linguagem, em situações que simularam alguns dos usos em contextos reais 

(contexto de letramento). A idéia era criar situações que estimulassem as crianças a 

escrever, a partir de textos significativos para elas. A dimensão de letramento que 

buscamos contemplar neste ponto do trabalho é, também, descrita por Leite (2001, 

p. 25): 

 

Talvez a diretriz pedagógica mais importante no trabalho (dos professores), 
tanto na pré-escola quanto no ensino médio, seja a utilização da escrita 
verdadeira nas diversas atividades pedagógicas, isto é, a utilização da 
escrita, em sala, correspondendo às formas pelas quais ela é utilizada 
verdadeiramente nas práticas sociais. Nesta perspectiva, assume-se que o 
ponto de partida e de chegada do processo de alfabetização escolar é o 
texto: trecho falado ou escrito, caracterizado pela unidade de sentido que se 
estabelece numa determinada situação discursiva.  
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A partir do conceito de letramento, surgiram novas formas de compreender a 

alfabetização que contribuíram para ampliar o processo de elaboração da língua 

escrita, como a compreensão da sua dimensão sociocultural e do seu aprendizado. 

Estamos nos referindo aos estudos em Lingüística e Psicolingüística (KATO, 1986), 

que começaram a se expandir no Brasil e a buscar novos modos de compreender e 

aplicar práticas de ensino da língua, somando à alfabetização uma nova prática: a 

prática do letramento Na apresentação de seu livro No Mundo da Escrita: uma 

perspectiva psicolingüística, Kato (1986) propõe novas formas de instrumentar o 

professor para introduzir a criança no mundo da escrita.  

Portanto, o trabalho com a linguagem (leitura e escrita) compreendida na 

perspectiva do letramento acontece a partir das interações de sala de aula, com o 

uso de materiais que contemplam as diferentes formas de interlocução que possam 

nela acontecer, tanto orais quanto escritas. Desta forma, tudo o que circular de 

material escrito na escola e fora dela e for do interesse e necessário às crianças, 

poderá se constituir no objeto de estudo, bem como as diferentes situações sociais 

que demandarem práticas de leitura e escrita. 

As atividades desenvolvidas a partir do letramento serviram para orientar 

ações futuras que levassem em consideração a perspectiva da criança, 

considerando essa como sujeito ativo no processo de elaboração da linguagem 

escrita. As ações descritas e analisadas a seguir decorreram de observações de 

classe e das produções escritas das crianças.  

 

 

4.2.1 AS CRIANÇAS E AS HISTÓRIAS 

 

 

As crianças estão constantemente construindo conceitos sobre as coisas. Por 

meio das histórias, elas participam de atos de leitura destacando competências 

individuais. Ao ouvir histórias, os sujeitos estão “aprendendo uma prática discursiva 

letrada” (KLEIMAN p. 18)  

Realizamos o trabalho com leitura das histórias diariamente e em um espaço 

denominado Roda da História, que faz parte da rotina diária do centro de Educação 

Infantil no qual se desenvolveu a pesquisa. A Roda da História acontecia, 

inicialmente, em um ambiente organizado em um canto da sala, forrado de colchões 
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coloridos perto de uma prateleira de livros. Depois que as crianças se acostumaram 

e se envolveram na atividade, as histórias ganharam outros espaços, como a 

biblioteca e as praças da escola. 

Com o propósito de chamar a atenção para as primeiras histórias, as 

contamos oralmente, utilizando como artifícios para prender a atenção, fantoches e 

objetos variados representando personagens e cenário. À medida que as crianças 

foram sendo cativadas pelas histórias, a contação evoluiu e passou a ser feita por 

meio da leitura de livros e transparências no retroprojetor, instrumento que 

oportunizou a visualização da escrita durante a leitura, aliando o trabalho da 

linguagem, leitura e escrita ao letramento. 

As reações das crianças, no início desse processo, foram as mais variadas 

possíveis: de atenção, desatenção, medo, euforia, alegria etc. Essas reações 

proporcionaram a observação de fatos que denunciaram o hábito de ouvir histórias 

de algumas crianças do experimento: João Pedro, Lethícia, Maithê, Sarah, 

Fernanda, Jéssica e Vitória. Para Augusto e Vítor, essa atividade, de início, não 

parecia ainda ter muito significado, pois, nesses momentos, os dois preferiam 

brincar.  

Quanto às histórias, a preferida pela grande maioria das crianças e repetida 

exaustivamente foi a dos Três Porquinhos. Outra história que também agradou as 

crianças foi “Patrícia” de Stephen Michael King, que permitiu que elas mostrassem 

seu entendimento em relação ao conteúdo do texto aproveitando para investigar a 

compreensão das letras. Após a leitura dessa história, lançamos a seguinte 

pergunta: O que é pensamento? 

Fernanda respondeu que “Pensamento serve para pensar.” A partir da 

resposta da Fernanda, as crianças construíram enunciados que reforçaram essa 

mesma idéia: Pensamento serve para pensar. 

Levantamos, então, um novo questionamento: O que você pensa?  

Novamente Fernanda foi a primeira a responder: “Eu penso que sou uma 

gata.”  

As outras crianças também responderam, e suas falas estão transcritas na 

ordem em que foram feitas:  

 “Eu penso que sou uma zebra.” (Lethícia) 

“Eu penso que sou uma borboleta.” (Maithê) 

“Eu penso que sou um elefante.” (Vitória) 
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 “Eu tenho sonho da borboleta.” (Sarah) 

 “Penso que sou um Batman.” (Vítor) 

 “Parece que eu sou um Homem Aranha.” (João Pedro) 

 “Penso que sou um gatinho.” (Augusto) 

Como podemos perceber, as respostas dadas pelas outras crianças são 

semelhantes às dadas pela Fernanda, variando quase que somente quanto ao 

animal citado, o que denuncia que sofreram influência da fala inicial de Fernanda. 

Outro aspecto a ser mencionado é que as falas das crianças mostram que a 

história “Patrícia” dirigiu o pensamento das mesmas sem que precisássemos dizer a 

elas como deveria ser, deixando-as livres para fazerem suas próprias opções e 

extraírem suas próprias conclusões. A narrativa funcionou para a criança como um 

meio organizador de sua conduta, oportunizando que fosse capaz de elaborar, 

compreender e apreender conceitos que ainda estavam em construção. Por meio 

das histórias, ela pôde construir e ampliar seu universo discursivo.  

Para Sarbin (apud JESUS 1986, p. 6), “Os seres humanos pensam, 

percepcionam, imaginam e tomam opções morais de acordo com suas estruturas 

narrativas”. Isso reforça a idéia de que a narrativa é, então, constituinte fundamental 

de toda a compreensão. Um exemplo disso se revela na observação diária que 

mostrou que as histórias contadas eram vivenciadas em diversas situações durante 

as brincadeiras.  

A nossa experiência na Educação Infantil tem mostrado que, na faixa etária 

de três a quatro anos, as crianças, na maioria das vezes, ainda não conseguem ser 

fiéis e coerentes a um mesmo tema e que ao discursar sobre um tema proposto, 

geralmente falam de coisas significativas para elas, nem sempre pertinentes ao 

assunto. Encontramos suporte para conduzir essas situações em Vygotsky (1991). 

Estamos nos referindo à mediação que, na situação exemplificada, foi feita por 

Fernanda ao orientar as falas dos amigos para que se não se afastassem do tema 

proposto pela história.  Na primeira pergunta, ao responder que “Pensamento serve 

para pensar”, Fernanda orientou a fala dos colegas que, em seus relatos 

confirmaram a sua fala, o mesmo ocorrendo quando disse pensar que era uma gata. 

A seqüência de bichos relacionada pelos colegas ao responderem à pergunta que 

fizemos reforça essa idéia. Portanto, a história Patrícia e a mediação da Fernanda 

auxiliaram o desenvolvimento da fala e estimularam as crianças a progredirem.  
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As crianças mostraram, em relação à história “Patrícia” que, para se 

desenvolverem, aprendem com os outros, por meio dos vínculos que estabelecem. 

Na situação relatada, os vínculos foram estabelecidos com Fernanda. Nesse 

sentido, Vygotsky (1994) ressalta que as aprendizagens acontecem nas interações 

com as outras pessoas, sejam elas adultas ou crianças, mas também dependem dos 

recursos de cada criança. Dentre eles, pode-se destacar a imitação. 

Ainda durante a leitura da história “Patrícia”, as crianças tentaram reconhecer, 

no retroprojetor, as letras das palavras numa tentativa de compreender o que estava 

escrito.  Os relatos apresentados a seguir se referem ao reconhecimento das letras.  

Fernanda perguntou O que é esse monte de “Z”?, numa demonstração de ter 

conhecimento sobre essa letra do alfabeto. 

Os “Zês” aos quais Fernanda se refere estavam escritos em cima do avô 

dormindo. Esclarecemos que os “Zês”, neste contexto, significavam que o avô 

estava dormindo, ou seja, significavam o sono do avô e não, a letra do alfabeto. 

Diante dessa nossa explicação, Fernanda deu-se por satisfeita, pois não perguntou 

mais nada. 

Nessa mesma história, havia uma página que mostrava Patrícia, a 

personagem principal, aborrecida e soltando um berro. Na página estava escrito, 

saindo da boca da personagem Patrícia, as letras no formato minúsculo: 

“beeeeeeeeee”. Aproveitando a escrita do berro da personagem, fizemos a seguinte 

pergunta: O que Patrícia gritou? 

Fernanda respondeu: “Ela gritou ’A’”. Diante dessa resposta, fizemos uma 

nova pergunta – “Tem ‘A’ escrito?” – que foi respondida por Maithê da seguinte 

forma: “Não, tem ‘E’ ”. Nesse momento, Maithê também fez o reconhecimento de 

uma letra. 

Mediando, fizemos a seguinte observação: “Antes está escrito ’B’. Que som 

ela está falando? Como é o berro dela?” Esclarecemos que a letra B ainda não tinha 

sido visualizada pelas crianças nos trabalhos até então desenvolvidos. 

Maithê respondeu com um sonoro “BE”. Ao responder “BE”, Maithê mostrou 

que fez a relação grafema-fonema da sílaba. Com base em Soares (2003), podemos 

afirmar que isso é específico do processo de alfabetização. Nesse sentido, a autora 

fala que 
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[...] a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas 
sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e 
este, por sua vez, só pode desenvolver-se no contexto da e por meio da 
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da 
alfabetização. (SOARES, 2003, p. 90). 

 

Noutra página da história que estava sendo lida, apareceu a seguinte escrita: 

“rraaaaarrrr”. Perguntou-se às crianças o que estava escrito. Lethícia, que viu a 

história de cabeça para baixo, identificou o “r” como sendo “L” do seu nome,  

também mostrando, a exemplo de Fernanda e Maithê, que reconhece letras. 

Diante desse exemplo, a partir da demonstração de reconhecimento das 

letras por Fernanda, Maithê e Lethícia, entendemos que, nesse processo, como 

assinala Soares (2003), o professor não pode deixar de lado as características 

específicas da alfabetização, pendendo para uma prática que exclui radicalmente 

alguns métodos específicos para a compreensão do sistema de escrita. 

Para Smolka (2000, p. 43), esse movimento de mostrar e provocar o 

conhecimento das letras feito pela professora, apontando e nomeando-as 

 

[...] vai esclarecendo sobre o ‘valor’ das letras de acordo com a posição 
destas nas palavras (dependendo da posição, o valor de R muda, por 
exemplo). Ela trabalha o funcionamento da escrita, isso é, sua estrutura e 
sua função, simultaneamente.  

 

Para compreender a interpretação dada ao texto, dando continuidade ao 

trabalho do aspecto discursivo (sentido, significado e interpretação da história 

“Patrícia”). Perguntamos às crianças: “Quem escuta os pensamentos de vocês?” As 

respostas individuais colhidas foram, na seqüência, as seguintes: 

 “Eu converso com minha mãe.” (Vítor) 

 “Com a mãe, com o pai e meu irmão.” (Maithê) 

 “Mãe e pai também.” (Lethícia) 

 “Com o pai.” (Vitória) 

 “Com a minha tia Andréia.” (Fernanda) 

 “Minha mãe.” (Sarah) 

 “Pro meu vô Nelson.” (João Pedro) 

 “Eu conto pra IÁ, pro meu pai, pra minha mãe e meu irmão.” (Augusto) 

Como podemos observar nas falas das crianças, ao serem questionadas 

sobre seus pensamentos, elas declararam que contam seus pensamentos para 

familiares, a exemplo de Patrícia, personagem da história. Esse comportamento, de 
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repetir, imitar o outro, é, como descreve Vygotsky (1991),  muito comum  e 

imprescindível na compreensão do mundo  entre as crianças em idade pré-escolar. 

O mesmo autor alerta para um outro ponto importante ao compreender o 

discurso e o sentido dado às palavras pelo outro. Para Vygotsky (1993, p.130), “para 

compreender a fala de outrem não basta entender as palavras – temos que 

compreender o seu pensamento. Mas nem mesmo isso é suficiente – também é 

preciso que conheçamos a sua motivação”.  

As crianças participantes da pesquisa demonstraram que foram motivadas em 

alguns momentos pela fala de um colega e em outro pela fala da personagem. 

Entretanto, suas falas não nos deram a noção exata de que compreendem conceitos 

abstratos, como o de pensamento. 

Cada ação com a linguagem abre espaço para uma nova ação, para um novo 

enunciado. Para Bakhtin (1992, p. 291), “Cada enunciado é um elo da cadeia muito 

complexa de outros enunciados”. 

Abrir espaço para a fala das crianças é fundamental no processo de 

construção do conhecimento. Bakhtin (2004, p. 112) afirma que “não é a atividade 

mental que organiza a expressão, mas ao contrário, é a expressão que organiza a 

atividade mental que a modela e determina a sua orientação”. Torna-se 

fundamental, então, que as enunciações das crianças sejam garantidas no espaço 

de educação, mais especificamente de Educação Infantil. Desta forma, ressaltamos 

a relevância do trabalho que pode ser desenvolvido nas conversas após as histórias 

e nos demais momentos enunciativos. As conversas após as histórias demonstram a 

competência discursiva das crianças, e suas enunciações vão evidenciando o 

conhecimento da linguagem que possuem.  

Com base nesses exemplos, reforçamos que, com a “invenção do letramento” 

(SOARES, 2003, p. 5), a alfabetização ganhou uma nova dimensão E que 

alfabetizar (ensinar as letras) soma-se ao letramento como possibilidade de ensinar 

a língua escrita a partir da interação da mesma com seus usos e práticas sociais. 

Outra história que apresentamos às crianças foi o poema O Soluço, extraído 

do livro Poesia a gente inventa, de Fernando Paixão: 

 

O Soluço. 
 
- Anda tão devagar 
A minha tartaruguinha! 
Assim dizia espantada 
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A curiosa Lili. 
Mas o que ela não percebia 
É que a tartaruga  
De verdade não andava. 
O que ela tinha 
Era soluço: 
huc! – uma perna se levantava 
hic! – e depois descia. 
Era movimento tão lento  
Tão va-ga-ro-zi-nho 
Que nem parecia soluçar. 
Huc! – hic! Huc! – hic! 
Uma tartaruga que anda  
de soluço 
onde é que vai chegar?  

 

O trabalho com este poema teve início com a leitura da imagem que o ilustra. 

Nessa leitura preliminar, as crianças já perceberam e identificaram os personagens 

do poema: uma menina e uma tartaruga. O entendimento foi feito a partir de várias 

leituras do texto escrito. 

Após as leituras, as crianças pediram para brincar de tartaruga com soluço. 

Essa brincadeira consiste em dramatizar a tartaruga soluçando e caminhando. Essa 

solicitação das crianças reforça o caráter lúdico, a importância da brincadeira como 

principal atividade da criança em idade pré-escolar (LEONTIEV, 1994). Vygotsky 

(1991) reforça que essas ações são  necessárias para o desenvolvimento das 

funções simbólicas e desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

especificamente humanas, que darão suporte para o aprendizado da escrita.  

O próximo passo foi propor às crianças que registrassem o que foi mais 

significativo para elas no poema. As crianças optaram por desenhar os personagens: 

a menina Lili e a tartaruga. Durante o desenvolvimento da atividade, Fernanda e 

Jéssica pediram para que escrevêssemos o nome das personagens no quadro. A 

exemplo delas, a maioria das crianças optou nomear as personagens copiando do 

quadro e desenhá-las. A imitação, conforme explica Vygotsky (1991), marcada, 

nessa atividade, pela cópia, é uma forte característica das crianças em idade pré-

escolar. Segundo o mesmo autor, é por meio da imitação que a criança adquire um 

maior número de modelos. Esses modelos auxiliam a compreensão e se constituem 

em planos preliminares para possíveis ações a se realizarem no futuro. 

