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A palavra não tem letras 
Tem significado, sentido. 
Fala de tudo, de todos, 
Fala do sonho sonhado, perdido. 
 
A palavra é doce e cruel. 
É texto lido, relido. 
É expressão oral no papel, 
Falando do trecho percorrido. 
 
A palavra define assim: 
O silêncio calado, mudo, 
Marcando começo e fim. 
A palavra se define assim. 
 
Dizendo de mim, 
Um pouco de tudo. 
 

Ubiratam Aguiar e Goya.
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RESUMO 

 
 

O presente trabalho teve como objetivo investigar os conhecimentos das crianças 
sobre usos e funções sociais da escrita e compreender o papel da família e da 
escola como contextos letrados, na construção dos conhecimentos e da 
aprendizagem da leitura e da escrita. Os estudos que auxiliaram a realização deste 
trabalho foram: Scicchitano (1991), Moreira (1992), Rego (1995), Solé (1998), entre 
outros, que enfatizam a importância da interação com o ambiente letrado – como a 
família e a escola – na construção dos conhecimentos e no desenvolvimento do 
processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A pesquisa foi realizada com 
entrevistas individuais, na sala de aula, com crianças do segundo ano do Ensino 
Fundamental da cidade de Londrina – PR, utilizando-se do método clínico 
piagetiano. As crianças eram solicitadas a informarem quem lê e o que lê na família 
e na escola e a identificar e especificar a função social e o conteúdo dos portadores 
de texto citados por elas. Com este estudo constata-se que as crianças trazem 
experiências e conhecimentos sobre os diferentes usos e funções sociais da leitura 
e da escrita. Os conhecimentos revelados pelas crianças deste estudo sobre 
portadores de texto e sobre seus usos e funções sociais, foram analisados a partir 
dos estudos de Moreira (1992) podendo, então, serem considerados evoluídos. 
Apenas uma aluna possui conhecimentos pouco evoluídos sobre usos e funções 
sociais da escrita e apresenta dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita.  
 
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Aprendizagem. Família. Escola.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Aprender é a única coisa  
de que a mente nunca se 

cansa, 
nunca tem medo 

e nunca de arrepende. 
 

Leonardo da Vinci. 

 

O processo de aprendizagem da leitura e da escrita tem sido bastante 

discutido por professores, psicólogos, psicopedagogos e por quem se preocupa com 

a educação. 

Num mundo onde encontramos informações escritas em todos os lugares: 

em casa, na rua, na igreja; a criança chega à escola com conhecimento sobre a 

leitura e a escrita. Isto é importante e favorável para a aprendizagem. 

É no ensino fundamental que a leitura e a escrita estabelecem-se como 

elementos fundamentais da aprendizagem.  

Minha preocupação acerca da aprendizagem da leitura e da escrita se deve 

a uma de minhas alunas do segundo ano do ensino fundamental. Esta é minha 

primeira experiência com o segundo ano e, entre meus alunos, há uma menina de 

sete anos que terminou o primeiro ano sem estar ainda alfabetizada, não conhecia 

todas as letras e sabia escrever apenas o seu nome. De toda a sua turma de 

primeiro ano, era a única que não estava alfabetizada. 

O trabalho de alfabetização teve continuidade no segundo ano. Mesmo 

assim, essa menina continua com poucos conhecimentos sobre a leitura e a escrita. 

Aprende com facilidade raciocínio e cálculos matemáticos, mas apresenta 

dificuldade em conhecer as letras do alfabeto, em aprender a correspondência 

grafema-fonema. Embora conheça bem a estrutura de um texto – o que ela 

demonstra quando a professora propõe que os alunos façam uma produção de 

texto: ela escreve o título, faz os parágrafos, utiliza sinais de pontuação como ponto 

final e vírgula, utiliza acentos – sua escrita é ainda pré-silábica e se constitui como 

uma única palavra que é interrompida no final de cada linha. 

Muitos estudos (Scicchitano, 1991; Moreira, 1992; Rego, 1995; Solé, 1998) 

tem enfatizado a importância da interação com o ambiente letrado – como a família 
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e a escola – na construção dos conhecimentos e no desenvolvimento do processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita. 

Este estudo foi realizado como uma pesquisa com crianças na fase inicial da 

alfabetização, alunos do segundo ano do ensino fundamental, de uma escola 

particular de Londrina – PR, com o objetivo de investigar os seus conhecimentos 

sobre usos e funções sociais da escrita e compreender o papel da família e da 

escola como contextos letrados, na construção dos conhecimentos e da 

aprendizagem da leitura e da escrita, buscando conhecer o que as crianças sabem 

sobre a leitura e a escrita e sobre os portadores de texto relacionados ao lar e à 

escola ou a situações diversas de uso e diferentes atividades da vida cotidiana. 

As hipóteses principais que nortearam este estudo foram: 

1. Ao entrar na escola as crianças trazem experiências e 

conhecimentos sobre os diferentes usos e funções sociais da leitura e da 

escrita; 

2. Este conhecimento auxilia na aprendizagem da leitura e da 

escrita. 

Para a realização da pesquisa foram feitas entrevistas individuais com as 

crianças, na sala de aula. O método clínico piagetiano orientou a condução das 

entrevistas. As crianças eram solicitadas a informar quem lê e o que lê na família e 

na escola e a identificar e especificar a função social e o conteúdo dos portadores de 

texto citados por elas.  
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2 O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA NO CONTEXTO 

FAMILIAR E ESCOLAR DA CRIANÇA 

 

A criança está envolta em um processo de leitura, por estar inserida num 

mundo onde a leitura e a escrita são extremamente valorizadas, onde o ambiente 

proporciona estímulos diversos que favorecem tal construção, pois, por onde quer 

que se passe, há muitas informações escritas que necessitam do domínio da 

linguagem escrita para que se possa entendê-las. Por este motivo, Martins (1993, p. 

15), afirma que “aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal. E temos que 

valorizá-lo para poder ir além dele”. 

É na interação com o ambiente letrado que a criança constrói suas 
hipóteses sobre a natureza de escrita. A escrita aparece para a 
criança como objeto com propriedades específicas e como suporte 
de ações e intercâmbios sociais. Através de um prolongado processo 
construtivo, a criança vai descobrindo as propriedades dos sistemas 
simbólicos e, em contato com o ambiente letrado e com pessoas 
letradas, formula hipóteses que vão se modificando à medida que ela 
avança no processo de construção da escrita (SCICCHITANO, 1991, 
p. 35-36). 

 
Entende-se que haverá grandes benefícios no desenvolvimento da leitura e 

da escrita da criança se esta estiver inserida em um ambiente familiar que influencia 

o letramento, seja à exposição constante à leitura de livros infantis que auxilia no 

“conhecimento sobre estórias em si, sobre tópicos de estórias, estrutura textual e 

sobre a escrita” (TERZI, 1995, p. 43), seja ouvindo e discutindo textos com pessoas 

letradas o que “pode ajudar a criança a estabelecer conexões entre a linguagem oral 

e as estruturas do texto escrito, a facilitar o processo de aprendizagem de 

decodificação da palavra escrita [...]” (TERZI, 1995, p. 43). 

 
A história de letramento das crianças influencia seu desenvolvimento 
posterior de leitura. Dada sua concepção restrita de escrita como 
algo próprio da escola e não de seu cotidiano, a criança constrói, nas 
primeiras séries, um conceito de texto e leitura baseado nas práticas 
escolares: o texto é visto como um conjunto de palavras e sentenças 
cujo significado não interessa e a leitura, consequentemente, é tida 
apenas como decodificação. Se lhes forem dadas condições 
propícias de aprendizagem de leitura, elas apresentam uma trajetória 
de desenvolvimento como leitoras que é, inicialmente, limitada pelas 
próprias condições de letramento, mas que, a seguir, se dá 
normalmente, uma vez que tais condições são facilmente superadas 
(TERZI, 1995, p. 148). 
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Durante muitos anos, a comunicação mais comum entre as pessoas foi uma 

comunicação direta, em que quem falava e quem escutava encontravam-se no 

mesmo local. Mas nos dias de hoje, observa-se que a comunicação vem sendo 

diferida entre os indivíduos, pois há como receber mensagens que foram 

construídas em um tempo ou local distante, sem a necessidade de encontrar-se ali 

para compreender o que as pessoas comunicam, recebendo essas mensagens de 

diversas formas, como, por exemplo, vídeos, mídia, cartas, livros, email-s, entre 

outros. Por este motivo, percebe-se que tanto a escrita quanto a fala, até mesmo as 

imagens, podem ser meios para a compreensão de algo desejável. Por isso, 

Colomer (2002, p. 19), afirma que a “fala e a escrita são duas realizações distintas 

de um mesmo sistema linguístico, o que implica que compartilham a mesma 

estrutura, mas diferenciam-se em seu uso, já que exercem funções distintas na vida 

social da comunidade”.  

A fala é um dos elementos importantes para o desenvolvimento da criança e 

tem uma importante influência na construção da leitura, uma vez que tendo 

desenvolvido a linguagem verbal, a aprendizagem da leitura e da escrita ocorrerá de 

maneira significativa e favorável. 

A linguagem oral, que é composta pela fala, escuta e compreensão, está 

presente em quase todas as interações estabelecidas pelas crianças em suas 

práticas sociais. É desta forma que meninos e meninas se apropriam da cultura 

escolar, desde a inserção na instituição. É também por meio da fala que as crianças 

se inserem na escola, levando consigo as marcas de sua classe social, de sua 

origem e identidade cultural, que foi constituída por meio dos conhecimentos, 

crenças e valores, trazendo, assim, a variedade linguística do grupo social no qual 

pertence. 

A linguagem verbal é bastante estimulada dentro da Educação Infantil, 

compreendida como, 

 
[...] primeira etapa da educação básica, [que] tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, Lei 9.394/96, de 20 de 
dezembro de 1996). 

 
 

 
 

Assim, é direito de toda criança apropriar-se de elementos da cultura que 

enriqueçam o seu desenvolvimento e a sua inserção social. As instituições de 
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educação infantil devem cumprir um papel socializador, buscando proporcionar o 

estabelecimento da identidade das crianças, por meio de brincadeiras e 

aprendizagens orientadas, o que possibilita a contribuição para o desenvolvimento 

das capacidades infantis. 

Embora o ensino da leitura e da escrita não seja obrigação da educação 

infantil, é importante que a criança seja introduzida no mundo da leitura e da escrita. 

Pode haver, nesta etapa da educação, um contexto que favoreça o desenvolvimento 

da leitura e da escrita das crianças pequenas que são “curiosas” e querem descobrir 

o mundo que a cerca. O docente pode proporcionar elementos que tornem a 

educação infantil um contexto letrado, com a apresentação, por meio de 

brincadeiras, dos números, das letras, de leitura de histórias, letras de músicas, 

entre outros. O contexto lúdico favorece para que a aprendizagem seja significativa, 

instigando os alunos a buscarem algo novo, o que será valioso na construção da 

leitura e da escrita da criança nos anos iniciais do ensino fundamental. 

De acordo com Zatti (2007, p. 1), a autonomia “supõe que o sujeito seja 

capaz de fazer uso de sua liberdade e determinar-se”, considerando que “a 

autonomia engloba tanto a liberdade de dar a si próprios princípios, quanto a 

capacidade de realizar os próprios projetos”, por este motivo, a “escola deve 

promover uma educação que leve o educando a pensar livremente e, também, 

capacitá-lo para realizar os projetos que estabelece para si”. 

É neste contexto que a escrita e a leitura estabelecem-se como elementos 

fundamentais. A aprendizagem da leitura e da escrita é imprescindível para agir com 

autonomia nas sociedades letradas, como afirma Solé (1998), pois o mundo é 

letrado, por onde quer que se passe há informações escritas, fazendo-se necessário 

a aprendizagem da leitura e da escrita. Com isso, compreende-se que “a 

alfabetização é a aprendizagem da escrita e da leitura. Nota-se que ler e escrever 

são atos linguísticos” (CAGLIARI, 2009, p. 5), e para que haja a compreensão da 

escrita, de suas funções e seus usos, o processo de alfabetização é indispensável. 

Antigamente, os sistemas de escrita eram um “simples instrumento de 

preservação de informações importantes para a subsistência das sociedades 

primitivas” (REGO, 1995, p. 9). Hoje a linguagem escrita “tornou-se um meio 

fundamental de acumulação e transmissão de informações e de conhecimentos, 

desempenhando um papel central no processo de educação formal nas sociedades 

letradas” (REGO, 1995, p. 9). Todas as informações e conhecimentos que foram 
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adquiridos e construídos pelo homem, têm sido transmitidos, em grande parte, por 

meio da escrita. Até mesmo a escrita e a leitura foram uma conquista do ser humano 

para propagar seus pensamentos e seus sentimentos ao longo de toda a sua 

existência, o que acabou por se tornar uma ferramenta de comunicação do homem. 

 

A aprendizagem da língua escrita é um processo ativo de construção 
do conhecimento. Para compreender a natureza da língua escrita, a 
criança raciocina inteligentemente; elabora hipóteses a respeito do 
sistema de escrita; coloca à prova suas antecipações; supera 
conflitos; busca regularidades e atribui significados, tomando 
seletivamente a informação que o meio lhe oferece. Deste modo, ela 
constrói ativamente seu conhecimento sobre a língua escrita 
(SCICCHITANO, 1991, p. 25). 

 
“Todos sabem que há diferença entre ver e olhar, ouvir e escutar... Ler não é 

apenas passar os olhos por algo escrito, não é fazer a versão oral de um escrito” 

(FOUCAMBERT, 1994, p. 5), pois para ler é necessária a compreensão do que está 

escrito, fazendo com que a leitura seja significativa, tenha algum sentido para quem 

lê. Para ler é preciso que haja compreensão dos textos escritos, que possuem 

diversas intenções e objetivos. “Se a leitura hoje está em todos os lugares: nas 

casas, nas praças, nos trens, nos ônibus, nos outdoors de rua, o lócus próprio da 

leitura, da aprendizagem formal da leitura, é na escola. Como também o da escrita” 

(ROCCO, 1996, p. 116). 

O ensino fundamental caracteriza-se como etapa base para a aprendizagem 

da leitura e da escrita. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, de Língua 

Portuguesa (1997, p. 33), está estabelecido como principais objetivos: 

 
o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia 
em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos 
— tanto orais como escritos — coerentes, coesos, adequados a seus 
destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos 
tratados; utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da 
variedade linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às 
circunstâncias da situação comunicativa de que participam; conhecer 
e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado; 
compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam 
em diferentes situações de participação social, interpretando-os 
corretamente e inferindo as intenções de quem os produz; valorizar a 
leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados 
pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de 
recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos; 
utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo 
como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de 
informações contidas nos textos: identificar aspectos relevantes; 
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organizar notas; elaborar roteiros; compor textos coerentes a partir 
de trechos oriundos de diferentes fontes; fazer resumos, índices, 
esquemas, etc.; valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de 
suas relações pessoais, sendo capazes de expressar seus 
sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, 
interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando 
necessário; usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de 
reflexão sobre a língua para expandirem as possibilidades de uso da 
linguagem e a capacidade de análise crítica; conhecer e analisar 
criticamente os usos da língua como veículo de valores e 
preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. 