Na compreensão do mundo, as crianças lançam mão de vários expedientes. 

Segundo Smolka (2000, p.55), para compreender o mecanismo da escrita, “[...] as 

crianças desenvolvem e usam uma variedade de modos de recursos para interpretar 
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e fazer sentido da escrita (adivinhação reconhecimento, nomeação, associação, 

decodificação, predição, leitura [...])”. Essa perspectiva do letramento implica, 

também, a constituição do sentido do que se escreve e a interação do outro 

auxiliando a compreensão no trabalho de escritura. Consideramos, nessa situação 

em que as crianças copiaram o nome das personagens, que a 

professora/pesquisadora mediou a escrita para que elas pudessem nomear seus 

desenhos tendo a certeza de que todos, ao lerem, saberiam que o escrito representa 

o desenhado. Essa preocupação foi manifestada por Fernanda, uma vez que o 

trabalho ficaria exposto em sala. Com base em Vygotsky (1991), consideramos que 

houve uma mediação no sentido de as crianças fazerem algo ainda impossível de 

ser feito sozinhas, auxiliadas pela professora/pesquisadora e que poderão fazer 

sozinhas no futuro. Ressaltamos que a cópia se deu espontaneamente; em nenhum 

momento foi proposta pela professora/pesquisadora.  

Essa interação e sua relação com a imbricação entre os processos de ensino 

e aprendizagem podem ser mais bem compreendidas quando nos remetemos ao 

conceito de Zona de Desenvolvimento Para Vygotsky (1991), Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) é a distância entre o nível de desenvolvimento 

real, determinado pela capacidade de resolver problemas independentemente, e o 

nível de desenvolvimento potencial, demarcado pela capacidade de solucionar 

problemas com ajuda de um parceiro mais experiente. E “[...] aquilo que é ZDP hoje, 

será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança 

pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” 

(Vygostky, 1991, p 113). 

Mais uma atividade desenvolvida com os livros de histórias foi “o dia da 

biblioteca”, ocasião em que se convidaram as crianças para ir à biblioteca e pegar 

emprestados livros para serem lidos, em casa, pelas famílias. Essa atividade 

incorporou-se à rotina da sala. Toda segunda-feira tínhamos um horário para ir à 

biblioteca pegar livros emprestados. Essa atividade fez parte, também, da proposta 

conjunta com o grupo de pais dos encontros quinzenais.  

Na biblioteca da escola, há um espaço com tapete e almofadas no chão 

reservado para as crianças. Nesse local, estão dispostos, no chão, vários livros. Às 

crianças é dada liberdade de escolher os títulos que levarão para casa. Nas 

primeiras visitas, observamos que as escolhas eram feitas pelas ilustrações da capa 

E que o tempo de permanência era curto (menos de dez minutos para que todos 
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fizessem suas escolhas). Com o tempo e o exercício diário de leituras, observamos 

que as crianças começaram a ficar mais criteriosas nas escolhas. Perguntavam o 

título do livro e muitas queriam saber do que a história tratava antes de decidir qual 

título levar. Isso ampliou o tempo de permanência (trinta minutos, tempo estipulado 

pelas regras da biblioteca). 

 Nessa atividade, a adesão foi total. Todas as crianças, semanalmente, 

levavam um livro para casa. Para verificar se os livros estavam sendo lidos para as 

crianças e por quem, adotamos o seguinte procedimento: toda segunda-feira, dia de 

ir à biblioteca, uma criança era escolhida para contar a história que levou para casa. 

Pudemos constatar, então, pelos relatos das crianças, qual a atenção dada a essa 

atividade em casa e a quem era delegada a tarefa de ler as histórias para as 

crianças na família. Para algumas, o envolvimento da família era total: pai, mãe e 

irmãos mais velhos se revezavam na tarefa. Como já mencionado, por exemplo, no 

que se refere ao Vítor, inicialmente era a empregada que cumpria esse papel. 

Posteriormente, a mãe assumiu esse papel, passando não só a ler histórias para ele, 

como também a comprar livros, sugerindo, dessa forma, que compreendeu, 

possivelmente, em decorrência dos encontros com os pais, a função dessa atividade 

para o desenvolvimento do seu filho. 

A primeira criança escolhida para contar a história foi Maithê. Fizemos essa 

escolha porque essa criança foi observada diversas vezes contando histórias para 

os amigos com desenvoltura. 

Na oportunidade, Maithê contou a história da Vó Nana. Durante a sua 

contação, percebemos que lia as imagens. Quando ela terminou, aproveitamos a 

oportunidade para falar que as histórias podem ser contadas de duas formas: lendo 

os desenhos, como a Maithê fez, e lendo as letras como seria então feito pela 

professora/pesquisadora. O objetivo dessa atividade foi chamar à atenção das 

crianças para a discriminação entre essas duas possibilidades de leitura: letras e 

desenhos. Essa mesma atividade também possibilitou que detectássemos o 

interesse das crianças por ouvir e contar histórias.  

A estratégia de ir à biblioteca e promover as “leituras” dos livros emprestados 

oralmente para os colegas na Roda da História justifica-se na perspectiva descrita 

por Smolka (2000, p. 46): o professor deve procurar “[...] trabalhar com as crianças o 

processo inicial de leitura e escritura na diversidade (num jogo de negociações 

discursivas e troca de saberes) [...]”, A partir daí, ainda conforme Smolka (2000, p. 
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46), “[...] começamos a criar, nas salas de aula, situações de intensa interação 

verbal, abrindo espaço para a elaboração do diálogo, da narrativa, entre as crianças 

e adultos presentes”. 

Nessa proposta, trabalhamos a literatura não somente com a finalidade de 

apresentar a escrita, como também com a compreensão do texto lido, estimulando a 

criança a falar exercitando a organização do pensamento e o exercício da 

interpretação, uma das facetas do letramento, segundo Soares (2003) e Kleiman 

(2005). 

Depois da leitura das histórias, era prática comum o desenho livre executado 

na Oficina do Desenho. Em um desses momentos, presenciamos uma interlocução 

entre Vitória e Maithê relacionada à construção da escrita do nome coração. (Figura 

5) 

 

 
Figura 5: Escrita espontânea da palavra coração feita por Vitória. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Vitória desenhou um coração e escreveu “coração”, uma construção realizada 

com a ajuda da amiga Maithê que dizia para ela: “Coração começa com ‘O’”. Vitória 

colocou o “O” com acento igual ao do seu nome e continuou: “Depois vem o ‘A’ e 

depois ...” . Ficaram as duas um tempo em silêncio, uma esperando a outra tomar a 

iniciativa. Como não conseguiam sair do impasse, fizemos a pronuncia do “ção” de 

várias maneiras. Quando a pronúncia saiu com um som de “A” bem aberto, Maithê 

falou: “Agora escreve ‘A’”. Vitória acatou a sugestão da amiga, escreveu outro “A” e 

entregou seu desenho. 

Já, durante a brincadeira livre, Fernanda estava escrevendo “coisas” (definiu 

assim seus escritos) em seu caderno. Ao observá-la, a convidamos a brincar de 
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escrever palavras. Nessa brincadeira, utilizamos as palavras mala, Sandra (nome da 

sua mãe), Vladimir (nome do seu pai) e bola, mesclando palavras já conhecidas, 

como o nome dos pais, e palavras ainda desconhecidas, como mala e bola. A Figura 

6 ilustra o registro dessa atividade. 

 
Figura 6: Escrita das palavras Sandra, Vladimir, mala e bola por Fernanda 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

A Figura 6 Fernanda mostra as palavras que Fernanda escreveu: mala, 

Sandra e Vladimir, escritas sozinha pela menina, e bola, escrita com a nossa 

mediação. Durante a escrita da palavra “mala”, Fernanda pensava alto nas letras 

que achava que compunham a palavra e ia escrevendo. Quando escreveu Sandra, 

também soletrava alto e nos perguntava, a cada escrita, se elas eram adequadas. 

Nesse momento, não fizemos intervenção alguma, limitando-nos a confirmar suas 

afirmações. Com a escrita da palavra Vladimir, aconteceu o mesmo. Cabe aqui 

ressaltar que a escrita dessas duas palavras já foram visualizadas, muitas vezes, 

nas fichas dos nomes, sobre as quais falaremos no próximo item, intitulado Projeto 

Nome. Quando escreveu bola, palavra com cuja escrita Fernanda ainda não havia 

entrado em contato em sala, o procedimento foi diferente. Ela passou a perguntar, e 

nós começamos a interagir nessa construção. A interlocução ocorreu partindo da 

seguinte pergunta de Fernanda “Começa com ‘B’, tia?” Depois da resposta 

afirmativa, ela escreveu o “B” em sua folha. Continuou: “Agora vem o “O”, né? 

Depois da confirmação, ela escreveu o “O”. Então perguntou: “E agora. O que vem?” 

A resposta foi dada com outra pergunta: “Para fazer o “LA” que letras você usaria?” 

Resposta: “Bola termina com ‘A’, né, tia?” “Termina, mas antes vem outra letra para 

fazer “la”, senão fica só “A”. Diante dessa resposta, Fernanda pensou e, depois da 
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mediação de que para fazer “la”, precisa do “L” da Lethícia, ela disse: “Ah! Tá!”, 

completou a palavra com o “la” e leu “Bola”.  

A situação relatada contribuiu para que fosse percebida a grande 

responsabilidade em respeitar o ritmo de aprendizagens das crianças sem deixar, 

porém, de lhes oferecer formas diferentes de aprendizagem. Esse procedimento 

encontra sustentação em Smolka (2000, p. 43), segundo a qual  

 

Do ‘ensino’ da professora, então, não resulta, necessariamente, o 
‘aprendizado correto’ do aluno. Há um espaço para a elaboração individual 
da criança. A professora ensina porque esclarece, não oculta, não disfarça 
(não chama o m de ma do macaco, por exemplo). Ela informa 
adequadamente a criança, supondo que a criança é capaz de aprender a 
ler e escrever. Desse modo, além do funcionamento da escrita, a 
professora trabalha o reconhecimento do outro, a interação, a relação com 
a criança.  

 

No sentido descrito por Smolka (2000), entendemos que um dos grandes 

desafios foi não cair no extremo de antecipar etapas ou propor trabalhos calcados 

na reprodução de cartilhas e exercícios repetitivos de prontidão. O maior desafio, 

nesse processo, foi tomar a distância necessária para poder observar o processo 

com olhos de pesquisadora. 

A interação verbal pode ser a chave da enunciação entendida como produto 

da interação entre dois indivíduos socialmente organizados; portanto, procede de 

alguém e se destina a alguém. Nesta perspectiva, a narrativa é um gênero a ser 

considerado, pois possibilita intercambiar experiências de conhecimento interior e de 

reconhecimento ou estranhamento na relação com o outro. Ela faz perceber a 

humanidade sócio-histórica, conciliando tempos e espaços distintos e organizando 

os fragmentos das histórias vividas e/ou contadas. 

“Tanto é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as relações 

entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos 

encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc.”. 

(BAKHTIN, 2004, p.41). Um enunciado é muito mais que uma sentença normativa; 

ele é construído nas práticas sócio-interacionais entre sujeitos. Estes não são 

somente divulgadores dos discursos que já existem, mas também são capazes de 

intervir, aprimorar ou, até, modificar o discurso social. Para Bakhtin (2004), o sujeito 

é um elemento participativo e atuante no processo comunicativo. 
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A alfabetização da criança tem início muito antes de sua entrada na escola, 

isto porque, desde o primeiro dia de vida, ela já está exposta aos elementos da 

cultura e à presença do outro, que se torna mediador entre a cultura e ela. É nessa 

interação que se constituem sujeitos absolutamente únicos, com trajetórias pessoais 

singulares e experiências particulares em sua relação com o mundo e, 

fundamentalmente, com outras pessoas. Nesse sentido, o outro está sempre 

presente no discurso, estruturando-o a partir de uma orientação exterior. Tanto para 

Vygotsky (1991) quanto para Bakhtin (2004) o valor maior da palavra é a interação 

social que acontece a partir dela. 

Dentre as inúmeras palavras que fazem parte do repertório das crianças está 

o seu próprio nome que, em se tratando das crianças pesquisadas, apresentou-se 

como um texto significativo para o trabalho descrito a seguir. 

 

 

4.3 PROJETO NOME 

 

 

Neste projeto, junto com a dimensão do conhecimento das letras, 

trabalhamos, também, o letramento. Solicitamos aos pais escrever junto com os 

filhos a história do seu nome para que pudessem contá-la na sala aos amigos. Os 

pais de pronto compreenderam a proposta. Os trabalhos apresentados foram feitos 

em diversos formatos: histórias com a escrita dos pais e desenhos das crianças, 

histórias com desenhos e escrita dos pais e histórias contadas sob a forma de 

poemas. O objetivo da tarefa solicitada foi trabalhar com eventos de letramento, 

descritos por Kleiman (2005), mostrar aos pais a importância, o comprometimento, e 

sua responsabilidade no desenvolvimento da linguagem e aprendizado da leitura e 

escrita. Essa atividade também serviu para investigar se as crianças tinham alguma 

restrição em relação aos seus nomes. Os relatos feitos pelas crianças a partir dos 

trabalhos realizados com seus familiares mostraram que todas as crianças gostavam 

dos seus nomes o que nos levou a concluir que eram significativos para elas 

podendo serem utilizados nesse projeto. 

Para desenvolver este projeto, buscamos fundamentação em Teberosky 

(1991) que descreve algumas razões sociais e cognitivas para iniciar o processo de 

construção da escrita pelo nome que justificam a opção que fizemos:   
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1.  Tanto do ponto de vista lingüístico como gráfico, o nome próprio de cada 

criança é um modelo estável; 

2.  O nome próprio é um nome que se refere a um único objeto, com o que se 

elimina, para criança, a ambigüidade na interpretação; 

3.  O nome próprio tem valor de verdade porque se refere a uma existência, a 

um saber compartilhado pelo emissor e pelo receptor; 

4.  Do ponto de vista da função, fica claro que marcar, identificar objetos ou 

indivíduos faz parte dos intercâmbios sociais da cultura; 

5.  Do ponto de vista da estrutura daquilo que está escrito, a pauta lingüística 

e o referente coincidem, e essa coincidência facilita a passagem de um 

símbolo qualquer para um objeto qualquer em direção à atribuição de um 

símbolo determinado para indivíduos que não são membros 

indeterminados de uma classe, mas seres singulares e concretos. 

Por meio da visualização e tentativa de escrita do nome, foram sendo 

construídas situações que pudessem levar as crianças a se interessarem pela 

escrita. Nessa perspectiva, o nome é considerado texto, um texto significativo para 

criança. 

Para Bahktin (1992), a palavra tem sempre um sentido ideológico ou 

vivencial, se relaciona totalmente com o contexto e carrega um conjunto de 

significados que lhe foram dados socialmente. A palavra é polissêmica e plural, 

assume diferentes significados que dependem diretamente do contexto em que é 

enunciada e dos sentidos dados pelo sujeito. Por isso, a preocupação com a escolha 

de uma palavra-texto. A palavra escolhida, além de ter um significado único para a 

criança, deveria, sozinha, sem contexto, ter significado. Para a criança, o próprio 

nome traduz um grande significado. 

Vygotsky (1993, p. 151) assinala que “do ponto de vista das antigas escolas 

de psicologia, o elo entre a palavra e o significado é associativo, estabelecido pela 

reiterada percepção simultânea de um determinado som e um determinado objeto.” 

Esse princípio pode ser aplicado em relação ao nome, já que esse é impresso na 

memória da criança pelas repetidas vezes em que a criança é por ele chamada. Ela 

passa a perceber que sempre que pronunciado esse som (palavra), ele se refere a 

ela (objeto). Na escrita, essa relação também é imutável. 

A idéia foi, partindo do nome, trabalhar a identidade e o reconhecimento da 

escrita do próprio nome, iniciando uma possível apresentação das letras, 
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trabalhando a escrita desse nome, nas escritas espontâneas ou cópias, quando a 

criança determinasse. Por meio do registro do nome nos trabalhos, buscamos, 

também promover a diferenciação do desenho de letras de números.  