 
 
 

Esses objetivos destacam a importância da leitura e escrita no ensino 

fundamental. Verifica-se, portanto que é no ensino fundamental que a criança se 

insere em um mundo onde a leitura e a escrita é essencial.  

 
Espera-se que, no final desta etapa, os alunos possam ler textos 
adequados para a sua idade de forma autônoma [...] também se 
espera que tenham preferências na leitura e que possam exprimir 
opiniões próprias sobre o que leram. Um objetivo importante neste 
período de escolaridade é que as crianças aprendam 
progressivamente a utilizar a leitura com fins de informação e 
aprendizagem (SOLÉ, 1998, p.34).  

 
Pensando na importância que tem o ato de ler, Rego (1995, p. 13) afirma 

que, na escola, pretende-se ensinar a linguagem escrita “visando o desenvolvimento 

de estratégias de elaboração e de compreensão de formas de comunicação mais 

explícitas e contextualizadas, escritas numa linguagem formal”, recursos de escrita 

que são pouco ou nada usados na comunicação oral, o que possibilita a inserção da 

criança neste mundo que exige a compreensão e interpretação dos escritos. Estes 

recursos implicam no desenvolvimento de novas formas de processamento da 

linguagem, que deve acontecer quando a criança já possui algum conhecimento 

prévio sobre usos da linguagem escrita, pois o desenvolvimento deste tipo de 

linguagem sofre “influência da vivência que a criança tem, com a cultura escrita e 

literária no convívio familiar” (MIILHER et al, 2006, p. 2), ou seja, o fato da criança 

estar inserida numa cultura letrada tem uma influência positiva e significativa em seu 

progresso na leitura nos primeiros anos escolares. 

[...] quanto maior a vivência com material escrito, tanto maior a 
facilidade em compreender os usos da linguagem escrita. Quanto 
mais a criança partilha de atos de leitura e de atos de escrita, mais 
fácil será para ela interpretar a aprendizagem da leitura e da escrita 
[...] Consequentemente, se a criança descobre usos significativos da 
escrita partindo de seus esquemas de assimilação, desenvolvidos 
em atos de leitura ou de escrita, ou seja, construindo pontes das 
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atividades familiares com a linguagem escrita, que compartilha em 
seu ambiente, para as novas atividades que a escola exige, é de se 
avaliar o papel valioso destinado à escola no desenvolvimento da 
percepção dos propósitos da escrita [...] (MOREIRA, 1992, p. 15-16). 

 
De acordo com Terzi (1995), o ambiente familiar de letramento é um grande 

influente na aprendizagem de leitura. Crianças que fazem parte de famílias 

preocupadas com a leitura e com a escrita e que utilizam a leitura e a escrita na vida 

cotidiana tem maior facilidade de aprender a ler e a escrever. 

 
[...] o fator proeminente que mais parecia contribuir para o 
desenvolvimento acelerado de leitura das crianças era o fato de elas 
serem oriundas de famílias preocupadas com a escrita e de terem 
sido expostas, de maneira intensiva, à leitura de estórias desde muito 
cedo (TERZI, 1995, p. 43). 
 

As crianças aprendem a usar a linguagem escrita adequadamente em 

função de suas experiências de comunicação na vida em sociedade. Muitas vezes a 

escola deve adequar o dialeto da criança a uma linguagem que nem sempre é 

utilizada por ela ou por seus pais ou pela sua comunidade, uma linguagem formal de 

escrita. A linguagem oral tem grande influência e importância no processo de 

ensinar a criança a ler e a escrever. 

 
O uso da língua, quer na oralidade, quer na escrita, sofre as 
determinações do contexto social dos falantes, trazendo para o 
discurso todas as contradições que perpassam as relações entre os 
sujeitos. A linguagem está indissociavelmente ligada às condições de 
comunicação, as quais, por sua vez, estão sempre articuladas às 
estruturas sociais. Isto se dá em razão de que as palavras funcionam 
como elementos de um código dentro de uma determinada 
comunidade e, portanto, refletem as condições de existência material 
e cultural dessa comunidade. Nessa perspectiva, o sentido das 
palavras está impregnado da visão de mundo e das contradições que 
permeiam a vida concreta dos falantes (KLEIN, 2006, p. 43). 

 
É durante os anos pré-escolares e no início da escolarização (Anos Inicias 

do Ensino Fundamental ou Ensino Fundamental I) que as crianças aprendem a ler e 

a escrever, desenvolvendo a capacidade de prestar atenção na fala analisando-a em 

seus diversos segmentos: fonemas, sílabas e palavras (MALUF et al, 1997). O 

desenvolvimento da linguagem oral deve promover a aquisição da linguagem 

escrita, ou seja, “a habilidade da criança para perceber as palavras enquanto 

sequências sonoras, através de atividades que possibilitem a análise e síntese dos 

sons que compõem a fala” (MALUF et al, 1997, p.19), o que promoverá a aquisição 
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da leitura e da escrita. É necessário que haja um trabalho estimulante com a criança 

acerca do desenvolvimento da linguagem escrita. Quanto mais rico for o vocabulário 

da criança, quanto mais contato com textos, melhor será a aproximação do 

momento em que a leitura e a escrita serão adquiridas. 

 
O processo de alfabetização inclui muitos fatores, e, quanto mais 
ciente estiver o professor de como se dá o processo de aquisição de 
conhecimento, de como a criança se situa em termos de 
desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo o seu processo 
de interação social, da natureza da realidade linguística envolvida no 
momento em que está acontecendo a alfabetização, mais condições 
terá esse professor de encaminhar de forma agradável e produtiva o 
processo de aprendizagem, sem sofrimentos habituais (CAGLIARI, 
2009, p. 6). 

 
Moreira (1992, p. 15) assinala que “além de interpretar os índices da ação de 

ler, é também necessário que o objeto com o qual o leitor interage seja identificado 

como algo que pode ser lido ou algo que serve para ler”, são os chamados 

“portadores de texto”. 

O trabalho com revistas, jornais, cartas, canções, receitas, bulas de 

remédios, livros, literatura infantil, entre outros portadores de texto, auxilia o 

desenvolvimento e a aprendizagem da leitura e da escrita, pois são materiais que 

fazem parte do cotidiano do aluno e, como ele já possui conhecimento acerca destes 

materiais, a aprendizagem da leitura e da escrita fica mais interessante e 

significativa se o professor utilizar os conhecimentos prévios dos alunos para 

desenvolver aprendizagens novas, proporcionando, assim, um maior gosto pela 

leitura e, consequentemente, pela escrita.  

Oliveira (1983, p.39) assinala que, 

 
Favorecer a formação do gosto literário dos alunos constitui 
importante tarefa do professor. Naturalmente, a condição primordial 
para obtenção de resultados satisfatórios será ter o professor, ele 
próprio, boa formação literária. A capacidade de apreciação de um 
professor de língua pode a princípio ser limitada, e depois 
desenvolver-se, ao contato mais íntimo com as belezas da língua, da 
literatura e da arte em geral. 

 
O professor possui um papel muito importante para desenvolver o interesse 

de seus alunos pela leitura. As estratégias e as atividades de leitura e de escrita que 

o docente irá utilizar podem garantir ou não o gosto pela leitura e pela literatura. 
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Klein (2006), também afirma que desenvolver atividades que articulem 

leitura e compreensão, produção de textos orais e escritos, são importantes e 

necessárias para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

 
O processo de ensino pressupõe o exercício efetivo de 
leitura/interpretação e produção de textos orais e escritos. O trabalho 
se desenvolve numa relação em que o professor e alunos se 
alternam nas tarefas de produção e leitura de textos, de modo que o 
aluno seja sempre solicitado e instigado ao desenvolvimento de 
atividades práticas de linguagem que já é capaz de realizar, ao 
mesmo tempo em que o professor vai desvendando-lhe a 
compreensão dos processos implicados na escrita, de modo a 
ampliar suas possibilidades de leitura/escrita. Nessas atividades, 
devidamente articuladas, vão sendo criadas as condições para a 
explicitação/compreensão dos elementos e do mecanismo do código, 
bem como dos elementos e processos da textualidade e suas 
relações com as condições de produção de texto (KLEIN, 2006, p. 
85). 

 
A autora complementa explicitando que essas atividades de leitura e 

interpretação, devem buscar a compreensão do tema, pois, assim, a criança 

avançará para um nível mais profundo do que a mera decodificação. 

 
Essas atividades deverão contemplar uma tipologia variada de textos 
(informativos, narrativos, narrativos - descritivos, normativos, 
dissertativos, de correspondência, textos argumentativos, textos 
literários, em prosa e em verso, textos lúdicos, textos didáticos), 
buscando explicitar os mecanismos que são acionados pelo autor 
para a constituição dos sentidos que estruturam o tema (KLEIN, 
2006, p. 86). 

 
Em relação às atividades de produção de textos orais e escritos, 

 
[...] é fundamental superar situações artificiais – aquelas que 
costumam ocorrer nas incômodas aulas “de redação” ou “de debate” 
que são impostas de surpresa aos alunos. Cabe ao professor 
organizar a atividade de modo a garantir adequadas condições de 
produção. [...] Essas condições devem, no mínimo, responder às 
seguintes indagações: falar ou escrever para quem? Sobre o quê? 
Com que finalidade? [...] As atividades de produção oral de textos 
podem se desenvolver na forma de relatos, debates, produção e 
reprodução de histórias, de causos, de anedotas, de notícias, na 
própria interpretação oral de um texto lido, entre outras. A produção 
do texto escrito pode valer-se dessas mesmas formas e englobar 
outras, como, por exemplo, correspondência, relatórios de 
observação, dissertações, textos ficcionais etc. (KLEIN, 2006, p. 86). 

 
É importante ler diversos tipos de texto. Isto possibilita a apropriação do 

conhecimento que foi construído pelo homem, “já que nos permite converter as 
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interpretações da realidade feitas pelos outros – e inclusive por nós mesmos – em 

algo material e articulado que se pode constatar, conceituar e integrar ao nosso 

conhecimento” (COLOMER, 2002, p. 22). Lembrando que a leitura não se limita 

apenas a decifrar sinais gráficos, ela exige que haja uma participação ativa do 

sujeito nesse processo, levando-o a construção do seu conhecimento. 

No Ensino Fundamental, a leitura e a escrita são objetivos prioritários, 

espera-se que “as crianças aprendam progressivamente a utilizar a leitura com fins 

de informação e aprendizagem” (SOLÉ, 1998, p. 34), pois a língua escrita está 

relacionada com o pensamento, nos permitindo “fixar o pensamento verbal e 

convertê-lo assim em um objeto suscetível a ser analisado, confrontado com nossas 

ideias ou com as de outros textos e oferecido a uma exploração demorada” 

(COLOMER, 2002, p. 22). 

 
O que é, entretanto, língua escrita? Pensemos, primeiramente, no 
que é a língua de um povo: sintetizando, podemos dizer que é um 
sistema de representação que realiza um processo de interação 
verbal, que pode se dar de forma oral ou escrita. O que significa 
considerar a língua em relação à interação? Significa que, embora a 
língua se utilize de um código e recursos linguísticos diversos, é a 
situação de interação que define como os elementos do código e os 
recursos linguísticos serão organizados para dar sentido àquilo que 
está sendo dito ou escrito (KLEIN, 2006, p. 40). 

 
Quando se lê algo, quem o faz é um sujeito ativo que, enquanto processa o 

texto, “lhe proporciona seus conhecimentos, experiências e esquemas prévios” 

(SOLÉ, 1998, p. 18). Por esse motivo, defende-se que o trabalho com a leitura 

deveria ser estendido por todo o período de escolarização, fazendo dos alunos bons 

leitores, que sintam prazer e gosto em ler, tornando-os, na medida do possível, 

amantes da leitura. E, aqui, o professor tem um papel muito importante: o de 

transmitir esse gosto pela leitura, além disso, “ensinar e aprender a ler são tarefas 

complexas, mas [...] também são enormemente gratificantes” (SOLÉ, 1998, p. 19). 

Além de gostar de ler, o professor deve ler para e com os seus alunos, organizar 

visitas à biblioteca, fazer com que leiam sozinhos e/ou para os colegas ouvirem, 

estando sempre atento à leitura destes, observando o desenvolvimento deles. 

Teberosky (1997) afirma que as crianças devem participar de diversas atividades de 

leitura, como, por exemplo: 

 
Ler o que escreve; corrigir seu próprio texto; corrigir o que alguma 
outra criança tenha escrito; ler para escrever depois; ditar e corrigir (a 
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correção implica em um tipo de leitura); copiar e resumir; comentar 
ou ler o que está escrito etc. (TEBEROSKY, 1997, p. 36). 

 
Percebe-se, então, que para formar uma criança leitora, é preciso que esta 

tenha uma experiência significativa com a leitura. Esta prática, geralmente se inicia 

no convívio familiar e deve ser continuada na escola, onde a leitura dê sentido ao 

mundo em que o aluno vive. Como a leitura é um processo que integra a interação 

do leitor com o texto, para se ler deve, então, existir um objetivo, para que o leitor 

seja ativo, processando e examinando o texto. Com isso, ao ensinar as crianças a 

lerem e a compreenderem um determinado texto, deve-se levar em conta os 

objetivos da leitura. 

 
A criança aprende a falar porque, a partir de uma situação que a 
envolve, atribui sentido a uma mensagem: desprezando boa parte 
dos elementos expressos, ela atribui sentido aos que considera mais 
significativos. [...] O mesmo processo ocorre quando a criança 
explora a escrita para atribuir-lhe sentido (FOUCAMBERT, 1994, p. 
6). 

 
 

 

Solé (1998, p. 23) considera que a compreensão do texto escrito está 

sempre envolvida com a leitura, pois “a leitura é o processo mediante o qual se 

compreende a linguagem escrita. Nesta compreensão intervêm tanto o texto, sua 

forma e conteúdo, como o leitor, suas expectativas e conhecimentos prévios”. Assim, 

o leitor utiliza tanto o seu conhecimento de mundo e seu conhecimento do texto, 

para, então, construir uma interpretação. 

 

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa 
que certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa 
poder ter acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que 
integra parte das novas informações ao que já se é (FOUCAMBERT, 
1994, p. 5). 

 
 
 

Por isso, 

 

[...] o leitor constrói uma representação mental de eventos lidos e é 
esse processo de construção e seus efeitos na memória que 
constituem a compreensão. [...] o processamento e a interpretação 
de dados não se dão apenas com base em dados externos, mas 
também internos, cognitivos: conhecimento prévio, experiências, 
crenças, propósitos, etc. (TERZI, 1995, p. 18). 
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Portanto, durante toda a vida, por meio da interação com os sujeitos e em 

especial com os professores, constrói-se “representações da realidade, dos 

elementos constitutivos da nossa cultura, entendida em sentido amplo: valores, 

sistemas conceituais, ideologia, sistemas de comunicação, procedimentos etc.” 