Nesse momento, cabe justificar, novamente, a opção por estarmos 

preparados para trabalhar, também, a apresentação das letras, sem, contudo deixar 

de lado a preocupação com o contexto significativo, partindo do entendimento de 

que nesse processo, como assinala Soares (2003), o professor não pode deixar de 

lado as características específicas da alfabetização, pendendo para uma prática que 

exclui radicalmente alguns métodos específicos para a compreensão do sistema de 

escrita. No caso específico dessa pesquisa, no decorrer do trabalho, esse interesse 

pelas letras, como veremos no decorrer dessa descrição e análise, aconteceu por 

interesse das próprias crianças. 

Inicialmente, identificamos objetos e trabalhos das crianças com seus nomes. 

Depois, escrevemos os nomes em fichas que foram utilizadas para fazer a chamada 

e promover a sua visualização em diversas dinâmicas. Em todas essas vivências, a 

escrita do nome foi realizada por nós, junto com as crianças, para que elas 

participassem de atos de escritura observando esse registro (Apêndice 4). Aos 

poucos, elas mesmas começaram a registrá-lo para identificar suas produções.  

Trabalhamos a identificação e escrita das letras utilizando materiais diversos, 

como letras de EVA, letras impressas, blocos de madeira com letras estampadas, 

letras confeccionadas com massa de modelar e outros materiais. Utilizamos a letra 

de forma maiúscula em todas as escritas, pois isso foi convencionado pela 

instituição de ensino onde desenvolvemos a pesquisa.  

O trabalho ampliou-se com o reconhecimento da escrita do nome dos amigos, 

acrescentando o conhecimento de mais letras do alfabeto. Utilizamos as fichas com 

os nomes dos amigos para propor várias atividades, dentre elas o registro desses 

nomes em bilhetes ou cartões endereçados a esses amigos. 

Nessa atividade, primeiramente observamos quem já reconhecia a escrita e 

as letras do seu nome e/ou dos amigos. Durante o processo, fizemos um 

acompanhamento do desenvolvimento do registro desse nome na identificação dos 

trabalhos (se eram feitos com escrita espontânea, se eram reproduzidos utilizando a 

cópia etc.). Observamos, principalmente, se as crianças, nesse processo, estavam 

conhecendo e se apropriando das letras do alfabeto e se, a partir desse trabalho, as 

letras apareciam nas tentativas de escrita. 
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Esse trabalho alcançou grandes proporções, sendo que, a partir dele 

começamos a colecionar fichas com escrita de outros nomes. Solicitávamos os 

nomes escritos pelas crianças: nome da mãe, do pai dos irmãos, avós, tios, tias, 

madrinhas, padrinhos, babás, etc. Para acomodar essa coleção de nomes, 

confeccionamos um grande cartaz de pregas.  

As primeiras atividades de escrita do nome em fichas (que serviram para 

identificar qual o conhecimento das crianças em relação às letras), identificando 

objetos permitiram identificar o seguinte panorama: das 9 crianças envolvidas no 

processo, somente 2 demonstraram conhecer algumas letras do seu nome. As 

demais participaram e brincaram com seus nomes, mas não prestaram muita 

atenção nas letras. Nas primeiras semanas, não demonstraram interesse em fazer 

seu registro, pediam para que nós as registrássemos. Seus desenhos, como se 

pode observar no Apêndice 5, não possuíam muitas formas definidas, pois a maioria 

estava na fase dos “rabiscos”8.  

Outro dado observado nessas primeiras atividades envolvendo a escrita e as 

letras do nome das crianças foi o egocentrismo9 , típico da fase (3, 4 anos). As 

crianças consideravam as letras que compunham os seus nomes só delas. Por 

exemplo: A letra “J” do nome João era considerada pelo menino só dele, sendo que 

o mesmo não admitia que pudesse ser também da Jéssica e vice-versa. Nas 

brincadeiras realizadas no tapete com as letras de EVA, essas duas crianças 

“brigavam” pela posse da letra, pois nem um nem outro admitia a possibilidade de 

dividir a letra. Mesmo quando o jogo tinha mais de uma letra “J”, a “briga” 

continuava, pois, sempre que Jéssica ou João encontravam o “J" assumiam a sua 

posse.  

Esse foi um novo desafio que enfrentamos nesse processo. Como explicar 

que as letras não são de uso exclusivo de um nome? Primeiro, paramos um pouco 

de trabalhar com as letras em forma de objetos, passando a trabalhar mais com 

                                                 
8  O termo “rabisco” foi utilizado para a fase que, em uma análise Ppiagetiana, poderia ser descrita,  como a fase 

da garatuja, ordenada e desordenada. Alguns desenhos demonstram garatujas desordenadas, com 
movimentos amplos e desordenados, outros a garatuja ordenada, com movimentos longitudinais e circulares e 
coordenação viso-motora. http://www.profala.com/arteducesp62.htm 

9 Piaget compreendeu o "egocentrismo infantil" como um estágio intermediário da psicogênese infantil, situado 
entre o estágio anterior, o autismo e um estágio posterior, socializado e consciente, em que a criança 
consegue diferenciar o seu ponto de vista do ponto de vista defendido por outros atores no contexto social. 
Trata-se, pois, de um momento de passagem de um estágio de nenhuma ou pouca consciência de si para 
outro estágio de plena consciência de si e do social. Piaget justamente lhe dá o nome de pensamento 
"socializado", comunicável. Superado o "egocentrismo infantil", a criança sabe relacionar o "eu" com o "você", 
o "eu" com o "eles" ou "elas", e estes entre si. http://www.ueb-df.org.br/artigo.asp?art=12. 
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registros escritos individuais. Aos poucos, com muita conversa, passamos a mostrar, 

nesses registros e em outros, como as histórias, que as letras servem para escrever 

muitas coisas e que elas não são exclusivas de uma só palavra, mas de todas.  

As crianças começaram, então, a encontrar letras do seu nome em outros 

escritos, o que auxiliou para que compreendessem o que se estava tentando 

explicar. Isso pode ser comprovado em relato de uma das mães10: “Passando de 

carro na frente da Igreja Sagrado Coração de Jesus e observando um luminoso, o 

João Pedro comentou: ‘Mãe aquele é o J do meu nome’. Andando de bicicleta, numa 

manhã de sábado, João Pedro apontou para uma placa onde estava escrito 

mercearia e falou: ‘Olha, o “M” da Maithê’”. Na fala de João Pedro, de 3 anos, é 

possível observar que o menino, ao dizer para a mãe que estava vendo a letra do 

seu nome, usou a expressão “jota” e não a letra do meu nome, o que sugere que ele 

entendeu que a letra “jota” não era propriedade sua e que é usada em muitos outros 

nomes. 

Aos poucos, a posse pela letra deu lugar à cordialidade. Nas falas e atitudes, 

as crianças demonstraram ter compreendido que o “M” da “Maithê” também pode ser 

o “M” da “Mariléa”, de “Mamãe”, de “Mercearia”. Voltou-se, então, a brincar com as 

letras de EVA, o alfabeto impresso em blocos de madeira e fichas de papel-cartão. 

Ressaltamos que esse trabalho de conhecimento e reconhecimento das letras a 

partir dos nomes não foi feito com o objetivo de nomeá-las, mas de fazer a relação 

grafema-fonema, em suas várias formas de escrita, característica específica da 

alfabetização, segundo Soares (2003). Como destaca Smolka (2000), neste 

momento cabe a professora interagir com a criança ensinando implícita ou 

explicitamente os aspectos mecânicos e estruturais da escrita, mediando esse 

conhecimento.  

Utilizávamos diariamente os nomes escritos nas fichas  para auxiliar o registro 

dos mesmos nos trabalhos e para identificação e visualização na chamada. Também 

os utilizamos na confecção de bilhetes (Apêndice 6) e cartões de aniversário, 

atividades descritas no Apêndice 7, intitulado Outras Brincadeiras. 

O trabalho com os nomes tornou-se tão significativo que as crianças 

começaram a usar os nomes dos pais e dos amigos para escrever bilhetes (feitos na 

                                                 
10 Os relatos da mãe foram feitos em um dos encontros com os pais e, conforme já mencionado, registrados em 

diário de campo. 
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escola ou em casa). Essa atividade começou espontaneamente nos intervalos entre 

uma atividade e outra. À medida que iam terminando o lanche e, no intervalo entre 

as atividades, as meninas principalmente (algumas vezes, Augusto participou), se 

organizavam em um canto da sala para confeccioná-los. Essa “brincadeira” foi 

ficando cada vez mais freqüente e, quando todos aderiram a ela, começou a fazer 

parte da rotina. As crianças negociavam conosco momentos para a confecção 

desses bilhetes. Para Fernanda e Maithê essa atividade foi incorporada à rotina de 

casa, como podemos observar no Apêndice 5, do qual constam os bilhetes que 

Fernanda mandou para Maithê e o que Maithê nos enviou em 20/11/2005, alguns 

dias antes do seu aniversário, que é 27/11. 

Enquanto “brincavam” de escrever os bilhetes e cartões, como em todas as 

atividades descritas nesse trabalho, nós as respeitávamos quanto à forma de 

representação. Nesse processo, optavam por escrever espontaneamente, copiar ou 

desenhar o que queriam expressar, expressando com isso o patrimônio de 

habilidades e destrezas já adquiridos que poderão, segundo Leontiev (1994), 

habilitá-las a aprender a escrever em um tempo relativamente curto. Ainda para o 

mesmo autor, o conhecimento do que acriança é capaz de fazer torna-se um 

instrumento importante para direcionar futuras ações no ensino da escrita 

(LEONTIEV, 1994). 

Essa atividade, como todas as outras, buscou desenvolver um trabalho 

fundamentado nas necessidades naturalmente desenvolvidas nas crianças e na sua 

própria atividade que é o brincar. Constituindo-se em uma escrita, que não foi 

imposta de fora por nós, mas como uma necessidade dentro das possibilidades do 

próprio aprendiz, o que está em consonância com o que declara Vygotsky (1991). 

Ainda em relação aos trabalhos relacionados com os nomes escritos em 

fichas. Lethícia realizou uma atividade independente em um dia de chuva, no início 

da manhã, junto com seu pai11 enquanto aguardava a chegada dos amigos: 

A seqüência de desenhos revela o trabalho desenvolvido por ela com o apoio 

dos nomes copiados das fichas. (Figura 7): 

                                                 
11 Esclarecemos que a presença do pai no início da manhã é justificado pela prática da Instituição, segundo a 

qual: os pais têm acesso às salas, onde aguardam, no início do período, a chegada da professora. 
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Figura 7: Cópia de nomes. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

Esse primeiro desenho foi feito com o auxílio do pai. O segundo desenho foi 

feito após a nossa chegada à sala e partida do pai. Para fazê-lo, Lethícia solicitou 

outra folha dizendo que iria desenhar a si mesma, o pai, a mãe e o irmão Arthur. 

Concluído, solicitou a nossa ajuda na escrita dos nomes da mãe e do irmão para 

copiar. O resultado está ilustrado na Figura 8. 

 

 
Figura 8: Cópia de nomes 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Terminado mais esse desenho, Lethícia pediu-nos escrever o nome Maria 

Terezinha. Questionada sobre quem era Maria Terezinha, disse que era a moça que 

faz comida para ela. Após ser atendido esse pedido, a menina prontamente 

começou um novo desenho (Figura 9). 
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Figura 9: Cópia de nomes. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Juntou todos os trabalhos e concluiu: “Pronto, agora a família tá completa.” 

Para escrever, Lethícia por muito tempo utilizou a cópia. Geralmente  nos 

solicitava a escrita para que pudesse copiar. Esse recurso foi utilizado 

particularmente por ela durante muito tempo e em diversas situações. Raras vezes 

foi observada produzindo uma escrita espontânea. Suas falas revelavam ter o 

conhecimento de que havia formas convencionadas que serviam para escrever e 

que sozinha não conseguia fazê-lo, solicitando sempre a ajuda de um adulto. Isso 

acontecia tanto na escola como em casa. Nessa evolução de pensar a escrita 

Lethícia foi se permitindo em alguns momentos produzir escritas espontâneas, mas 

voltava a pedir ajuda quando descobria que o que escreveu não era possível de ser 

lido. Essa sua atitude sugere que se preocupa com a interlocução. Em um dado 

momento, se desprendeu da cópia e passou a utilizar outro tipo de ajuda, ou seja, a 

mediação das letras. Isso pode ser observado em um dos trabalhos, quando Lethícia 

contou com a nossa ajuda e da Maithê para escrever RATO e DINOSSAURO para 

nomear seus desenhos. A menina escreveu “DINOSSAUA”. Em sua escrita, os dois 

“esses” foram feitos ao contrário). A professora/pesquisadora e a amiga soletraram a 

palavra para que Lethícia a pudesse escrever. Para a escrita da palavra rato, a 

professora/pesquisadora disse “É preciso o ’R’”  e fez o som do “erre” sem vogal. 

Lethícia escreveu, pois já conhecia as letras. A professora/pesquisadora prosseguiu 

dizendo que, para fazer “RA”, era preciso outra letra. E repetiu o som do “RA”. 

Maithê, que estava do lado, falou: “É o ’A’, né tia?”. Lethícia escreveu “RA”. A 

professora/pesquisadora continuou dizendo que, para fazer “TO”, era preciso o “T”, 

fazendo, então, o som do “T”, sem vogal. Lethícia escreveu “RAT”. A 
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professora/pesquisadora perguntou: “Para fazer “TO”, que letra vai?” Maithê 

respondeu “O”. Lethícia completou a palavra e leu: “RATO”. Esse trabalho pode ser 

visto na Figura 10. 

 

 
Figura 10: desenho e escrita das palavras dinossauro e rato com mediação. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Na mediação da professora/pesquisadora e de Maithê para a escrita por 

Lethícia das palavras DINOSSAURO e RATO, foi utilizada a soletração. Nesse 

sentido, Smolka (2000, p.43), pergunta: “O que a professora ensina quando soletra 

para e com a criança alguma coisa que a criança pede?” A própria autora responde 

a pergunta dizendo que “Ela vai apontando e nomeando as letras como instrumental 

necessário e convencional para se dizer as coisas por escrito. Desse modo, ela vai 

informando sobre o lugar das letras e das palavras e vai esclarecendo sobre o valor 

das letras de acordo com a posição destas nas palavras (dependendo da posição, o 

valor de “R” muda, por exemplo). Ela trabalha o funcionamento da escrita, isto é, sua 

estrutura e sua função, simultaneamente.” 

A ajuda proporcionada pela professora/ pesquisadora nesse momento 

mediando o conhecimento e posição das letras na escrita reflete a concepção de 

Smolka (2000).   

 

 

4.4 BRINCADEIRAS 
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Neste item, descrevemos e analisamos algumas brincadeiras utilizando a leitura e a 

escrita para promover o desenvolvimento da linguagem (leitura e escrita) das 

crianças participantes desta pesquisa.  Entretanto, primeiramente, fazemos uma 

abordagem sobre a importância do lúdico na Educação Infantil. 

 

 

4.4.1 O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Pelo fato de estar intimamente relacionada à vida da criança, a questão do 

lúdico nas brincadeiras, nos brinquedos, no brincar e nos jogos, tem sido 

amplamente discutido no contexto educativo. Vygotsky (1991) aprofundou estudos 

relativos à origem e desenvolvimento de jogo infantil, organizando propostas para 

sua utilização como recurso pedagógico. Investigou os processos psicológicos 

superiores à luz das influências sociais e culturais que os determinavam. Para o 

autor, o desenvolvimento cognitivo é o processo para adquirir cultura. Estes estudos 

representaram uma contribuição substancial à elaboração da teoria do jogo, 

relacionando-o ao emprego lúdico de certos objetos como símbolos para designar 

outros. Na concepção do autor, o brinquedo cria na criança uma nova forma de 

desejo. Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um eu fictício, ao seu papel 

no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que, no futuro, tornar-se-ão seu nível básico 

de ação real e moralidade. 

As idéias dos grandes pensadores têm sido constantemente retomadas pelos 

educadores que se preocupam com a questão do brincar na infância. Para a criança, 

como afirmam Nicolau e Dias (2003, p. 41), “a brincadeira é uma questão de 

sobrevivência. É a única ferramenta que ela possui para compreender o mundo e 

interferir na vida.”  

Neste sentido, Ostetto (2000) destaca a importância de redescobrir 

significados, reinventar linguagens, reacender desejos, buscando fazer da educação 

infantil um mundo de encantamento por meio de ações voltadas para as 

necessidades da criança. 

A aplicação de atividades lúdicas na educação não é uma idéia recente. 

Como explica Haidt (2000), difundiu-se principalmente a partir do movimento da 
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Escola Nova. Contudo, desde 1932, Comenius, em sua obra Didática Magna, já 

havia preconizado a utilização da prática de jogos nas instituições educativas, que 

ele chamava de método de acordo com a natureza, recomendando essa prática pelo 

valor formativo que possui. Posteriormente, no século XVIII, Rousseau e Pestalozzi, 

baseados na teoria de que a educação deveria ser um processo natural e não 

artificial e repressivo, considerando ser necessário levar em conta os interesses das 

crianças e suas tendências inatas, destacaram a importância dos jogos lúdicos, no 

sentido de exercitar o corpo e as aptidões e preparar a criança para as relações 

sociais. Froebel, que viveu até 1852 na defesa de uma pedagogia da ação, e mais 

particularmente do jogo, afirmava que a criança, para desenvolver-se, deveria agir e 

produzir. Froebel afirmava, ainda, que o jogo deveria encontrar o seu canal de 

expansão na educação, considerando as atividades espontâneas das crianças. Para 

tanto, elaborou um currículo basicamente centralizado em atividades lúdicas para 

ser aplicado nos jardins de infância. 

As atividades ministradas com brincadeiras e outros recursos são exemplos 

de momentos em que o educador poderá conseguir da criança atenção espontânea. 

Por isso, orientar e canalizar positivamente essas fontes motivacionais pode ser o 

ponto de partida do trabalho docente. 

 

A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando a 
superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar 
contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos do 
adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações 
atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço singular de 
constituição infantil (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

O brincar, com base, então, no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, facilita a transição entre a ação infantil com objetos concretos e seus 

significados. 

De acordo com Vygotsky (1991), no faz-de-conta, a criança passa a ser aquilo 

que não é, interage, ocupando seu espaço no social. A criação de intenções 

voluntárias para a elaboração de planos determina um alto nível de 

desenvolvimento. Por isso, o brincar contribui para a emancipação da criança, 

fazendo com que ela tome posse de uma atividade que está baseada no real e, ao 

mesmo tempo, é capaz de transpô-la. 
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Por isso, as atividades lúdicas podem proporcionar uma evolução no modo de 

a criança comportar-se. Quando ela lida com os objetos de forma lúdica, está 

justamente ultrapassando a dimensão do concreto socialmente definido, superando 

a delimitação de seu comportamento de fases anteriores, isto é, evoluindo em sua 

prática. Antes de aprender a brincar, a criança, inconscientemente, determina o que 

ela pode fazer, ou seja, quais as ações que pode desenvolver a partir daquele objeto 

e, ainda, como podem fazer com que estejam presentes objetos que, na verdade, 

não são acessíveis no momento. Para isso, ela desenvolve a imaginação e passa a 

atuar com os objetos mesmo, não os vendo, ampliando sua esfera lúdica e 

progressivamente rompendo com as concepções habituais de seu cotidiano. 

(KISHIMOTO, 1998) 

Sendo assim, na visão de Kishimoto (1998), o brincar é meio para aprimorar 

as condições de ensino e aprendizagem e de desenvolvimento infantil. O brinquedo 

tem grande significado nas ações infantis, uma vez que permite a construção de 

representações mentais, manipulações de objetos, desempenho de ações sensório-

motoras e, ainda, as trocas nas interações, contemplando inúmeras maneiras de 

representação da criança ou suas múltiplas inteligências, cooperando com a sua 

aprendizagem e o desenvolvimento da mesma. 

 

 

4.4.2 UTILIZANDO A LEITURA E A ESCRITA NAS BRINCADEIRAS  

 

 

A questão que se colocou ao iniciar esse trabalho especificamente foi a 

seguinte: Por que não trabalhar a alfabetização partindo também das brincadeiras? 

Essa escolha está pautada na abordagem feita pelas teorias de Vygostky, Lúria e 

Leontiev (1994), segundo as quais o jogo e o faz-de-conta têm um grande papel no 

desenvolvimento e aquisição da linguagem, principalmente na conversão de um 

objeto em uma representação simbólica. 

Aliado a isso, o brincar, segundo Leontiev (1994), tem sua importância por ser 

a principal atividade da criança na idade pré-escolar. Desconsiderar esse fato ao 

trabalhar com crianças de 3 e 4 anos é desconsiderar o interesse da criança nessa 

fase.  
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Leontiev (1994, p.122) explica que chama: 

 

[...] atividade principal aquela em conexão com a qual ocorrem as mais 
importantes mudanças no desenvolvimento psíquico da criança dentro da 
qual se desenvolvem processos psíquicos que preparam o caminho da 
transição da criança para um novo e mais elevado nível de 
desenvolvimento. 

 

Para Vygotsky (1991), no brincar, a criança apresenta-se capaz de abstrair, 

separando no pensamento (o significado de uma palavra) do significado do objeto.  

As ações são determinadas pelas idéias, não mais pelos objetos. Segundo o autor, 

“O brinquedo fornece um estágio de transição nessa direção sempre que um objeto 

(um cabo de vassoura, por exemplo) torna-se um pivô de separação (no caso, a 

separação entre o significado “cavalo” de um cavalo real). A criança não consegue, 

ainda, separar o pensamento do objeto real. A debilidade da criança está no fato de 

que, para imaginar um cavalo, ela precisa definir sua ação usando um “cavalo-de-

pau” como pivô. Nesse ponto crucial, “a estrutura básica determinante da relação da 

criança com a realidade está radicalmente mudada, porque muda a estrutura de sua 

percepção”  (VYGOTSKY, 1991, p. 128). 

Levando em consideração os pressupostos de Vygotsky (1991) em relação à 

capacidade da criança de dar novos significados aos objetos nas brincadeiras, Kato 

(1998, p. 117) escreve: 

 

[...] a criança é capaz de fazer um objeto representar outro, apenas 
simulando os gestos do objeto representado; por exemplo, um lápis pode 
continuar a representar uma pessoa andando. Mostra ainda que, fora da 
brincadeira e já dissociado dos gestos, o lápis pode continuar a representar 
uma pessoa, constituindo, nesse caso, um simbolismo de segunda ordem.  

 

A autora complementa sua idéia, questionando sobre a falha no processo de 

aprendizagem da escrita quando conclui: “Como a aprendizagem da escrita envolve 

esse tipo de capacidade, pode-se perguntar se um dos fatores que levam à 

dificuldade de alfabetização não seria a falta de estimulação para o jogo e a 

brincadeira, anterior à fase da alfabetização” (KATO, 1998, p.117). Isso reforça a 

idéia de que o processo de inserção da criança no mundo das letras não pode 

desconsiderar a brincadeira e o jogo.  

As propostas descritas e analisadas a seguir foram desenvolvidas a partir das 

brincadeiras das crianças nos espaços do cotidiano escolar. As atividades foram 



 72 

planejadas a partir de conversas e da observação das crianças brincando. Essas 

conversas e brincadeiras foram denunciando os interesses da turma e 

principalmente o envolvimento com eventos de letramento encontrados no convívio 

familiar. Um exemplo disso é o interesse por contar histórias demonstrado por 

Maithê nas brincadeiras de casinha. Nesses momentos, além de cuidar dos seus 

filhos (alguns bonecos ou os próprios colegas), a menina reproduziu rotinas e 

atitudes dos próprios pais: dava comida e colocava os “filhos” para dormir, tendo o 

hábito de reuni-las para contar histórias, revelando sua participação nesse evento de 

letramento.  

Em Leontiev (1994, p.120), encontramos a seguinte explicação para esse 

interesse das crianças em imitar os comportamentos humanos como uma 

necessidade: “[...] a brincadeira da criança não é instintiva, mas precisamente 

humana, atividade objetiva que, por constituir a base da percepção que a criança 

tem do mundo dos objetos humanos, determina o conteúdo de suas brincadeiras.” 

Assim, no caso de Maithê, cujo ambiente familiar é povoado de atos de 

leitura, a mesma, na brincadeira refletiu esse ambiente, quando representou e 

experimentou a sensação de saber ler, ato praticado constantemente para ela, 

transformando-se nesse movimento de representação em algo significativo. 

Na brincadeira, as crianças visitam situações que ainda não são possíveis 

serem experimentadas no mundo real, situações geradas pela sua necessidade de 

agir sobre os objetos. Para Leontiev (1994), elas resolvem, por meio da atividade 

lúdica, do jogo, essa contradição e discrepância entre a necessidade e a 

impossibilidade de agir.  

Brincando junto com as crianças, fomos incluindo nesse brincar situações de 

simulação da escrita. Foi dessa maneira que surgiram as brincadeiras com listas de 

supermercado; as fichas com dados do paciente, na brincadeira de veterinário; o 

agendamento por escrito das clientes do salão de cabeleireiro, aqui analisadas. 

Essas atividades foram selecionadas em função da cronologia com o objetivo de 

observar progressos na construção da linguagem/ leitura e escrita pelas crianças. 

Listagem para compras no supermercado foi uma das primeiras brincadeiras 

com a simulação de registro escrito, feita no dia 31/05/2005. Essa atividade surgiu 

durante uma brincadeira de casinha. Foi pensada e planejada tendo como ponto de 

partida uma conversa na Roda das Novidades do final de semana. Augusto e 

Fernanda relataram seus passeios ao supermercado da cidade onde moram. 
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Augusto foi ao Macro e Fernanda, ao Big. Perguntamos como eles sabiam o que 

tinham que comprar. “Minha mãe sabia”, relatou Fernanda e, complementou, “[...] ela 

fez uma lista”. Essa fala de Fernanda revela suas vivências e seu contato com a 

língua escrita em um contexto real de uso dessa forma de comunicação escrita, 

denunciando seu envolvimento com as denominadas práticas de letramento 

mencionadas por Kleiman (2005). 

Partindo dessas vivências reais do Augusto e da Fernanda, a 

professora/pesquisadora em uma das brincadeiras de casinha simulou a 

necessidade de fazer compras para abastecer a geladeira. Pegou papel e lápis e, ao 

mesmo tempo em que anotava, verbalizava o item escrito. Cabe aqui reforçar que 

essa escrita foi feita com letra de forma maiúscula. No primeiro momento, algumas 

crianças ficaram a nossa volta observando a escrita. Logo solicitaram um pedaço de 

papel justificando que também queriam fazer as suas listas. Neste processo, 

observamos alguns tentando imitar exatamente a forma da lista “escrevendo” 

seqüências de letras e signos inventados, tentando reproduzir a letra escrita por nós. 

Os trabalhos de Maithê (3 anos e 6 meses) e Fernanda (4 anos e 2 meses), 

conforme Figura 11, ilustram essa tentativa. 

 

                     
(Maithê)                                            (Fernanda)                   (Fernanda) 
Figura 11: Imitação da escrita do professor 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil 

 

Observando a figura 11, podemos perceber a tentativa de repetir a forma da 

letra dada como modelo pela  professora/pesquisadora. 

Fernanda fez uma lista de compras, relatando, a partir dela, ter escrito os 

seguintes itens: macarrão, um pote de Nescau, leite, uma tinta, fita, batata, dois 

sucrilhos, um pote de sorvete, um negócio para pegar sorvete, um copinho de 
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sorvete, suco de morango, pêssego e maracujá. Após ter escrito essa lista, justificou 

que iria escrever só o FE do seu nome, pois estava cansada. 

Maithê relatou ter escrito: Nescau, leite, abacaxi, pano de lavar louça e uma 

boneca para sua filha. No meio da lista, observamos a escrita do seu nome. 

Diferente de Maithê e Fernanda, Augusto (4 anos e 2 meses) e Sarah (3 anos 

e 7 meses) utilizaram basicamente as letras dos próprios nomes para compor a lista 

de compras, como é possível observar na Figura 12. 

 

                         
(Augusto)   (Augusto)          (Sarah) 
Figura 12: Utilização das letras dos próprios nomes para compor lista de compras 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Na Figura 12, na lista de Augusto, podemos visualizar a escrita de signos 

inventados mesclados à escrita de letras do seu próprio nome, na tentativa de 

escrever o que relatou ser: Chambinho, limão, outro Chambinho, suco de laranja, 

sucrilho e chicletes. 

Em relação às listas de supermercado restam ainda os exemplos de Jéssica 

(3 anos e 8 meses), Lethícia (3 anos e 6 meses) e Vítor (3 anos e 9 meses), que 

misturaram em suas listas desenhos e letras, enquanto João Pedro (3 anos e 2 

meses),  nessa mesma atividade, misturou as modalidades de escrita cursiva e de 

forma. A Figura 13 ilustra os registros dessas atividades. 
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(Jéssica)                                            (Lethícia) 
 

     
(Vítor)                      (João Pedro) 
Figura 13: Registro misturando letras e desenhos 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil 

 

A Figura 13 permite observar que Jéssica desenhou círculos. A menina  

relatou que eram potes de sorvete e, no verso da folha, escreveu seu nome. Lethícia 

revelou que, em sua lista, estava o pedido de “bastante feijão”. Vítor justificou seu 

desenho dizendo ter pedido: chocolate. João Pedro disse que havia escrito: choco-

leite.  

No exemplo descrito, a relação entre a situação real de escrita manifestada 

por Fernanda e Augusto e a simulação proposta por nós ao fazer uma lista de 

supermercado pode caracterizar a aprendizagem da língua, da leitura e da escrita 

acontecendo na relação interativa entre o sujeito e o meio em que está inserido. 

Nessa perspectiva sócio-interacionista, Vygotsky (1991) refere-se ao meio social 

como o contexto das relações que os homens diariamente estabelecem entre si, 

com a natureza voltada à luta para garantir a satisfação de suas necessidades 

básicas, ou seja, à luta pela sobrevivência. É no ambiente social e historicamente 

organizado que a criança se desenvolve. Nesse sentido, o ambiente determina as 

necessidades de comunicação do sujeito; é a cultura que determina a necessidade 

ou o interesse pelo aprendizado de novas ferramentas de comunicação. Com base 
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nesse pressuposto, temos o entendimento que, para que haja aprendizado, leitura e 

escrita devem se constituir em algo de que o sujeito necessite. 

Da mesma forma como “o brinquedo é caracterizado pelo seu alvo residir no 

próprio processo e não no resultado da ação” (LEONTIEV, 1994, p.123), a escrita, 

trabalhada aqui, também não tem como objetivo um resultado, um treino para 

escrever. A escrita é tratada aqui como parte de um processo de aproximação da 

criança com esse instrumento de registro e comunicação social. Essas atividades 

simuladas procuraram promover a aproximação da criança aos usos sociais da 

escrita, buscando dar significado ao ato de escrever. Neste sentido, para esta 

pesquisa, importa que as crianças interajam com situações de escrita, participem de 

situações em que a escrita se faça presente. 

Em relação às transformações cognitivas que essa brincadeira pôde 

promover, destaca-se que as crianças utilizaram objetos, modificando seu 

significado. Um exemplo disso foi a transposição do significado do objeto “cadeira” 

para carrinho de supermercado e do significado dos brinquedos (jogos grandes de 

encaixe) para representar alguns itens comprados. 

Segundo Vygotsky (1991), para a criança, não é qualquer objeto que pode 

significar outro, na brincadeira. Por exemplo, um cabo de vassoura pode significar 

um cavalo, já um cartão postal não serve para representar um cavalo. Como aponta 

Vygotsky (1991 p.130), 

 

A transferência de significados é facilitada pelo fato de a criança 
reconhecer numa palavra a propriedade de um objeto; ela vê não a 
palavra, mas o objeto que ela designa. Para uma criança, a palavra 
“cavalo” aplicada ao cabo de vassoura significa ‘eis um cavalo’, porque 
mentalmente ela vê o objeto por trás da palavra.  