(SOLÉ, 1998, p. 40). Essas construções apresentam “um grau de organização 

interna, representam em um determinado momento da nossa história o nosso 

conhecimento, sempre relativo e sempre ampliável” (SOLÉ, 1998, p. 40), que se 

caracterizam como os conhecimentos prévios.  

Pressupõe-se que, “para ler, é necessário dominar as habilidades de 

decodificação e aprender as distintas estratégias que levam à compreensão” (SOLÉ, 

1998, p. 24). Pois, quando se lê, espera-se alcançar determinado objetivo com a 

leitura, são geradas hipóteses, fazendo previsões acerca do assunto. “Mediante as 

previsões, aventuramos o que pode suceder no texto; graças à sua verificação, 

através dos diversos indicadores existentes no texto, podemos construir uma 

interpretação, o compreendemos”. (SOLÉ, 1998, p. 27) Com isso, segundo a autora, 

a leitura pode ser considerada como um processo constante de elaboração e 

verificação das previsões que levam à construção de uma interpretação. Esse 

processo de leitura deve garantir a compreensão do texto e construir uma ideia 

sobre o conteúdo ali tratado, extraindo dele o que lhe é interessante, em função dos 

objetivos do leitor. 

A criança é ativa no processo de aprendizagem, coloca em jogo toda a sua 

capacidade intelectual nesse processo de construção de um novo conhecimento. De 

acordo com Teberosky (1997, p. 24), a criança é “capaz também de influir nas 

atuações de seus companheiros, é capaz de ensinar o que ela sabe ou colocar 

dúvidas para seus colegas”. 

O objetivo que o leitor procura alcançar com a leitura é essencial, “porque 

determina tanto as estratégias responsáveis pela compreensão, quanto o controle 

que, de forma inconsciente, vai exercendo sobre ela, à medida que lê” (SOLÉ, 1998, 

p. 41), pois enquanto se lê e compreende, nem percebe-se que além de ler, também 

controla o que está compreendendo, mas quando aparece algo no texto como um 

obstáculo ou problema que impossibilita a compreensão, a leitura é interrompida e 

busca-se desfazer esse problema/obstáculo, com algum tipo de estratégia. 

Solé (1998), afirma que o problema do ensino da leitura e da escrita na 

escola, pode estar situado no conceito sobre a leitura, na maneira com que esta é 
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considerada e avaliada pelos professores, na importância que ocupa no Projeto 

Político Pedagógico da escola, nas propostas metodológicas utilizadas para ensinar 

a ler e a escrever, faltando “analisar os aspectos ligados à compreensão e às 

estratégias que a facilitam” (SOLÉ, 1998, p. 33). Por isso, a autora traz alguns 

pontos relevantes para criar situações de leitura que estimulem a realização desta 

tarefa. 

A autora afirma que o professor deve ter uma concepção clara de 

linguagem, ao ensinar a língua escrita, pois a maneira como concebe a linguagem 

influencia o modo como encaminhará sua prática pedagógica.  

Não apenas a teoria sobre o ensino-aprendizagem, mas também a 
teoria sobre o objeto do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, 
sobre o conteúdo curricular (neste caso, a língua escrita) são 
elementos essenciais que norteiam nosso encaminhamento docente. 
Daí a importância de aprofundarmos nossa compreensão científica 
sobre a linguagem, uma vez que nela se enraízam todos os 
fundamentos e elementos explicativos da língua escrita (KLEIN, 
2006, p. 7). 

 
Para que uma pessoa se envolva em uma atividade relacionada à leitura, 

Solé (1998) afirma que esta precisa se sentir capaz de ler, de compreender o que 

está escrito, pois se isso não acontecer, poderá sentir desânimo e desmotivação em 

relação à atividade proposta. A leitura deve ter sentido para quem lê, deve ser 

motivadora, estar ligada a interesses de quem lê. 

 

Por outro lado, não devemos esquecer que o interesse também se 
cria, se suscita e se educa e que em diversas ocasiões ele depende 
do entusiasmo e da apresentação que o professor faz de uma 
determinada leitura e das possibilidades que seja capaz de explorar. 
(SOLÉ, 1998, p. 43). 

 
 
 

É, portanto, de extrema importância, assinala Solé (1998), que o aluno 

encontre sentido na leitura, sendo auxiliado por recursos como o conhecimento 

prévio, confiança nas próprias possibilidades como leitor, disponibilidade de ajudas 

necessárias, motivação por parte das pessoas que o rodeiam (família, professores) 

e interesse que permitiram alcançar os objetivos da leitura com êxito. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa se caracterizou como um estudo exploratório, que, de acordo 

com Ponte (20--, p. 5 e 7) 

[...] foca na maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 
mais explícito ou a facilitar a construção de hipóteses. Esse tipo de 
pesquisa tem como principal objetivo o aprimoramento de ideias ou a 
descoberta de intuições, novas ideias. A pesquisa exploratória é 
extremamente flexível, de modo que quaisquer aspectos relativos ao 
fato estudado têm importância. Grande parte das pesquisas do tipo 
envolve levantamento bibliográfico, documental e entrevista ou 
questionário envolvendo  pessoas que tiveram alguma experiência 
com o problema. Geralmente são de natureza qualitativa. […] A 
pesquisa qualitativa se dedica à compreensão dos significados dos 
eventos, sem a necessidade de apoiar-se em informações 
estatísticas. […] A pesquisa qualitativa é considerada essencialmente 
de campo, porquanto nas ciências sociais a maioria dos estudos está 
relacionada a fenômenos de grupos e sociedades, razão pela qual o 
investigador deve atuar onde se desenvolve o objeto de estudo. 

 

 

3.1 Participantes 

 

Foram participantes deste estudo 12 alunos do segundo ano do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede particular de ensino da cidade de Londrina – 

PR. 

Dos 12 alunos, 04 são meninos e 08 são meninas. A idade varia entre 06 

anos (03 meninas e 03 meninos) e 07 anos (05 meninas e 01 menino). 

Todas as crianças pertencem a famílias de classe média com nível 

sociocultural equivalente. 

As famílias das crianças são constituídas por 3 a 5 pessoas. Apenas uma 

menina de 6 anos não mora com o pai. Os pais são separados. Ela mora com a 

mãe, a avó e uma tia. Todas as outras crianças moram com pai, mãe e irmãos. 
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3.2 A escola 

 

O local onde foram feitas as entrevistas foi em uma escola particular que se 

localiza no centro da cidade de Londrina – PR, que atende crianças desde Educação 

Infantil – 02 a 05 anos – até os anos iniciais do Ensino Fundamental – 06 a 10 anos. 

A clientela da escola é de classe média, predominantemente famílias em 

que os pais e as mães trabalham fora, empregados e empregadores da indústria, 

comércio e de prestação de serviços (escritórios, bancos e funcionários públicos). A 

maioria dos pais e responsáveis pelas crianças possui o nível superior em educação, 

mas muitos ainda estão cursando este nível de ensino. 

A escola possui uma equipe pedagógica ampla:  

Um diretor administrativo e financeiro e RH, que é responsável pela 

organização das contas a pagar e a receber da instituição; uma diretora e 

coordenadora pedagógica, que orienta os professores, quando necessário, 

propiciando uma formação continuada e que atende os pais e/ou responsáveis pelas 

crianças; uma secretária, que auxilia o diretor administrativo e a 

diretora/coordenadora pedagógica; uma zeladora, que presta serviços de limpeza e 

conservação da escola; uma auxiliar da turma do maternal; professores da educação 

infantil: maternal, jardim, pré-escolar; professores do ensino fundamental: 1° ano, 2° 

ano, 3° ano e 4° ano; professor de educação física; professora de inglês; professora 

de formação cristã e informática. 