 

Além da brincadeira de fazer lista de supermercado, desenvolvemos a 

brincadeira de consultório veterinário, que aconteceu no parque, enquanto as 

crianças brincavam de gatos e cachorros, fazendo dos seus amigos animais de 

estimação. As crianças que estavam no papel de gatos e cachorros exercitavam o 

que Vygotsky (1991) descreve como o exercício de inibir impulsos imediatos: 

 

A cada passo a criança vê-se frente a um conflito entre regras do jogo e o 
que faria se pudesse, de repente, agir espontaneamente. No jogo ela age 
de maneira contrária à que gostaria de agir. O maior autocontrole da criança 
ocorre na situação de brinquedo (VYGOTSKY, 1991, p. 130-131).  
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“Gatinhos”, “gatinhas” e “cachorros” tiveram que se comportar como tal, e, 

eram constantemente lembrados e cobrados por seus “donos”. Nessa dramatização 

exercitaram o cumprimento das regras implícitas no jogo. Para Vygotsky (1991, p. 

131), “Satisfazer as regras é uma fonte de prazer. A regra vence porque é o impulso 

mais forte. Tal regra é uma regra interna, uma regra de auto-contenção de 

autodeterminação [...]” Nesse sentido, o brinquedo serve também para “[...] 

aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade” 

(VYGOTSKY, 1991, p.131). Tendo como suporte as considerações do autor, 

entendemos que as aquisições mais significativas das crianças acontecem no 

brinquedo.  

Observando essa brincadeira que se repetiu por diversos dias, resolvemos 

incrementá-la com atos de escrita, criando, para tanto, um espaço denominado 

Consultório Veterinário. Em uma parte do parque, organizamos o “consultório”, cujo 

mobiliário consistia em uma mesa com papéis, a qual serviu de apoio para escrever 

os dados obtidos em entrevista prévia com o dono do animal, anotando os dados do 

paciente antes de examiná-lo. A ficha-modelo que elaboramos continha os seguintes 

dados: nome do animal/ sintomas da doença e remédio prescrito. Foram atendidos 

inicialmente dois “pacientes”: a “gata Lethícia” que estava com dor de barriga e o 

“gato Vítor” que caiu do brinquedo e machucou o joelho. Além da 

professora/pesquisadora, Fernanda (4 anos e 2 meses), Maithê (3 anos e 6 meses), 

Jéssica (3 anos e nove meses), Sarah (3 anos e 5 meses), Augusto (4 anos e 3 

meses) e Lethícia (3 anos e 6 meses) pediram para serem veterinários. 

Providenciamos papel e caneta para cada um, e o resultado dos registros feitos por 

essas crianças está na Figura 14. 

 

 (Fernanda) 
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 (Maithê) 

  
(Jéssica)  (frente)                   (verso)                                          (Sarah) 

(Augusto) 
Figura 14: Ficha com dados dos animais. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Comparando os registros apresentados na Figura 14 com as tentativas de 

escrita feitas pelas crianças na brincadeira lista de supermercado, observamos que 

as tentativas referentes à ficha do consultório médico, não revelaram avanços. Além 

disso, alguns registros se perderam, pois a brincadeira aconteceu no parque, com a 

participação de crianças de outras fases (Maternal, fase que freqüentam crianças de 

1 e 2 anos) que extraviaram alguns registros. Outro aspecto que “atrapalhou” a 

observação foi o papel que desempenhamos como participante ativa da brincadeira. 

Esse fator impediu a observação e o registro imediato dos fatos ocorridos, fazendo 

com que se perdessem alguns aspectos da experiência.  
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O que foi possível observar, analisando os registros, começando pela 

Fernanda, foi um misto de letras e signos imitando a escrita adulta nos rabiscos 

rápidos. Ela preencheu a ficha toda “escrevendo” em diversas direções, não se 

importando com a forma do modelo dado por nós.  

Maithê demonstrou ser mais observadora em seu registro, tentando 

reproduzir os dados da ficha escrevendo o nome do paciente como sendo 

“FENNDA” o seu próprio nome - “MTICÊ” - e outros rabiscos. Relatou que havia 

escrito o problema do animal (a gatinha tá com dor de barriga) e a prescrição 

(precisa tomar remédio). No meio da escrita complementou ter registrado sua idade 

3 anos.  

Quanto à ficha de Jéssica, essa não soube explicar o que havia escrito, o 

mesmo acontecendo com Sarah, que só identificou a escrita do seu nome no verso 

da folha (os dois “As” foram escritos propositalmente, de cabeça para baixo. Essa 

proposição foi denunciada na sua fala). Augusto, por sua vez justificou as duas 

letras “As” escritas como sendo do seu nome. 

Em outro momento, brincando na “casinha” de bonecas do parque, 

observamos as meninas Jéssica, Lethícia, Fernanda e Vitória brincando de fazer 

comida e as oferecendo para os colegas. Perguntamos se elas não queriam fazer 

compras no supermercado para abastecer a “casinha”. Responderam 

afirmativamente. Então providenciamos pedaços de papel e canetas. Fernanda 

sentou ao nosso lado e pediu ajuda para escrever: gelatina, Nescau e roupa. 

Soletramos as palavras com o objetivo de verificar se a atividade com os nomes 

feitas até aquele momento havia contribuído para que as crianças ampliassem seus 

conhecimentos sobre as letras. Começamos dizendo que gelatina começa com “G”,  

ao que Fernanda prontamente respondeu “Ah, eu conheço o G”, fazendo, então, seu 

registro. Na continuação, ditamos a letra “E”. Assim, sucessivamente, uma após a 

outra, ditamos e Fernanda escreveu as letras da palavra gelatina. O mesmo 

processo aconteceu com as palavras Nescau e roupa. O produto final pode ser 

visualizado na Figura 15. 
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Figura 15: Lista de compras: registro com mediação elaborada por Fernanda. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Terminado o registro, Fernanda nos perguntou o que estava escrito. Ao 

comprovar que o que havia escrito poderia ser lido por outra pessoa, demonstrou 

satisfação. Esse processo descrito fundamenta-se em Smolka (2000, p.43) que 

assim se expressa: “Quando a professora soletra as palavras e mostra as letras do 

alfabeto, ela está destacando, apontando e nomeando elementos do conhecimento 

para a criança, e indicando uma forma de organização deste conhecimento”. Para 

Soares (2003), isso é uma característica específica da alfabetização importante 

também para o entendimento da linguagem escrita. 

Mais uma atividade desenvolvida foi a da cabeleireira, proposta a partir da 

observação do interesse, principalmente das meninas, durante as brincadeiras livres 

na sexta: dia do brinquedo. Nesse dia, reservávamos um tempo para que as 

crianças pudessem brincar com objetos trazidos de casa. As meninas costumavam 

trazer esmaltes, maquiagem, pentes e escovas. 

Nessa brincadeira, a escrita foi incluída simulando um agendamento de 

horários para as clientes do salão. Montamos um espaço com telefone e papéis para 

anotar o nome das clientes e o procedimento que gostariam de fazer. Os resultados 

descritos foram obtidos na brincadeira do dia 28/09/2005. Nesse dia, Lethícia, 

Jéssica e Maithê fizeram o papel das secretárias. Maithê foi a mais empolgada, 

sendo que anotou o pedido de quatro clientes. Reprodução dos originais no 

Apêndice 8. 
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Lethícia escreveu a seqüência “VIÓA UADA MAO” e leu: “Vitória unha da 

mão”. Jéssica escreveu a seqüência “SLVIA” (o “V” foi escrito de cabeça para 

baixo).Maithê escreveu em um bilhete a seqüência “AIAAUAOP” e leu: “Maria a unha 

do pé”; no segundo bilhete, escreveu: “MAILA ABLO”, leu: “Mariléa cabelo”; no 

terceiro: “VORIA PTAROCDO”, leu: “Vitória pentear o cabelo”; no quarto: “AVO CDO 

IAUA”, leu: “Lava o cabelo pinta unha”.  

Diante do observado, podemos considerar que essas meninas, nesse 

trabalho, demonstraram dar um salto qualitativo com respeito às atividades 

anteriores. Elas começaram a escrever suas falas resultante do diálogo imaginário 

com um interlocutor, também imaginário, ao telefone. Complementando esse 

raciocínio, destacamos que essa atividade se desenvolveu no mês de setembro, 

sendo que, até esse momento, muitas outras atividades envolvendo a linguagem por 

meio de gestos e desenhos tinham sido desenvolvidas. Isso vai ao encontro da 

perspectiva Vygotskyana de que, nesse movimento em busca da construção da 

escrita pela criança, uma questão importante deve ser considerada: a relação dos 

gestos com a origem dos signos (Vygotsky, 1991). 

Nos rabiscos das crianças e nos jogos infantis, os gestos podem significar 

objetos, indicando ou substituindo as coisas ou pessoas que a criança quer 

representar. É nesse sentido que o desenho, uma linguagem gráfica que se baseia 

na linguagem verbal, torna-se um requisito decisivo para o desenvolvimento da 

escrita. Os traços tornam-se símbolos mnemotécnicos, primeiros precursores da 

linguagem escrita, ou seja, a criança descobre que ela pode desenhar, além de 

coisas, a fala. O segredo do ensino da linguagem escrita pode consistir, portanto, em 

preparar e organizar adequadamente esta transição natural (VYGOTSKY, 1991). 

Ainda em relação à brincadeira do salão de beleza, uma outra particularidade 

a destacar foi o tempo insuficiente para as “cabeleireiras” atenderem a todas as 

“clientes”. Ao perceber isso, Fernanda pegou o telefone e, orientada pelas fichas 

escritas, ligou para as clientes Maria, Silvia e Vitória, remarcando horário. A cada 

ligação dizia: “É assim, ó, não deu para fazer hoje. Vamos marcar para amanhã às 

nove horas?” Marcou a “cliente” Vitória para as cinco horas e, Maria para as 10 

horas. 

Finalizando os relatos das atividades relativas às brincadeiras, queremos 

deixar também registrado um fato por nós considerado relevante para essa 

pesquisa, intitulado A Descoberta. 
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4.4.3 A DESCOBERTA 

 

 

Um fato marcante de toda essa trajetória aconteceu no dia 22 de novembro 

durante uma atividade com jogos. A dinâmica aplicada por nós foi: distribuímos, 

entre as mesas jogos de memória, quebra-cabeças e dominós. As crianças, nessa 

atividade, poderiam escolher qual jogo visitar.  

O grupo de meninas, composto por Maithê, Fernanda, Lethícia, Sarah e 

Jéssica, escolheu o jogo de dominó: figuras e palavras da marca Xalingo. Não por 

acaso, o jogo, como o próprio nome expressa, era composto de peças de madeira 

com desenhos e escritos. Exemplo: em uma peça estava desenhada uma vaca e, ao 

lado, escrito casa, em dois formatos, maiúsculo e minúsculo (letra de forma). 

Ajudamos a organizar os grupos nas brincadeiras, principalmente os meninos, que 

optaram pelos jogos de memória e quebra-cabeça.  

Quando retornamos ao grupo das meninas, observamos Maithê unindo os 

desenhos com as escritas, como, por exemplo: o desenho do gato com a escrita 

gato. Com curiosidade e surpresa, perguntamos para ela o que estava escrito. 

Maithê respondeu: gato. A partir daí, perguntamos sobre as outras escritas (cabe 

aqui lembrar que o objeto desenhado não correspondia à escrita na peça de 

dominó), e Maithê foi lendo: casa, fada, bule. A brincadeira evoluiu para a cópia. 

Maithê pegou uma folha e escreveu a relação de palavras lidas (Figura 16). 

 

 
Figura 16: Lista de palavras escritas por Maithê. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Quando as demais crianças perceberam que Maithê sabia identificar, ler, o 

que havia escrito nas fichas, começaram a lhe perguntar o que estava escrito para 

proceder a cópia (Figura 17). 
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Figura 17: Registros de Fernanda e Sarah, respectivamente. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Para verificar a intencionalidade, se realmente sabia o que estava 

escrevendo, perguntamos para Fernanda o que tinha escrito em sua folha, ao que 

ela respondeu: “Escrevi duas fadas” (apontando para a escrita) (Figura 18). 

 

 
Figura 18: Registro de Fernanda. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

Nesse momento, a partir de nossa confirmação, Fernanda percebeu que os 

traços escritos por ela com a ajuda da Maithê significavam realmente o que 

pretendia escrever. As marcas feitas por ela no papel, mesmo ainda não sabendo 

ler, eram capazes de lembrar a ela o que havia escrito. Para Vygotsky, é nesse 

momento que “[...] – o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças se dá, 

conforme o que já foi escrito, pelo deslocamento do desenho de coisas para o 

desenho de palavras” (Vygotsky, 1991, p.153). Segundo o mesmo autor, o segredo 

do ensino da linguagem escrita é preparar e organizar adequadamente essa 

transição natural. 
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O trabalho organizado ao longo do ano, em sala de aula, organizou-se em 

torno do uso e reflexão das crianças sobre as diferentes possibilidades de emprego 

da língua, nas práticas de leitura e escrita, fala e escuta. Isso obteve um resultado 

além do esperado inicialmente, culminando com a alfabetização de uma das 

crianças, promovendo avanços em outras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve como objetivo observar, descrever e analisar um processo 

que trabalhou a linguagem (leitura e escrita), procurando aproximar as crianças 

pequenas, de 3 e 4 anos, da Educação Infantil de ações de leitura e escrita. 

Objetivou, também, posteriormente, avaliar se esse processo promoveu progressos 

em relação ao entendimento da escrita e leitura. As práticas desenvolvidas nesse 

sentido procuraram priorizar a cultura infantil, considerando principalmente, as falas 

das crianças, as suas vivências, seus raciocínios e caminhos escolhidos para 

entender a linguagem (leitura e escrita). O diferencial desse trabalho residiu no fato 

de não termos utilizado exercícios preparatórios e mecânicos e termos procurado 

sempre desenvolver atividades que partissem do próprio repertório das crianças, 

denunciadas em suas brincadeiras e em suas conversas ao descrever situações 

vividas no cotidiano. Procuramos, com isso, promover a possibilidade de lançar um 

novo olhar sobre as práticas de linguagem na Educação Infantil.  

Nesse movimento, os objetivos em relação ao desenvolvimento da linguagem 

(leitura e escrita) voltaram-se à ampliação gradativa da compreensão da criança 

sobre os aspectos formais da linguagem, utilizando-a em situações comunicativas, 

buscando promover a familiarização das mesmas com a linguagem escrita por meio 

do contato com a maior variedade textual possível.  

Se, para ensinar uma criança a falar, falamos com ela, por que, então, ao 

ensiná-la a ler e escrever, não se lê e escreve para ela? Acreditamos com isso que, 

para que a criança possa sentir a necessidade de algo, precisa compreender a 

utilidade dele. Nesse sentido, para despertar o interesse da criança em ler e 

escrever, ainda que não de forma convencional, enveredamos por vários caminhos, 

sendo que, em um deles, optamos pelo trabalho com os livros. Consideramos que 

essa relação pudesse se estabelecer pelo contato, exploração, apreciação e leitura 

dos mesmos. Ao levar em conta que as crianças não são motivadas da mesma 

forma e não possuem os mesmos interesses, lançamos mão de outros artifícios, 

como o trabalho de conhecimento e reconhecimento do nome escrito, identificando-o 

nas situações cotidianas. Optamos, da mesma forma, pelo trabalho com o lúdico, 

nos jogos e brincadeiras, simulando atos de leitura e escrita. 
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O brincar também se tornou parte essencial. Compartilhamos com Leontiev 

(1994) o entendimento de que a atividade produtiva da criança reside no brincar. O 

fato de considerar a brincadeira uma atividade central e principal nessa faixa etária 

nos levou a utilizá-la como instrumento para simular atos de leitura e escrita, 

promovendo a inclusão das crianças no mundo das letras. Durante essas atividades 

lúdicas, procuramos aproximar as crianças de atos de leitura e escrita em um 

ambiente que as estimulasse a participar da sua própria aprendizagem com mais 

intensidade e interesse.  

Entendemos que a partir daí o letramento, conceito discutido durante o 

trabalho, passou a fazer parte da proposta em diversas vivências. Um exemplo disso 

é a leitura de um livro de histórias. Com essa vivência, procuramos viabilizar o 

acesso das crianças ao texto escrito, criando situações interativas de uso da 

linguagem para que as mesmas percebessem a importância desse recurso como 

forma de expressão humana e se sentissem motivadas a descobrir suas nuances e 

possibilidades.  

Ao interagir com a leitura e escrita nessas atividades, as crianças 

manifestaram seu interesse de diversas formas no que diz respeito à construção do 

entendimento da escrita. Observamos que as crianças optaram por caminhos 

distintos para aprender as letras e compreender o mecanismo da escrita, 

característica que foi considerada e respeitada por nós. Dessa observação, surgiu 

uma nova pergunta: O que determina essas diferenças, essas particularidades e 

caminhos escolhidos pelas crianças em particular? Isso pode ser objeto de outro 

estudo. 

 À medida que o trabalho foi se desenvolvendo, a proposta foi ganhando 

novas facetas, novos contornos. Paralelamente, nos encontros com os pais e 

observações diárias, foram acontecendo alguns fatos que nos levaram a questionar 

se o processo de aprendizado das crianças sofria alguma influência ou tinha alguma 

relação com a importância dada pela família à leitura e à escrita.  

Nesse sentido, os resultados obtidos apontam que os interesses da família, 

interagindo com essa criança, mediando leituras e atos de escrita, auxiliam e 

promovem progressos no desenvolvimento das crianças, as aproximam e as fazem 

se interessar pelo processo de leitura e escrita. A relação mais significativa ficou 

evidenciada no caso da Maithê: constatamos que seu interesse por ler e contar 

histórias para os amigos da sala é, também, reflexo dos estímulos recebidos em 
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casa. No ambiente familiar, vive e convive com leituras de livros feitas por todos os 

membros da família (pais e irmãos mais velhos). 

Diante do exposto pela pesquisa em relação ao envolvimento e 

desenvolvimento das crianças, pudemos constatar que não houve limites 

predeterminados para o aprendizado da linguagem (leitura e escrita), o que 

demonstra que seu desenvolvimento pode estar ligado às oportunidades oferecidas 

a essas crianças em seu meio social. Isso ficou evidenciado no caso das meninas 

Fernanda, Lethícia e, principalmente, de Maithê que, em novembro, já lia pequenas 

palavras do jogo de dominó. Essa experiência, no nosso ponto de vista, sugere 

mudanças significativas nesse segmento da educação, principalmente no 

entendimento das propostas formatadas e escolarizadas para promover a aquisição 

da leitura e escrita.  

A criança da Educação Infantil merece ser respeitada nas suas características 

e particularidades. Necessitamos de mais estudos nessa área e vemos isso como o 

caminho para transformar e tornar mais significativas as intervenções nesse espaço. 

Nessa direção, pudemos constatar que ainda há muitas dúvidas e muito a ser 

descoberto sobre o processo de entendimento da leitura e escrita pelas crianças em 

idade pré-escolar, principalmente em relação a pesquisas que realmente revelem 

aspectos do ponto de vista do sujeito que aprende. Muito do que é feito ainda 

desconsidera escolhas, caminhos, capacidades e peculiaridades próprias do 

raciocínio infantil na busca do conhecimento. Muita coisa ainda não é feita ou 

oportunizada pelo fato de a criança ser considerada incapacitada na compreensão 

da linguagem (leitura e escrita). Porém, a exemplo dessa pesquisa, alguns 

progressos já foram feitos em relação a essa compreensão.  

A Educação Infantil é um espaço privilegiado no qual podemos desenvolver a 

atitude de experimentar situações, sentir o prazer da descoberta e favorecer as 

trocas e interações num clima de reciprocidade e liberdade. É um período 

importante, principalmente para que a criança formule um conceito de aprendizagem 

e passe a percebê-la como parte integrante de sua vida.  

É por meio de vivências agradáveis de uso da linguagem que a Educação 

Infantil pode dar início ao processo de formação de leitores, contribuindo para que a 

criança descubra, no universo da leitura e da escrita, um mundo infinitivamente novo 

de possibilidades de construção do conhecimento e de realização pessoal. A 

estimulação para que a criança participe ativamente do maior número possível de 
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situações comunicativas, faça perguntas, investigue o significado das palavras e 

explore materiais diversificados é essencial para que seus recursos pessoais sejam 

desenvolvidos.  

Quanto mais estímulos a criança receber das pessoas que com ela convive 

maiores serão as possibilidades de que sua participação seja expressiva em atos de 

linguagem, sendo isso fundamental para que ela compreenda o funcionamento da 

língua e passe a utilizá-la para expressar-se e se comunicar melhor. 

O quadro exposto até aqui reforça a conclusão de que quando estimulada, a 

criança vive plenamente a descoberta da leitura e da escrita. 

Diante dos resultados apresentados pela pesquisa, consideramos que se faz 

necessário um forte investimento na direção de legitimar que o lugar atribuído à 

enunciação das crianças se torne valorizado e que seja garantido no cotidiano dos 

espaços de Educação Infantil. Faz-se necessário, também, que as conversas não 

sejam entendidas como forma de passar o tempo, como uma fuga do trabalho 

pedagógico, mas, sim, como construção do conhecimento das crianças e do seu 

lugar de sujeito social, ressaltando, desse modo, a importância de que os espaços 

educativos se constituam como espaços de diálogo. 

Desejamos que este estudo faça coro às vozes da valorização da linguagem 

das crianças no espaço educativo e que essas vozes alcancem o educador infantil, 

personagem fundamental na construção de uma Educação Infantil de qualidade. 

Cabe aqui ressaltar que a pesquisa analisada nesta dissertação fala de um 

lugar em particular, de crianças com capacidades e habilidades particulares, e que, 

portanto, não se propõe ser um modelo pedagógico. Nesse sentido, outros contextos 

podem sugerir outros encaminhamentos.  

O resultado das aprendizagens, como, por exemplo, a alfabetização das 

crianças, não deve ser entendida como promoção automática de fase. Essa 

preocupação permeou todo o trabalho, principalmente quando percebemos saltos 

qualitativos no desenvolvimento das crianças. 

Diante do exposto, este estudo nos leva a concluir que as possibilidades que 

as vivências propostas para essa faixa etária oferecem ao processo de alfabetização 

de crianças podem ser significativas. Acreditamos que tanto a escola quanto a 

família têm responsabilidades no desenvolvimento das habilidades das crianças, 

principalmente em relação ao aprendizado da leitura e escrita. Juntas, família e 

escola podem tornar essa construção mais natural. Quando o adulto brinca com a 
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criança, ele contribui para que ela elabore estruturas que a auxiliem a pensar e a 

observar o mundo, auxilia para que essa criança construa subsídios importantes 

para também se alfabetizar e letrar-se. Em momentos diversificados de interação 

com a linguagem falada e escrita, quando explora materiais existentes à sua volta, 

como revistas, livros, brinquedos e participa de atividades em que o uso da 

linguagem é significativo, a criança pode construir hipóteses que a levarão a 

descobertas sobre o mundo da leitura e da escrita. É preciso aproveitar a 

curiosidade inerente à criança, sua vontade de observar, conhecer, descobrir e 

questionar, para possibilitar que avance em seus estágios de conhecimento de 

forma natural. As considerações aqui feitas, principalmente em relação ao 

envolvimento escola/família, nos levam a considerar ser importante levar ao 

conhecimento dos pais os resultados da pesquisa. Tendo em vista o grande 

envolvimento que estabelecemos com as famílias, existe a possibilidade, que já foi 

ventilada, de nos reunirmos para compartilharmos esses resultados.  

Finalizando, gostaríamos de ressaltar que, diante de tudo o que foi exposto 

nesta dissertação, podemos concluir que a criança pequena é capaz de pensar e se 

apropriar da linguagem (leitura e escrita) sem limites determinados. Se dermos a 

elas oportunidades de interagir com a leitura e escrita e o direito de escolher os 

caminhos para tal aprendizado, este pode se estabelecer sem as rupturas 

observadas nos relatos das histórias de vida da própria professora/pesquisadora e 

dos pais envolvidos na pesquisa.   
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APÊNDICE 1 
 

HISTÓRIA DE VIDA DA PROFESSORA/PESQUISADORA 

 

História de Vida 

 

Escrever uma história é buscar compreender o presente à luz de 

acontecimentos e escolhas do passado. É recriar, reviver eventos, buscando seus 

significados. A velocidade do mundo contemporâneo contribui para que os fatos 

vividos por uma pessoa em determinadas situações sejam tratados como 

acontecimentos desconectados. Assim, há dificuldades em parar para pensar sobre 

o que leva a determinadas escolhas, como se estas escolhas não resultassem 

muitas vezes de ações passadas.  

Neste contexto, evidencia-se a importância de resgatar a relação entre as 

histórias e a vida presente das pessoas. A narrativa, como forma de auto-

conhecimento, há muito tempo é usada por psicólogos. Muito sabiamente as 

gerações passadas usavam esse gênero para transmitir cultura. Mas esse hábito foi 

abandonado em função da crescente quantidade de informação gerada pela 

humanidade e da urgência em se absorver o mais rápido possível o maior número 

delas. Nesse processo, restou pouco, ou em alguns casos quase nenhum tempo 

para construir e organizar uma seqüência narrativa da própria vida e encontrar nela 

o que  levou a determinadas escolhas em detrimento de outras. Foi o que aconteceu 

comigo quando tive a oportunidade de visitar minha história de vida. Por meio desse 

exercício foi possível tomar consciência do porquê de minhas escolhas, 

principalmente no que diz respeito à opção pelo tema desse objeto de pesquisa, a 

alfabetização. 

Encontrei o motivo desta minha preocupação na minha história pessoal.  

Vamos a ela. Eu, Mariléa, nasci em Blumenau, uma cidade pequena no interior do 

Estado de Santa Catarina em 8 de novembro de 1960.  

Ingressei na escola, no jardim da infância, em 1965, com 4 anos. A primeira 

escola que cursei, o Colégio Sagrada Família, era particular e mantida por freiras 

que também eram responsáveis pela regência das turmas, principalmente no espaço 

reservado para a educação infantil. Do primeiro ano, guardo algumas lembranças, 
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principalmente do carinho da professora. Não me lembro das atividades que 

desenvolvi nesse período, talvez não tenham sido significativas. Além da festa 

junina, ocasião em que rasguei meu vestido na cerca que separava um brinquedo do 

outro, no parque, não me recordo de mais nada. No segundo ano, já na pré-escola, 

recordo que fugia da sala para me abrigar nos braços de minha antiga professora. 

Passei muito tempo chorando no colo dela. Lembro que nesse período nos 

mudamos de um edifício antigo para um outro mais moderno ao lado. Não me 

recordo de ter sido estimulada para as letras com leitura de histórias ou visualização 

de letras. Lembro das crianças maltratando um jabuti que não sei de onde veio e de 

uma atividade que era feita com tinta peneira e escova de dente, que dava um efeito 

de “chuva” na folha.  

Com sete anos completos mudei de escola e entrei na primeira série. A 

escola escolhida pela minha mãe, principalmente por motivos financeiros, foi a 

Escola Básica Estadual Luiz Delfino. A diretora da escola era nossa vizinha, penso 

que isso também determinou a escolha. O prédio antigo era imponente, o pátio era 

cercado de varandas que davam acesso às salas de aula, que eram amplas, com 

carteiras duplas enormes, meus pés não alcançavam o chão, ficavam balançando. 

No centro do tampo da mesa havia um reservatório de metal para colocar tinta da 

caneta tinteiro. Usávamos caneta tinteiro e mata-borrão, lembro que não tinha muita 

habilidade com a caneta e meus dedos e cadernos viviam borrados de tinta. As 

janelas eram igualmente grandes, grandes eram também os buracos no assoalho. A 

diversão era deixar cair o lápis na brecha para ir buscar no porão. Tenho muitas 

lembranças das festas, das brincadeiras no pátio, do cheiro da minha lancheira. 

Nesse cenário bem desenhado em minha memória, não recordo da professora, nem 

das atividades.  Recordo que minha mãe descobriu no mês de agosto, devido a uma 

nota baixa em português, o que nem a professora não havia se dado conta: eu não 

sabia ler, havia decorado a cartilha. Preocupada, resolveu me alfabetizar. Sem muito 

preparo, mas com muito amor e determinação, confeccionou cartões com letras e 

sílabas que utilizava para me ensinar a escrita das palavras. O resultado foi que em 

uma semana eu havia aprendido a ler. Em sua obra, Wallon (1989) destaca a 

afetividade como tema central e posiciona-se a respeito da importância da 

afetividade para o desenvolvimento da criança. Demonstra a relação estreita entre 

as relações humanas e a constituição da pessoa, destacando o meio físico e 
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humano como um par essencial do orgânico na constituição do indivíduo. Prado 

(1991), no poema “Ensinamento”, assim define o amor: 

 

Ensinamento  
 
Minha mãe achava estudo  
a coisa mais fina do mundo.  
Não é.  
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.  
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,  
ela falou comigo:  
"Coitado, até essa hora no serviço pesado".  
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.  
Não me falou em amor.  
Essa palavra de luxo. (PRADO, 1991, p. 181) 
 

 

Hoje compreendo o ato de amor de minha mãe que, com atenção e afeto, 

conduziu a minha alfabetização e a facilidade com que aprendi a ler. Esse poema 

define também a relação de afeto que tive com minha avó materna, a vó Teófila, 

uma descendente de libaneses que adorava contar histórias tanto as verdadeiras, de 

família sobre as viagens fantásticas do meu bisavô Jorge, como os contos e fábulas. 

Guardo em minha memória a dramatização da dança da bruxa na história João e 

Maria: “Chipopóc, Chipopóc, Chipopóc... Dela herdei a paixão pelas histórias.” 

No período em que cursei o ensino fundamental (década de 60), a educação 

no Brasil foi marcada por mudanças. No ano de 1961, foi promulgada a lei n. 4024, a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A Constituição de 

1967 estendeu a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental que antes era 

de 4 anos, para 8 anos. Além dessas mudanças, as implementações dessas leis 

estabeleceram gradativamente o predomínio da perspectiva tecnicista, e, no que se 

refere à alfabetização em particular, relacionando-a às perspectivas 

predominantemente comportamentalistas do ponto de vista da aprendizagem. (Na 

"Pedagogia Tecnicista”, o aluno e o professor ocupam uma posição secundária, 

porque o elemento principal é o sistema técnico de organização da aula e do curso: 

Orientados por uma concepção mais mecanicista, os professores brasileiros 

desenvolviam seus planejamentos e planos de aulas centrados apenas nos objetivos 

que eram operacionalizados de forma minuciosa. Faz parte ainda desse contexto 

tecnicista, o uso abundante de recursos tecnológicos e audiovisuais, sugerindo uma 

"modernização" do ensino).  
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O método utilizado pela minha mãe era também organizado nos moldes 

tecnicistas, o diferencial foi o afeto. 

Esse fato também determinou as escolhas da minha mãe, que começou a 

estudar novamente, fez faculdade de pedagogia e atuou por anos como professora 

alfabetizadora. Determinou também a minha preocupação em tornar menos dolorido 

o processo de alfabetização. Em uma época em que ainda não tinha ouvido falar em 

lectoescrita e letramento, alfabetizei meu filho André e minha filha Júlia contando 

histórias. Intuitivamente procurei um caminho que tornasse significativa e necessária 

a aquisição da leitura. André via seu pai ler o jornal e imitava o ato em suas 

brincadeiras. Comecei lendo gibis da Mônica porque a cidade onde morávamos no 

interior do Espírito Santo, na década de 1980, não tinha muitos recursos em termos 

de livrarias. Em 1989, quando retornamos para Santa Catarina, o acesso aos livros 

melhorou. Comecei lendo livrinhos pequenos da Ana Maria Machado, da coleção 

“Cabe na Mala” (livros que, segundo a autora, eram próprios para promover a 

alfabetização), clássicos infantis: contos de fadas, fábulas e contos populares. 

Histórias sem texto, e autores como Monteiro Lobato e Lygia Bojunga. 

Sendo assim, o processo de aquisição da leitura e da escrita dos meus filhos 

foi tranqüilo, não sentiram muito forte a ruptura do processo ao entrar na escola. 

Acompanhei muito de perto todas essas fases, no caso da Júlia bem de perto, fui 

sua professora na pré-escola. Na década de 1990, o método na escola era ainda 

nos moldes tecnicista, sendo que novas teorias começavam a chegar ao Brasil, 

porém de uma forma muito tímida e nos grandes centros como São Paulo. Como 

gostava de contar histórias, eu as usava para trabalhar temas ou pelo puro prazer de 

contar. A influência dessa minha intervenção pode ser observada no pequeno relato 

de Júlia a seguir.  