 

 

3.3 Instrumento e procedimentos de coleta 

 

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas individuais com as 

crianças na sala de aula, com o objetivo de investigar os conhecimentos revelados 

por elas sobre a leitura e a escrita no contexto familiar e escolar. Todas as crianças 

entrevistadas são alunas da pesquisadora. 

Foi perguntado a elas o que o pai, a mãe e os irmãos leem e escrevem. 

Este estudo procurou saber ainda as pressuposições atribuídas pelas 

crianças aos textos, que conhecimentos elas possuem sobre materiais impressos e 

que concepções constroem a respeito dos usos da escrita. 
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Todas as entrevistas foram gravadas para maior fidedignidade. Depois foram 

registradas por escrito e analisadas. 

O método clínico piagetiano1 orientou a condução das entrevistas que foram 

realizadas, observando questões sobre: 

- quem lê em casa e na escola; 

- o que lê; 

- quem escreve em casa e na escola; 

- o que escreve; 

- o que a criança acha que está escrito no portador de texto 

mencionado. 

 

 

3.4 Procedimentos de análise dos dados 

 

A análise das respostas das crianças levou em consideração o 

conhecimento que as crianças revelam sobre o uso e a função da leitura e da escrita 

em diversas situações no contexto familiar e no contexto escolar. 

As respostas foram analisadas conforme Moreira (1992). 

                                                

1 CARRAHER, T.N. O método clínico: usando os exames de Piaget. Petrópolis – RJ: Vozes, 

1983.   
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4 A LEITURA E A ESCRITA EM CASA E NA ESCOLA: OS CONHECIMENTOS 

DAS CRIANÇAS 

 

Esta pesquisa procurou saber se as crianças observam os familiares lendo e 

escrevendo. 

 

 

4.1 O que há em casa para ler e escrever 
 

Uma das perguntas da entrevista procurava saber o que há na casa das 

crianças que serve para ler e escrever.  

Dez das 12 crianças citam que há em casa livros. Cinco crianças 

mencionam a Bíblia. Duas crianças mencionam a Internet ou computador. Cinco 

crianças mencionam o caderno. Uma criança diz que há livrinhos de histórias. 

Apenas uma menciona revistas. Um menino de 06 anos diz que em sua casa há 

lápis, caneta e caderno, referindo-se a objetos que servem para escrever. Duas 

crianças mencionam contas. Três crianças mencionam as tarefas da escola ou “as 

nossas tarefas”. E um menino de 06 anos cita “as coisas do trabalho do meu pai”. 

Contata-se que as crianças tem em casa uma variedade de materiais de 

leitura e escrita. 

É interessante observar que um menino citou objetos que servem para 

escrever e três crianças mencionaram as tarefas escolares. 

  

 

4.2 O que o pai lê / escreve 
 

Três crianças dizem que o pai lê a Bíblia, caderno e “as contas”. Cinco 

crianças dizem que o pai lê “as coisas do trabalho dele” e Fabiano, de 06 anos, 

acrescenta “e eu não sei mais o quê”.  

Iara, de 06 anos, diz “não sei, porque eu não vejo ele fazendo isso”. O pai e 

a mãe de Iara são separados e o pai mora em São Paulo – SP.  

Bianca, de 06 anos, diz que o pai não lê nada. Letícia, de 06 anos, diz que o 

pai lê “as tarefas para nos ajudar e uns livros que tem cruzadinha”. Ela acha que 

nesses livros com cruzadinhas “tem escrito os nomes, ai ele tem que achar no caça 

palavras quais são as palavras que estão em cima escritas, ai depois que ele achar 
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está tudo pronto”. Ela se baseia na sua própria experiência com “caça-

palavra/cruzadinha” para fazer sua pressuposição. 

Eduardo, de 06 anos, explica que na Bíblia está escrito “coisas de Deus”. 

Laís e Iolanda dizem que o pai lê as contas e acham que nas contas está escrito 

“para ele pagar” e “o dinheiro para pagar as contas, a conta de luz e de água”. 

Sobre as coisas do trabalho do pai, Gustavo, de 07 anos, acha que está 

escrito “quantos aparelhos ele precisa vender”. Fabiano, de 06 anos, acha que “os 

caras falam sobre a marca dele, sobre o trabalho dele”. Abel, de 06 anos, pensa que 

nas coisas do trabalho do pai está escrito “sobre tiroteio, sobre como pegar ladrão” - 

o pai de Abel é policial. Roberta, de 07 anos, respondeu que nas coisas do trabalho 

do pai está escrito “alguma coisa do trabalho dele que eu não sei”. 

Todas as crianças afirmam que o pai escreve e mencionam que ele escreve 

“coisas do trabalho”. Bianca, de 06 anos, diz que o pai escreve “as coisas do gado” – 

ele tem uma fazenda. Iasmim, de 07 anos, diz que o pai escreve “negócio que é 

para fazer e levar para o trabalho dele”. Laís, de 07 anos, diz que o pai escreve 

“quando ele vai conversar com outras pessoas”. Iolanda, de 06 anos, responde que 

o pai escreve “algumas coisas para os clientes, o que eles querem que ele faça. Daí 

ele entrega para o patrão dele, para eles fazerem e depois entregarem para os 

clientes” – o pai de Iolanda é padeiro. Três crianças responderam que o pai escreve 

“as contas dele”, “o que ele tem que pagar” e “coisas da viagem dele”. Fabiano, de 

06 anos, diz que o pai escreve “coisas no computador para mandar para os outros”.  

Todas as crianças relacionam a escrita com o trabalho do pai. Muitas 

relacionam também a leitura com o trabalho. 

 

 

4.3 O que a mãe lê / escreve 

 

Cinco crianças responderam que a mãe lê coisas relacionadas à escola dos 

filhos, como as tarefas dos filhos e agenda da escola. Três crianças responderam 

que a mãe lê a Bíblia. Duas crianças dizem que a mãe lê coisas do trabalho dela. 

Três crianças dizem que a mãe lê coisas do computador e receitas na internet. Iara, 

de 06 anos, diz que a mãe “só lê comentários do facebook”. 
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As três crianças que veem a mãe lendo a Bíblia acham que na Bíblia está 

escrito “de Jesus e de Maria”, “sobre amar Jesus e que preciso obedecer à mamãe” 

e “as coisas de Deus”. 

 Amanda, de 07 anos, acha que a mãe lê as “coisas que o patrão dela dá 

para marcar no papel” e ela acha que está escrito “o dia que os pacientes irão ao 

consultório, os nomes deles e a data”. Gustavo, de 07 anos, respondeu que a mãe lê 

“os produtos lá da loja dela” e que nesses produtos está escrito “coisas que ela 

vende e maquiagem também”. 

Quatro crianças responderam que a mãe escreve coisas na agenda, como 

números de telefone, recadinhos e anotações de telefone e “coisas para os 

pacientes, para marcar alguma coisa”. Uma criança, Fabiano, de 06 anos, diz que a 

mãe escreve “as contas dela e o que ela faz na loja dela”. 

Uma das crianças diz que a mãe “escreve na minha agenda, se tem alguma 

coisa para assinar, ela assina”. Roberta, de 07 anos, diz que a mãe escreve cartas e 

“o endereço da nossa casa nas cartas”. Laís, de 07 anos, diz que a mãe “escreve 

para eu copiar”. Eduardo, de 06 anos, diz que a mãe não escreve nada e Iasmim, de 

07 anos, diz que a mãe escreve, mas ela não sabe o que. 

As crianças parecem compreender os diferentes usos e funções sociais da 

escrita. 