 
Meu nome é Júlia Bernart, tenho 18 anos, sou acadêmica de Medicina do 
terceiro período da Universidade Federal do Paraná. Do meu processo de 
aprendizagem da leitura e da escrita eu pouco me lembro. Minha mãe foi 
quem desempenhou um papel central nessa fase de minha vida. Ela lia 
bastante, para mim e para meu irmão, histórias infantis como as do “Sítio 
do Pica Pau Amarelo” e outras diversas.  Lembro-me muito bem dela lendo 
a “Bolsa Amarela” de Ligya Bojunga, que na minha pré-adolescência veio a 
ser minha escritora preferida. Eu era uma menina muito curiosa e lia tudo o 
que aparecia pela frente; tanto por ter sido bem introduzida ao mundo dos 
livros, quanto pelo fácil acesso que tinha a eles, proporcionado por meus 
pais. Não foi difícil aprender a ler, foi uma coisa natural, não tenho 
nenhuma má recordação dessa etapa. Quanto à escrita, também não foi 
nada complicado, já que, acredito eu, escrita e leitura constituam um 
binômio, estando intrinsecamente relacionadas; devendo o aprendizado de 
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um ser coerente com o do outro. Minha caligrafia, pensando mais no ato 
motor da escrita, nunca foi das melhores, até hoje, mas meus textos 
sempre foram bem compreendidos por quem os leu. Quando na escola 
infantil, eu me recordo de fazer exercícios nos quais eu repetia diversas 
vezes o desenho da letra. Como toda ação desempenhada pela primeira 
vez na vida de uma pessoa, acredito que não tenha sido muito agradável 
de ficar completando esses exercícios, já que mobilizamos diversas áreas 
de nosso cérebro, como a motora suplementar e a pré-motora, além do 
córtex motor. Claro que é bem mais fácil depois de consolidada a 
informação de como proceder para se desenhar o “S”, mas não foi nada 
traumático, tanto que não me lembro, só estou supondo. Portanto, acredito 
que aprender a ler e escrever foi fácil para mim. Gosto tanto de 
desempenhar essas ações que já escrevi bastante coisa e, se me 
detivesse como gostaria em algumas digressões, o texto ficaria muito mais 
extenso. 
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APÊNDICE 2 

 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 
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APÊNDICE 3 

 

HISTÓRIAS DE VIDA DOS PAIS 

 

HISTÓRIAS DE VIDA: UM ENCONTRO, UM POEMA E MUITAS HISTÓRIAS... 
 

 

Assim começavam os encontros com os pais, com leituras de poemas, textos 

que levavam à reflexão sobre a vida e a educação dos filhos. O poema “Não sei” de 

Cora Coralina inspirou um dos encontros: 

 

Não Sei ... 
 

Não sei... se a vida é curta 
Ou longa demais para nós, 
Mas sei que nada do que vivemos 
Tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 
Colo que acolhe, 
Braço que envolve, 
Palavra que conforta, 
Silêncio que respeita, 
Alegria que contagia, 
Lágrima que corre, 
Olhar que acaricia, 
Desejo que sacia, 
Amor que promove 
 
E isso não é coisa do outro mundo, 
É o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela 
Não seja curta, 
Nem longa demais, 
Mas que seja intensa, 
Verdadeira, pura... 
Enquanto durar. 
(Disponível em www.velhosamigos.com.br) 

 

Nesse encontro, após a leitura do poema, os pais relataram as sensações e 

as emoções que o texto suscitou, lembraram da infância, do convívio familiar e do 

tempo em que tudo era mais calmo e havia um contato maior entre os familiares, 
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diferente dos dias atuais. Além do registro oral, a pesquisadora solicitou aos pais 

que registrassem por escrito as suas histórias, que foram analisadas e os nomes das 

mães, por questão ética, foram omitidos. Para efeito da análise, as mães foram 

identificadas como sujeitos dessa pesquisa. 

 

Relatos das Histórias... 
 
 

S1- A minha infância cruzou os maravilhosos anos 60 e os fascinantes 
anos 70. 

        Naquela época tudo era uma surpresa, uma descoberta, um desafio. 
A época das grandes conquistas tecnológicas, industriais e 
científicas. 

        Para nós crianças, tudo passava de longe, como em um sonho ou em 
um livro de Júlio Verne. Apesar de toda essa transformação... A 
gente acostumava manter uma vida simples e genuína, fortemente 
amarrada às tradições e à natureza. 

        De fato, a natureza foi a nossa mais fiel amiga e companheira, pois as 
brincadeiras mais lindas e divertidas consumavam-se entre um céu e 
um campo verde. 

        Pular corda, subir pelas árvores, construir cabanas, jogar a queimada, 
ir de bicicleta...eram alguns dos passatempos mais amados; só 
sobrava um tempinho para tarefa e para preparar a mesa de jantar 
com a mãe. Jantar rapidinho e logo...fora de novo com os 
amiguinhos. 

 
P – Como você aprendeu a ler e a escrever? 
 

S1- Minha primeira experiência na escola iniciou-se aos 6 anos em um 
colégio interno de freiras. Passava a semana lá e nos finais de semana 
ia para casa. Num desses finais de semana quando a mãe foi me 
buscar, curiosa, perguntou para a freira se sua filha já sabia ler, a freira 
disse que sim e pediu que eu lesse o que estava escrito na Bandeira 
Nacional. Rapidamente eu li: “Ordem e Progresso”. A mãe ficou feliz 
com o meu desempenho. Com 8 anos a situação da família mudou e 
eu saí do colégio interno e passei a freqüentar um colégio “normal”, 
minha mãe podia dispor de mais tempo para ficar com as crianças. 
Quando fui matriculada na segunda série, fizeram um teste para ver se 
eu  sabia ler. Neste teste apontaram para um escrito e pediram para eu 
ler, e a eu li: “Ordem e Progresso”. Minha mãe ficou apavorada e 
decepcionada. Eu fui matriculada na primeira série e lá aprendi a ler. 
Naquele tempo eu vivia doente e a única lembrança que tenho da 
professora era quando ela passava a mão na minha cabeça para ver 
se estava com febre e me encaminhava para o dormitório. 

 

 

As vozes que se encontravam na falsa leitura de “Ordem e Progresso” 

remetem à ideologia daquela época. Pode-se perceber, no relato acima, uma 

alfabetização tecnicista, na qual a interação parece ser silenciada por uma ideologia 

da época da ditadura militar e do ufanismo patriótico. Segundo Bakthin (2004, p. 95) 
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“a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas 

que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida.” 

É possível constatar uma alegria nos relatos sobre a natureza, sobre o 

brincar. Observa-se uma certa desconsideração pela criança quando o S1 relata que 

as conquistas tecnológicas passavam longe das crianças demonstrando que, por 

muito tempo, houve muitas formas de ignorar a infância. Hoje é diferente, pois até 

uma criança que não vive nos grandes centros, sendo ela rica ou pobre, tem, se não 

acesso, pelo menos sabe da existência da tecnologia.  

“Ensina-se as crianças a desenhar letras e construir palavras, mas não se 

ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está 

escrito que acaba-se obscurecendo a linguagem escrita como tal” (VYGOTSKY, 

1991, p.119). Este pensamento pode ser observado na pseudo-alfabetização do S1. 

A infância do S1 parece cortada no momento em que entra no internato, há 

um certo silenciamento sobre as brincadeiras, o que era visível no começo da sua 

história. A inserção ao mundo letrado foi feita de forma mecânica e linear. Diante do 

relato, percebe-se que não houve a preocupação com o contexto, com múltiplas 

situações sociais que promovessem o letramento. 

O que se pode perceber é a intenção de alfabetização como um produto, um 

resultado. O sentido de alfabetização mediada e culturalmente compartilhada não 

aparece nos relatos do S1. 

As marcas simbólicas que aparecem nos registros do S1 são de uma 

alfabetização iletrada, na qual os eventos sócio-históricos não faziam parte do 

processo de alfabetização, bem como as intervenções pedagógicas não estavam 

presentes. Mesmo vivendo em uma sociedade letrada, a criança não se desenvolve 

espontaneamente, sendo necessária a intervenção e mediação do outro. 

 

P- Como foi a sua infância? 
 

 

S2 -  Minha infância aconteceu toda numa cidade de Santa Catarina: Rio 
Fortuna. Cidade pequena, onde todos se conheciam e se 
respeitavam. Quando participávamos de uma “festa”quase toda a 
cidade estava presente. Vivíamos sempre em contato com a 
natureza. Em nossa casa convivia com meus dois irmãos, meus pais 
e avós paternos. Nosso relacionamento familiar baseava-se 
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principalmente no respeito pelos adultos da casa. A figura do pai era 
muito respeitada, não tínhamos muito acesso a ele, falava pouco 
com as palavras e muito com o olhar. Bastava nos olhar e sabíamos 
o que queria nos dizer. Papai estava sempre presente, mas parecia 
sempre ocupado com outras coisas, que não era brincar, conversar e 
nos pegar no colo... 

A mamãe era acessível, carinhosa,também sempre presente. Nos 
ajudava, alimentava, conversava, orientava, pegava no colo, nos 
dizia o que era certo e errado. Nos dava bronca, batia... 
Nas refeições todos estavam presentes, cada um com o seu lugar, 
na mesa e acontecia no horário de costume da família. Fazíamos 
uma oração iniciada pela avó de agradecimento, na língua Alemã e 
comíamos em silêncio. Não havia conversa, nem brincadeiras. 
Ninguém elogiava ou reclamava da comida. Mesmo a falta de 
“modos” e postura da avó, nada era comentado. 
Ganhávamos presentes, brinquedos somente em datas significativas, 
como: Natal, aniversário e Páscoa. Não tínhamos quantidades 
grandes de brinquedos nesses anos, e o que possuíamos eram 
guardados com muito cuidado. Nossos brinquedos diários eram 
aqueles que nós próprios montávamos. Não brincávamos dentro de 
casa, na maioria das vezes era no jardim de nossa casa  ou do 
vizinho, no campo, no rio que passa nos fundos da nossa casa. A 
massinha, por exemplo, que hoje as crianças brincam, nós usávamos 
argila (barro), que nós mesmos colhíamos dos barrancos dos rios. 

 
A infância vivida pelo S2 apresenta a ideologia dominante de uma família 

alemã com suas crenças e costumes. Percebe-se que a criança tem uma certa 

liberdade, mas que sofre sanções de domesticação. Os brinquedos ganhados não 

são para brincar como os outros; parece haver um certo sentimento ideológico dos 

momentos de guerra, e que é preciso guardar suprimentos. Os limites e as posturas 

dos adultos são passados de pai para filho, sem reflexão. Bakhtin (2004) denomina 

ideologias do cotidiano aquelas que são expressas por gestos, por atos ou palavras 

e que estas são constituídas pelos sistemas ideológicos construídos moralmente 

pela igreja, família e escola. Vygotsky (1991) aponta para uma abordagem sócio-

histórica que vai tecendo toda  a constituição cultural da criança, ou seja, a interação 

desta com o mundo social em que está inserida. 

Na história do S2 há pouco diálogo e um certo silenciamento da autoridade do 

pai, apesar da presença física. 

“Se na perspectiva dialógica o mundo é um acontecimento vivo, para a 

dialética monológica é um contato mecânico de oposições, um contato entre coisas, 

mas não entre pessoas.” (SOUZA, 1994, p.103) 

Apesar de um contato pouco dialógico, a vivência do S2 com a natureza era 

constante. O trabalho com argila desenvolvia a motricidade de forma livre e 

espontânea. Mas essa criança era tratada como um vir a ser e não como uma 
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pessoa. Percebe-se, na fala do S2, uma certa concepção histórica de criança 

higienizada, limpinha, obediente e que não deseja e não pensa. 

 

P- Conte-nos como aprendeu a ler e a escrever? 

 

S2- Iniciei minha vida escolar com 6 anos, na 1ª série, não participando de 
nenhuma outra fase (Educação Infantil). Tinha como amiguinhos de 
sala vizinhos, primos (nossos companheiros das brincadeiras). 
Nessa idade, mesmo tendo minha mãe trabalhando como professora 
na mesma escola (do Estado), tive meus primeiros contatos com 
livros e revistas, sendo esses da biblioteca da escola. Acesso a 
jornais somente quando adolescente. Minha vontade de aprender a 
ler e a escrever foi motivada pela minha mãe. Não na forma de um 
incentivo direto, mas pelo fato de minha mãe ser professora de 
matemática (profissão que ocupo hoje) e de não deixar que eu 
tocasse nos seus escritos. Eu fantasiei que se aprendesse a ler e 
escrever poderia tocar e ter acesso àquele material. 

 
 

“A leitura de mundo precede a leitura da palavra”, essa máxima do educador 

brasileiro Paulo Freire (1998, p.20) resume o relato do S2. Na época em que a 

alfabetização do S2 ocorreu não fazia parte dos programas escolares a cultura da 

linguagem escrita, o letramento. A criança no relato do S2 ainda não é reconhecida 

como cidadã. Percebe-se isso quando o sujeito diz que teve acesso a jornais 

somente na adolescência. No entanto, nota-se na fala do S2, que foi despertada 

uma necessidade intrínseca de ler e escrever para ter acesso ao material de sua 

mãe, o que tornou sua aquisição de leitura e escrita mais natural. Porém nota-se a 

entrada na escola como uma ruptura à infância  

 

P - Conte-nos quais os momentos marcantes da sua infância? 

S3 -iFui criada em uma cidade pequena do interior de Santa Catarina. 
Sempre tive muito contato com a natureza, brincando ao ar livre, em 
árvores, rios... Fazendo piquenique com as amigas no campo, 
aprendendo a nadar com os primos. Lembro sempre de brincadeiras 
fora de casa e com brinquedos, na maioria das vezes 
confeccionados por nós mesmas. Apesar de meu pai ter uma 
condição financeira boa, não ganhávamos muitos brinquedos e 
presentes, mas não me lembro de sentir falta disso. 

Havia uma aproximação muito grande entre meu pai e nós (4 filhas 
mulheres), ele sempre brincava com a gente, ensinava a jogar 
dominó, baralho, lembro de tentarmos carregá-lo no sofá que estava 
deitado para outro local... Com minha mãe gostávamos de ajudá-la a 
cozinhar,fazer bolo, bater clara em neve para fazer banho maria. 
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Meu pai lia jornal conosco. Minha mãe e meu pai sempre contavam 
histórias para nós. 

 

A fala do sujeito 3 faz pensar em uma educação mais solta, sendo mais 

presente a figura do pai. Existe um diálogo que religa o tempo todo por meio das 

histórias vividas e contadas pelo pai e pela mãe. A intervenção de um adulto é 

constante na fala do S3. 

A leitura de jornal mediada por um adulto estimula a criança a participar de 

sua cultura, porque a criança, mesmo pequena, é capaz de apreender a cultura 

social na qual está inserida. 

 

P - Você aprendeu a ler e a escrever, quando? 
 

S2 - Ingressei na escola com 5 anos e já comecei na pré-escola e com 6 
anos já estava na 1ª série. Lembro de ter medo dos meus colegas de 
classe por serem maiores (de tamanho) e mais velhos do que eu (me 
sentia intimidada e amedrontada). 
Na terceira série eu fugia da sala e me trancava no banheiro da 
escola por não conseguir me relacionar com os demais membros da 
turma (me achava em meio a gigantes/ parecia uma presa fácil, pelo 
menos é como me sentia). Tinha medo de explicar para meu pai que 
queria estar na turma dos menores. Só depois de algumas vezes que 
fugi da sala é que me transferiram para a 2ª série com a aceitação 
dos meus pais. 

Só a partir dessa etapa comecei a gostar de estudar (meu pai faleceu 
quando tinha quase 10 anos). 

 
Percebe-se uma ruptura na entrada à escola do S3. Sentimentos de timidez e 

medo, não revelados anteriormente, aparecem no período do início da 

escolarização. Há um silenciamento a respeito da mediação dos professores, uma 

figura que não aparece na fala do S3. 

As histórias, os jogos e as brincadeiras parecem não fazer parte do cenário, 

como se uma infância feliz, permeada de desafios e imaginação fosse interrompida. 
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APÊNDICE 4 
 
 
 

PROFESSORA ESCREVENDO OS NOMES 
 

(PROJETO NOME) 
 
 
 
 
 

 

Figura : Escrita do nome. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 5  
 
 

PRIMEIROS DESENHOS FEITOS NO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO UTILIZADOS 
PARA FAZER O LEVANTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DAS 

CRIANÇAS. 
 