 

 

4.4 O que os irmãos leem / escrevem 

 

Seis crianças têm um ou mais irmãos, e todas responderam que eles leem e 

escrevem coisas relacionadas à escola, como a tarefa.  

Eduardo, de 06 anos, é o único que diz que a irmã não lê nada em casa, só 

lê na escola. Ele acha que “ela estuda e lê o caderno, coisas pra ela aprender”.  

Letícia, de 06 anos, conta que o irmão Abel lê na escola livros e que nos 

livros está escrito “as coisas para aprender”, ela diz que ele escreve “as tarefas e 

uns livros de histórias que ele mesmo faz”. 

Todas as crianças afirmam que os irmãos leem / escrevem coisas 

relacionadas à escola. 
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4.5 O que há para ler na escola 

 

Este estudo procurou saber se, para as crianças, a escola representa um 

ambiente alfabetizador, constituído por uma variedade de materiais de leitura e 

escrita. 

Um estudo realizado por Scicchitano (1991) constatou que na escola as 

crianças observam poucas coisas que servem para ler e escrever: apenas a placa 

com o nome da escola, livros na Biblioteca, cartazes e o que a professora escreve 

no quadro. 

Assim, uma das questões da entrevista se referia ao que as crianças acham 

que há na Escola para ler e escrever e às pressuposições atribuídas por elas aos 

textos. 

As crianças mencionam calendários, livros, cadernos, o cartaz de regras, 

cartazes, balões de aniversário, livros de história. 

No cartaz de regras, as crianças dizem que está escrito “para não provocar 

os amigos, para um de cada vez vir à mesa da professora” e “que não pode fofocar 

e que não pode falar na vez do amigo”.  

Todas as crianças que mencionaram o calendário dizem que nele está 

escrito “o dia, o mês e o ano, e como está o tempo”.  

Letícia, de 06 anos, diz que na sala de aula tem “livros e os nomes nos 

cadernos”. Sobre o que está escrito nos cadernos, as crianças citam: “Londrina e a 

data de hoje, e a mesma coisa que você escreve no quadro” (Amanda, de 07 anos). 

Iolanda, de 06 anos, diz que no caderno está escrito “pra fazer a tarefa e um monte 

de coisa para escrever”.  

Iara, de 06 anos, diz que na sala de aula “dá para ler sobre o álcool” e que 

no frasco de álcool está escrito “o nome, está escrito a marca, está escrito o peso”. 

As crianças deste estudo observam uma variedade de materiais de leitura e 

escrita na escola e compreendem seus usos e funções sociais. A escola parece ser 

um ambiente alfabetizador. 
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4.6 Quem lê / escreve na escola 

 

Sobre quem lê na escola, nove das crianças responderam que “todo mundo” 

lê.  

Iasmim, de 07 anos, diz que acha que todos leem “sobre borboletas, 

animais, flores” e sobre o que ela acha que está escrito nessas coisas, ela responde 

que não sabe. Iasmim se refere ao trabalho coletivo realizado em sala de aula há 

poucos dias, sobre polinização, que tratou dos animais que fazem a polinização. 

Para Iasmim a escrita parece não fazer sentido ainda. Ela parece não compreender 

ainda a função da escrita. Iasmim é a única criança da sala de aula que ainda não 

está alfabetizada. 

Roberta, de 07 anos, acha que todo mundo lê “coisas da escola” e que 

nessas coisas está escrito “uma música, uma coisa para fazer, o calendário, o que 

está escrito nos cadernos”. Fabiano, de 06 anos, pensa que todo mundo lê “os 

cadernos e os nomes”. Letícia, de 06 anos, diz que todos leem “as tarefas, os nomes 

das pessoas pra ver se é nosso ou não”.  

Bianca, de 06 anos, responde que todos leem “pesquisas” e que nessas 

pesquisas falam “sobre flores, sobre os animais, sobre as frutas, do porque os 

animais estão sumindo”.  

Gustavo, de 07 anos, diz que todos leem “livros de histórias, leem os 

cadernos de matemática, o que precisam fazer, leem os cadernos de ciências e 

quando você está fazendo alguma atividade, aí todos leem as mesmas coisas”. 

Eduardo, de 06 anos, responde que quem lê na escola é “a professora e os 

alunos”. Ele acha que a professora “lê as coisas para a gente aprender” e os alunos 

leem “coisas para toda a sala, sobre as atividades, coisas para aprender e estudar”. 

Amanda, de 07 anos, diz que quem lê na escola é “a professora e todo mundo”. Ela 

acha que a professora lê “os livros para gente” e todo mundo lê “quando a gente vai 

aprender uma matéria, a gente tem que ler pra aprender, tipo 2 + 2, essas coisas e 

as mais difíceis”. Iolanda, de 06 anos, responde que todo mundo lê na escola “e a 

Iasmim mais ou menos”. Ela acha que todo mundo lê “as coisas que você pede para 

ler, os livros e os cadernos”.  

As crianças parecem supor que para a professora a leitura tem a função de 

ensinar e para as crianças a leitura serve para aprender. 
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Oito crianças responderam que “todo mundo” escreve na escola. Gustavo, 

de 07 anos, acha que todos escrevem “o que você põe no quadro para copiar – 

referindo à professora -, tudo o que pede para escreve, eles escrevem”. Roberta, de 

07 anos, acha que todo mundo escreve “a data de hoje e as matérias”. Iolanda, de 

06 anos, pensa que todos escrevem “as continhas, as coisas que você passa no 

quadro”. Fabiano, de 06 anos, acha que todo mundo escreve “nos cadernos sobre 

as atividades, coisas para os nossos pais... Ah, eu não sei né?!”. Abel, de 06 anos, 

acha que todo mundo escreve “as respostas das perguntas, as tarefas. Escreve 

também para mãe assinar alguma coisa”. Eduardo, de 06 anos, acha que todo 

mundo escreve “tarefa no caderno, coisas para estudar, para aprender e as lições 

de casa”. 

Todas as crianças consideram que para elas a escrita serve para realizar as 

atividades propostas pela professora. 

Amanda, de 07 anos, diz que quem escreve na escola é “a professora e todo 

mundo”. Ela acha que a professora escreve e “aí a gente vai lá e copia”. E diz que 

todo mundo escreve “muitas coisas. Quando você vai escrever a gente tem que 

copiar, ou então a gente escreve sozinho mesmo”.  

Iara, de 06 anos, responde que: 

 Todo mundo escreve, menos a tia do portão. 

 Você acha que ela não escreve nada? 

 Não, ela só fala. 

Essa “tia” é a responsável por chamar as crianças para irem embora na hora 

da saída utilizando um microfone. 

Iara acredita que todo mundo escreve “as atividades, coisas para ler, as 

respostas e a data do dia”.  

Bianca, de 06 anos, também acha que quem escreve na escola é “a 

professora e todo mundo”. Ela acha que a professora escreve “tarefa para fazer, 

pesquisa sobre as flores, animais, frutas e coisas no caderno pra gente levar para 

casa” e todo mundo escreve “o que você passa no quadro, Londrina, 31 de julho de 

2012”.  

Iasmim, de 07 anos, diz que quem escreve na escola é “a professora” e acha 

que a professora escreve “coisas para gente copiar”, mas diz que não sabe o que 

está escrito nessas coisas. Para ela a escrita que se faz na escola é, ainda, sem 

sentido. Ela parece não compreender os usos e funções da escrita na escola.  
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As crianças acham que a professora escreve as coisas que os alunos devem 

fazer. 

Moreira (1992) classificou as respostas das crianças a questões sobre as 

funções sociais dos vários textos e sobre as pressuposições por elas levadas para o 

texto e respostas menos avançadas. 