 
 

                                        
(AUGUSTO 03/2005)                                                   (FERNANDA 03/2005) 
 
 

                       
(JÉSSICA 03/2005)                                                 (LETHÍCIA 03/2005) 
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(MAITHÊ 03/2005)                                           (SARAH 03/2005) 
 
 
 
 
 
 
 

                             
(VÍTOR 03/2005)                                                (JOÃO PEDRO 03/2005) 
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(VITÓRIA 03/2005) 

Figura: Primeiros desenhos do Augusto, Fernanda, Jéssica, Lethícia, Maithê, Sarah, 
Vitor João Pedro e Vitória. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
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APÊNDICE 6 
 
 

BILHETES 
 
 

 
Figura: Bilhete de Fernanda para Maithê. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 
 

 
Figura: Convite de Maithê para Mariléa. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
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APÊNDICE 7 
 
 

CARTÃO DE ANIVERSÁRIO, LIVRO DE RECEITAS E OUTRAS 
BRINCADEIRAS 

 
 

CARTÃO DE ANIVERSÁRIO 

 

Essa atividade surgiu como alternativa de presente para o amigo 

aniversariante. A primeira preocupação que motivou esse trabalho foi o 

constrangimento que muitas crianças passam quando seus familiares 

esquecem o presente do amigo no dia da festa na escola. Para solucionar esse 

problema, optou-se por fazer desse momento algo construtivo, significativo e 

feliz. Foi proposto para as crianças que nesse dia, o presente seria um cartão 

confeccionado por elas. Aceita a idéia, começamos a investigar o que seria um 

cartão. No primeiro momento, as crianças falaram suas idéias sobre o que 

seria um cartão. Nessa interlocução, descobrimos que o cartão já era 

conhecido por algumas. Para trabalhar mais concretamente com o tema, 

trouxemos alguns exemplos de cartões (cartões de Natal, de Casamento, de 

aniversário, etc.). O trabalho com a leitura e escrita na Educação Infantil, supõe 

a participação em situações reais e significativas de leitura e produção de texto 

(COSINO, 2005). 

Escolhemos para esta análise os cartões confeccionados, em 

16/03/2205, para Augusto e, 30/03/2005, para João Pedro e 30/08, para o 

Vítor. O critério de escolha foram as datas, início e meio do ano, possibilitando 

a observação dos progressos. 

A figura 1 apresenta fotografias registrando a confecção desses cartões. 
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(De Maithê para Augusto 16/03)             (De Jéssica para Augusto 16/03) 

 
 

          
(De Vítor para Augusto 16/03)                (De Sarah para Augusto 16/03) 

 
 

               
(De Vitória para João Pedro 30/03)        De Vitória para João Pedro 30/03) 
 
 

             
(De Augusto para João Pedro 29/03)       (De Fernanda para João Pedro 29/03) 
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(De Maithê para João Pedro 29/03)  (produções finais dos cartões para João Pedro) 
 
Figura 1: Cartões de aniversário. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

 

Nos registros apresentados nas Figuras que vão do número 2 ao 7, 

podemos observar progressos na construção da escrita e na compreensão da 

estrutura do cartão. 

Na seqüência das figuras, podemos observar que, nas primeiras 

produções, a escrita de letras ou, mesmo, a tentativa de registro do nome do 

aniversariante era quase inexistente. A partir do trabalho paralelo de 

visualização da escrita do nome, durante as chamadas ou na identificação de 

materiais, algumas letras e nomes começaram a ser registradas. 

Quanto aos cartões de aniversário para Vítor, confeccionados em 30/08, 

a Figura 2 apresenta o registro de Augusto. 

 

 

                                      
Figura 2: Cartões de aniversário 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
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Como se pode observar na Figura 2, na frente do cartão, Augusto copiou 

o nome do amigo aniversariante: Vítor. Dentro, escreveu algumas letras para 

ele e, abaixo da escrita, copiou o seu nome. As letras escritas no interior do 

cartão foram feitas com o objetivo de ser fiel ao modelo de cartão trabalhado 

nas aulas. Segundo Augusto, está escrito “Feliz Aniversário”. 

A Figura 3 mostra as ilustrações e escritas no cartão de Fernanda para o 

Vítor. 

 

 

                           
 

 
Figura 3: Cartões de aniversário. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 
 

Na frente do cartão, Fernanda desenhou e escreveu o nome do amigo 

aniversariante. O desenho foi feito de forma espontânea, e o nome foi copiado 

do quadro. Dentro do cartão, Fernanda escreveu “Um abraço” e, na parte de 

trás do cartão, escreveu o seu nome. “Um abraço” foi escrito a partir da cópia 

da escrita, solicitada por ela e feita pela professora. 

A Figura 4 ilustra o registro do cartão do João Pedro para o Vítor. 
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Figura 4: Cartão de aniversário. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

João Pedro desenhou a si mesmo juntamente com Vítor tomando suco. 

O “rabisco” ao lado foi descrito pelo João Pedro como sendo o nome do Vítor. 

Na Figura 5, está o cartão de Lethícia para Vítor. 

 
 

    
Figura 5: Cartão de aniversário. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

Na frente do cartão, Lethícia desenhou Vítor, ela (ao centro) e João 

Pedro (espremido no canto). Abaixo, escreveu (copiando do quadro) o nome do 

Vítor. Dentro, copiou o nome do João Pedro (utilizando a ficha da chamada que 

fica à disposição no cartaz de pregas), o seu nome e os dizeres “Um abraço, 

beijo” (pedindo para que a professora complementasse o texto já escrito para a 

Fernanda com a palavra “beijo”). 

A Figura 6 mostra os registros da Maithê. 
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Figura 6: Cartão de aniversário. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

Na Figura 7, temos o registro de Sarah. 
 
 

 
Figura 7: Cartão de aniversário. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

Sarah, na frente do cartão, desenhou Vítor e, dentro, escreveu seu nome 

(sem modelo). 

Durante a confecção dos cartões, as crianças mantiveram o seguinte 

diálogo:  

Lethícia: “Tia, vou desenhar os amigos. Vou desenhar o Vítor grande, bem 

grande.” 

Sarah: “Olha, tia!” (exclamou apontando para o seu desenho). 

Professora: ”Quem é, Sarah?”  

Sarah: “É o Vítor.” 

Lethícia: “Eu não vou fazer o Vítor com chuquinha. Ele não é menina.” 

Augusto: “Tia, eu to escrevendo.” 

Professora: “Você está escrevendo o quê?” 

Augusto: “O nome do meu pai.” 
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Professora: “O cartão é para o seu pai?” 

Augusto: “Não. É do Vítor.” 

Nesse momento, atendendo aos pedidos das crianças, foi escrito o 

nome do Vítor no quadro.  

Sarah: “Vou escrever o meu nome.” 

Fernanda: “Olha o Vítor, tia. Mostrando o seu desenho.” 

Professora: “E você Maithê, o que está fazendo?” 

Maithê: “Eu to fazendo eu e o Vítor.” 

João Pedro: “Eu to fazendo eu e o Vítor tomando suco.” 

Lethícia: “Tia, eu to fazendo o Vítor e eu.” 

Maithê: “To fazendo o Vítor e eu.” 

Fernanda: “Tia, olha o sol!” (apontando para o desenho). 

Sarah: “Ó tia, eu fiz o meu nome.” 

Augusto: “To escrevendo, cartão do Vítor.” 

Fernanda: “Tia, olha o nome do Vítor” (escreveu copiando o modelo do 

quadro). 

Fernanda: “Tia, eu quero escrever assim: um abraço.” 

Foi escrito “um abraço no quadro.” 

Lethícia: “Tia, quero escrever o meu nome.” 

Professora: “Você precisa do modelo?” 

Lethícia respondeu que sim. Então, o modelo foi entregue a ela, pois 

estava muito alto. 

Fernanda: “Tia, agora eu vou escrever o meu nome para o Vítor saber que foi 

eu que fiz” (Escreveu seu nome completo, sem modelo). 

Observei Lethícia copiando o nome do Vítor do quadro. 

Maithê: “Tia, eu fiz eu e o Vítor dentro do aniversário” (justificando o desenho 

feito). 

Lethícia: “Tia, eu fiz o João. Vou escrever o nome do João Pedro” (pegou o  

nome do João para modelo). 

Maithê: “Eu fiz a mesa. Eu escrevi: Vítor um forte abraço.” 

Foram visualizadas algumas letras que pareciam ser “um forte abraço”, 

mas não foi possível identificar a escrita do nome Vítor. Então foi questionado: 

“Onde está escrito Vítor?” 

Maithê: “Eu não sei escrever Vítor.” 
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Professora: “Está escrito no quadro.” 

Observou-se Maithê copiando. 

Maithê: “Eu fiz um coração. Tia, eu escrevi Vítor aqui” (apontando para a 

cópia). Apontou para os escritos e leu: “Um forte abraço.” 

Professora: “Isso são letras?” 

Maithê: “Não, acho que eu rabisquei muito.” 

Lethícia: “São números.” 

Maithê: “Não. Olha! Aqui não tem números.” 

Lethícia: “São letras.” 

Maithê: “São letras feias.” 

Maithê falou apontando os “rabiscos”: “Isso aqui são balões que estourou tudo.” 

Professora para Lethícia: “Você já terminou?” 

Lethícia: “Não.” 

Professora: “O que você vai fazer mais?” 

Lethícia: “Eu vou escrever beijo. Escreve pra mim lá” (apontando para o 

quadro). 

Depois de escrita, ela copiou. Terminando ela disse: “Aqui ta João 

Pedro, Lethícia, um abraço, um beijo” (apontando para os escritos). 

 

 

BRINCADEIRA DE MÉDICO 

 

 

Outra brincadeira realizada foi a de médico em que a paciente foi a 

pesquisadora. As “médicas” Sarah, Jéssica, Lethícia e Fernanda fizeram a 

ficha da paciente Fernanda, utilizando a ficha preparada pela professora como 

modelo. 

Fernanda prescreveu a receita: “Um creme para sua cabeça. Um 

remédio que é um pinguinho cada vez”. O registro está na Figura 8. 
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Figura 8: Receita médica feita por Fernanda partindo do modelo dado pela professora. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

O registro da Sarah está ilustrado na Figura 9. A partir da sua escrita ela “lê”: 
“Você tem creme para colocar na cabeça.” 

 

 
Figura 9: Sarah disse ter escrito: “Você tem creme para colocar na cabeça.” 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

Jéssica escreveu “Mariléa” copiando da ficha. Apontou para as outras 

letras e disse que escreveu: “Remédio de morango” (Figura 10). 

 

  
Figura 10: Jéssica relata ter escrito: “Remédio de morango”. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
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Lethícia: “Tia, escrevi tudo que você precisa. Você tem que tomar 

remédio todos os dias. Daí tem que vim aqui no hospital” (Lethícia “lia”, 

apontando para as letras escritas)(Figura 11). 

 

 

Figura 11: Lethícia disse ter escrito: “Tia, escrevi tudo que você precisa. Você 
tem que tomar remédio todos os dias. Daí tem que vim aqui no hospital”.  
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 

 
RESTAURANTE 

 

 

A brincadeira de restaurante, com cardápio e pedidos, que aconteceu na 

casinha durante a brincadeira no parque (no parque da referida escola tem 

uma casinha construída de alvenaria). Participaram da brincadeira: Augusto, 

Maithê, Lethícia, Fernanda e Jéssica. Como de costume, as meninas 

começaram a preparar e servir comidas. Dessa vez, foi proposta a brincadeira 

de restaurante, enfatizando que, para saber o que há no restaurante, é 

necessário o cardápio, que foi confeccionado escrevendo as comidas que as 

crianças ditavam: feijão, arroz, milho, carne, rosquinha, sopa, peixe, 

“coraçãozinho”, lingüiça, nugets, carne moída. O modelo do cardápio pode ser 

observado na Figura 12. 
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Figura 12: Simulando a escrita de um cardápio. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

Terminado o cardápio, as “garçonetes” Lethícia, Fernanda e Maithê 

começaram a anotar os pedidos. O primeiro pedido foi anotado pela Fernanda. 

Para fazer a anotação, perguntou onde estava escrito sopa. Foi localizada a 

escrita no cardápio e ela copiou; fez o mesmo com peixe (a divisão da palavra 

não foi mediada). Maithê anotou o pedido carne, imitando o procedimento da 

Fernanda. Lethícia anotou “rosquinha”. Durante a cópia, Lethícia passava o 

dedo sobre a escrita das letras; para escrever o ”S” pediu ajuda para Jéssica 

que, prontamente, a auxiliou (Jéssica consegue escrever bem os dois “S” do 

seu nome). Os registros estão ilustrados na Figura 13. 

 

                  
 (Fernanda)                 (Lethícia)                                          (Maithê) 
 
Figura 13: Registro com cópia. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
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LIVRO DE RECEITAS 

 

 

Extraímos a próxima atividade da investigação diária, especificamente 

das conversas nas rodas rotineiras em sala com as crianças. A partir daí, foi 

possível descobrir e identificar quais as práticas em que o uso da leitura e 

escrita se faziam presentes no contexto familiar. Essas observações serviram, 

também, para orientar as práticas pedagógicas. As práticas relatadas pelas 

crianças em casa eram transformadas em atividades buscando a aproximação 

do uso prático da escrita na escola às práticas existentes no contexto em que 

vivem essas crianças (culturalmente determinadas) substituindo o processo de 

ruptura determinado pela “práxis escolar” e produzindo um método de 

aprendizado da escrita contínuo ao desenvolvimento lingüístico da criança 

(KLEIMAN, 1995).  

Um exemplo disso aconteceu em uma dessas Rodas de Conversa da 

segunda-feira, dia de contar as novidades do final de semana. Fernanda 

relatou que fez um bolo de chocolate com a mãe e o irmão. Provocada por 

nossas perguntas, contou que sua mãe tem um caderno de receitas e que 

fizeram o bolo seguindo a receita. Sugerimos que ela trouxesse a receita para 

fazer o bolo com a turma, para que todos pudessem experimentá-lo. Fernanda 

falou que traria e, ainda mais, que não era necessário anotar, pois não era 

esquecida como a tia (referindo-se à professora/pesquisadora que tinha o 

costume de anotar tudo para não se esquecer). Nesse relato, Fernanda 

demonstrou ter participado de um evento de letramento proporcionado por sua 

mãe. Fernanda participou de um evento em que entrou em contato com o texto 

prescritivo. Segundo Curto, Murillo e Texidó (1996), o texto prescritivo é uma 

tipologia textual que tem como característica ensinar a fazer coisas, comunicar 

instruções ou regular comportamento. No dia seguinte, Fernanda trouxe a 

receita e, a partir daí, começamos a fazer um livro de receitas com as receitas 

preferidas das crianças. O resultado final foi um livro com nove receitas, 

escritas a mão pela professora/pesquisadora. Do original foram feitas cópias 

para montar um exemplar para cada criança. Os exemplares foram 

personalizados com cópias e desenhos e entregues como um presente de final 

de ano para as famílias. 
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A partir do livro de receitas nos foi possível trabalhar a escrita de várias 

formas. As crianças puderam observar a professora/pesquisadora escrevendo 

bilhetes para pedir os ingredientes das receitas para os pais ou anotando para 

trazê-los no dia combinado para a execução da mesma. Isso oportunizou a 

participação das crianças de ações de escrita. Junto com a 

professora/pesquisadora elas participaram espontaneamente de várias cópias 

de ingredientes para anexar ao livro de receitas. Segue o relato e registro do 

exemplo de uma dessas ações: A mãe da Maithê mandou a tão esperada 

receita de pão de queijo que havia prometido. Na roda foram escritos os 

ingredientes que deveriam ser comprados, perguntando se gostariam de fazer 

suas listas também. Maithê, Lethícia, Augusto, Fernanda, Vitória e Jéssica 

aceitaram e junto com a professora escreveram os seguintes ingredientes: pão 

de queijo, polvilho, manteiga, óleo, sal, queijo. Registros ilustrados na Figura 

14: 

 

(Professora)       (Augusto) 

 

(Fernanda)              (Jéssica) 
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(Maithê)                        (Vitória)                            (Lethícia) 
 
Figura 14: Cópia dos ingredientes do pão de queijo. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 
 

 

Augusto escreveu a receita com caneta laranja e o seu nome abaixo em 

azul. Fernanda colocou seu nome no meio da lista “FE”. 
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APÊNDICE 8 

 

REGISTROS DA BRINCADEIRA DE CABELEIREIRA 

 

 
Figura 1: Registros de Lethícia. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

     
Figura 2: Registros de Maithê. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 

 
Figura 3: Registros de Jéssica. 
Fonte: Pesquisa desenvolvida com crianças de 3 a 4 anos da Educação Infantil. 