A autora considera que a análise das respostas das crianças a perguntas 

sobre funções de diversos portadores vai dizer da importância da familiaridade com 

objetos do mundo letrado na percepção dos usos da escrita. (MOREIRA, 1992, p. 

32). 

As respostas das crianças sobre as funções dos portadores de texto 

permitem observar que as crianças que tem conhecimentos menos evoluídos, 

atribuem a função social do portador de modo contextualizado. A percepção 

contextualizada do portador de texto impede que seja atribuída ao texto uma função 

social e a leitura e a escrita não fazem ainda muito sentido. Para Iasmim, a leitura e 

a escrita parecem ainda não fazer sentido e assim, muitas vezes ela responde que 

não sabe o que está escrito no portador de texto. 

Moreira (1992) considera que quando as respostas sobre funções de 

portadores demonstram que o objeto é visto, sobretudo como suporte material do 

texto, tais respostas podem ser classificadas como mais evoluídas: a função social 

do texto é o que importa. Para as crianças que mostram conhecimentos mais 

evoluídos sobre usos e funções sociais da escrita, a escrita já é significativa.  

Todas as crianças que fizeram parte deste estudo – com exceção de Iasmim 

– demonstram que a leitura e a escrita são vistas, por elas, como objetos sociais 

com usos e funções definidas. 



32 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Era objetivo deste estudo, investigar os conhecimentos revelados por 

crianças na fase inicial da aprendizagem da leitura e da escrita sobre usos e funções 

sociais da escrita e compreender o papel da família e da escola como contextos 

letrados, na construção dos conhecimentos e da aprendizagem da leitura e da 

escrita. 

Esta pesquisa mostrou que as crianças do segundo ano – em sua segunda 

experiência com a aprendizagem formal da leitura e da escrita – trazem para a 

escola experiências e conhecimentos sobre os diferentes usos e funções sociais da 

leitura e da escrita. 

Todas as crianças são provenientes de famílias de classe média em que os 

pais e as mães trabalham fora, empregados e empregadores de indústria, comércio 

e de prestação de serviços (escritórios, bancos e funcionários públicos). A maioria 

dos pais e responsáveis pelas crianças possui o nível superior em educação, mas 

muitos ainda estão cursando este nível de ensino. 

É interessante observar que muitos pais das crianças estudadas são 

estudantes de curso superior. Porém, nenhuma criança mencionou ter visto o pai ou 

a mãe estudando ou fazendo trabalhos escolares. Para as crianças, a leitura e a 

escrita dos pais estão mais relacionadas ao trabalho. 

Todas as crianças parecem ter experiência com uma variedade de 

portadores de texto no contexto familiar. Elas demonstram ter experiência com 

pessoas que leem e escrevem na família – o pai, a mãe, os irmãos. Os 

conhecimentos revelados pelas crianças sobre portadores de texto e sobre seus 

usos e funções sociais podem ser considerados evoluídos, conforme Moreira (1992). 

Iasmim é a única criança do grupo estudado que não está ainda 

alfabetizada. Ela aprende com facilidade raciocínio e cálculos matemáticos, mas 

apresenta dificuldade em conhecer as letras do alfabeto, em aprender a 

correspondência grafema-fonema. 

Iasmim está no segundo ano e este é o seu segundo ano de aprendizagem 

formal da leitura e da escrita. 

Suas respostas parecem evidenciar que ela não tem, ainda, muitos 

conhecimentos sobre usos e funções sociais da escrita. Para ela a leitura e a escrita 

parecem ainda não fazer sentido. 
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Sabemos que nos atos de leitura estão presentes dois elementos 
observáveis: a pessoa que lê e o objeto que está sendo lido. A 
presença dos dois não basta, entretanto, para assegurar que um ato 
de leitura esteja sendo efetivado. É necessário que a pessoa atua de 
determinada maneira sobre o objeto para que sinais externos de 
realização do ato sejam captados como identificadores do processo 
de leitura. Além de interpretar os índices da ação de ler, é também 
necessário que o objeto com o qual o leitor interage seja identificado 
como algo que possa ser lido ou algo que serve para ler (MOREIRA, 
1992, p. 15). 
 

Assim, pode-se supor que o conhecimento sobre usos e funções sociais da 

escrita auxilia na aprendizagem da leitura e da escrita. 

Pode-se supor também que quando a criança não tem muitos 

conhecimentos sobre usos e funções sociais da escrita e, se esses conhecimentos 

não são muito evoluídos, isso tem um peso no processo de aprendizagem da leitura 

e da escrita. 

Moreira cita os resultados dos estudos de Luria, permitindo entender que 

 

[...] as condições e fatores que facilitam para a criança o 
desenvolvimento da compreensão do sistema simbólico de escrita 
levam-no a afirmar que “não é a compreensão que gera o ato, mas o 
ato é que faz nascer a compreensão” (p. 276). Esse aporte teórico é 
de relevante utilidade para educadores da pré-escola e séries iniciais 
no trato da questão não só da compreensão do sistema de escrita 
pela criança, mas também em relação a sua compreensão das 
funções sociais da escrita (MOREIRA, 1992, p. 33-34). 

 

A criança que possui um conhecimento menos evoluído sobre a função e os 

usos sociais do portador de texto antecipa o conteúdo do texto apresentado no 

portador, levando em conta as informações visuais contidas neste, tal como 

desenhos e figuras.  

É possível verificar que a evolução da compreensão dos usos e da função 

social de um determinado portador de texto tem relação com o amadurecimento da 

criança e é consequência de sua familiaridade com ele. De acordo com Moreira 

(1992), essa familiaridade com o portador de texto é caracterizada pela vivência que 

a criança possui com este portador, pois alguns portadores nem sempre são 

trabalhados em sala de aula. 

Moreira (1992, p. 49) afirma que “na maioria de nossas escolas, a escrita é 

ensinada como uma habilidade motora, como a aquisição de uma técnica de 



34 

 

 

registrar sons em letras e não como uma atividade cultural complexa”. É preciso, 

então, que o ensino seja organizado de tal forma que a leitura e a escrita sejam 

necessárias para as crianças, fazendo com que as crianças entendam que a escrita 

é relevante à vida e possui um significado. 

A realização deste Trabalho de Conclusão de Curso possibilitou o 

aprofundamento de meus conhecimentos sobre a aprendizagem da leitura e da 

escrita e teve um importante papel na minha formação como pedagoga. 

Possibilitou ainda importantes reflexões sobre minha atuação como 

professora de crianças na fase inicial da aprendizagem da leitura e da escrita, 

fazendo-me refletir sobre minhas ações atuais e futuras.  
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ANEXO A 

Roteiro de entrevista 

 

1. Quantas pessoas moram na sua casa? 

2. Quem são? 

3. O que tem na sua casa que serve para ler e escrever? 

4. O que seu pai lê? 

5. O que você acha que está escrito “no portador de texto”? 

6. Seu pai escreve? 

7. O que ele escreve? 

8. O que sua mãe lê? 

9. O que você acha que está escrito “no portador de texto”? 

10. Sua mãe escreve? 

11. O que ela escreve? 

12. O que sua (seu) irmã (irmão) lê? 

13. O que você acha que está escrito “no portador de texto”? 

14. Sua (seu) irmã (irmão) escreve? 

15. O que ela (ele) escreve? 

16. E aqui na escola, o que tem que serve para ler? 

17. O que você acha que está escrito “no portador de texto”? 

18. Quem lê na escola? 

19. O que você acha que leem? 

20. O que você acha que está escrito “no portador de texto”? 

21. Quem escreve na escola? 

22. O que você acha que escrevem? 

 

 

 

 
 


