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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo investigar a compreensão de professores do 
primeiro ano do ensino fundamental sobre o processo de aprendizagem da escrita e 
suas estratégias de ensino. Participaram deste estudo duas professoras do primeiro 
ano do ensino fundamental, uma da rede estadual e outra da rede particular de 
ensino da cidade de Londrina. Para a coleta dos dados, foi elaborada uma entrevista 
semiestruturada, cujo roteiro contemplou sete itens referentes às concepções das 
docentes sobre o processo de alfabetização, assim como suas estratégias de 
ensino. A análise dos dados foi feita tendo como fundamentação teórica os estudos 
da teoria histórico-cultural a respeito da apropriação da linguagem escrita. Os 
resultados foram discutidos a partir de quatro categorias: compreensão das 
professoras sobre o processo de aprendizagem da escrita pela criança; estratégias 
de ensino utilizadas; percepções das docentes sobre a proposta da escola para o 
processo de alfabetização; conhecimento sobre o processo de apropriação da 
linguagem escrita proposto pela teoria histórico-cultural. De maneira geral, eles 
indicaram que as duas professoras compreendem a importância da bagagem trazida 
pela criança à escola, assim como parecem revelar uma concepção sobre o 
processo de aprendizagem da escrita e de sua função social que se aproxima da 
compreensão da teoria histórico-cultural. Em relação às estratégias de ensino 
utilizadas, as participantes destacaram que seus objetivos de ensino giram em torno 
do desenvolvimento do aluno, bem como, sua construção autônoma e de qualidade 
e, que, para isso, a metodologia de suas aulas é pautada de maneira lúdica e tem 
em vista o significado para as crianças. Para elas, as propostas das escolas onde 
trabalham têm como princípio fazer com que a criança se aproprie dos 
conhecimentos da humanidade, utilizando os instrumentos presentes na sociedade e 
estimulando-a a desenvolver-se integralmente. Por fim, observou-se que as 
professoras não possuem conhecimento aprofundado acerca da proposta da teoria 
histórico-cultural a respeito do processo de aprendizagem da escrita. 

 
 

 

Palavras-chave: 1. Aprendizagem da escrita 2. Compreensão de professores 3.  
Teoria histórico-cultural. 

 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 7 

2 A HISTÓRIA DA ESCRITA E DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO ............. 9 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DA ESCRITA PELA HUMANIDADE .................................................... 9 
2.2 MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO .............................................................................. 13 

3 A APROPRIAÇÃO DA ESCRITA SEGUNDO A TEORIA HISTÓRICO-

 CULTURAL ...................................................................................................... 18 

3.1 COMPREENSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA FALA E DA ESCRITA ................................... 21 

3.2 PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA ....................................... 26 
3.3 O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA: ESTUDOS DE A. R.  . LURIA E 

 L.  S. VIGOTSKI ................................................................................................... 27 

4 METODOLOGIA ............................................................................................... 37 

4.1 PARTICIPANTES ................................................................................................... 37 
4.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS ..................................... 37 

4.3 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS ................................................................ 38 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ...................................................................... 39 

5.1 COMPREENSÃO DAS PROFESSORAS SOBRE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA  

 ESCRITA PELA CRIANÇA ....................................................................................... 39 

5.2 ESTRATÉGIAS DE ENSINO DA ESCRITA UTILIZADAS ................................................. 44 
5.3 PERCEPÇÕES SOBRE A PROPOSTA DA ESCOLA PARA O PROCESSO DE  

 ALFABETIZAÇÃO .................................................................................................. 48 
5.4 CONHECIMENTO SOBRE O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA  

 PROPOSTO PELA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL .................................................... 49 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 50 

 REFERÊNCIAS ................................................................................................ 52 

 APÊNDICES ..................................................................................................... 54 

 APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA ............................................................ 55 
 APÊNDICE B - CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA .......................................... 56 

 

 



 7 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua 

Portuguesa, as escolas brasileiras têm como objetivo o cultivo dos bens culturais e 

sociais, vivenciando situações diversificadas que contribuam para a aprendizagem e 

os tornem cidadãos ativos na “vida científica, cultural, social e política do país e do 

mundo” (BRASIL, 1997, p. 32). Nessa mesma perspectiva, os objetivos propostos 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná apontam que, a partir dos seis 

anos de idade, toda e qualquer criança possui o direito de ter acesso e permanência 

às instituições escolares, tendo em vista que as escolas precisam cumprir com o seu 

dever de mediação e formação do sujeito (SOARES, 2010).  

No que diz respeito aos objetivos específicos da Língua Portuguesa, 

os Parâmetros Curriculares destacam “a necessidade de os cidadãos 

desenvolverem sua capacidade de compreender textos orais e escritos, de assumir 

a palavra e produzir textos, em situações de participação social” (BRASIL, 1997, p. 

37). Esse debate entre situações do cotidiano e os estudos realizados em sala de 

aula tem como princípio o desenvolvimento do aluno de maneira construtiva e 

transformadora, tornando-se capaz de argumentar, expressar ideias, contrapor, 

cooperar, desenvolver atitudes de autoconfiança, interagir e respeitar o outro.  

Para que esses objetivos sejam alcançados de maneira efetiva, faz-

se necessária uma reflexão acerca das condições essenciais para que a criança 

conquiste o mundo da escrita (SOARES, 2010). De acordo com essa autora, 

diversos elementos colaboram para que se repense o processo de aprendizagem e 

o ensino da língua escrita no Brasil. Dentre eles, pode-se elencar a reorganização 

do ensino fundamental em ciclos, a inclusão das crianças de seis anos nessa etapa 

do ensino básico e a urgência em se obter novas propostas teóricas e 

metodológicas. Ela aponta, ainda, que o contexto social atual impõe ao indivíduo a 

necessidade de compreender novas capacidades linguísticas, tendo em vista os 

diferentes gêneros textuais, indo além da simples capacidade de codificação e 

decodificação do sistema escrito.  

Ao abordar um novo conceito de alfabetização, Soares (2010) 

esclarece que para delinear o futuro com propostas relevantes é necessário atrelar 

esse processo a textos reais, que façam parte do contexto da criança, uma vez que 

ela se apropriará do sistema de escrita por meio da vivência nas práticas sociais. Em 
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relação a isso, entende-se que a criança, ao dominar a escrita, tem que ter em 

mente que, ao escrever, o autor está se dirigindo a um interlocutor planejado, sendo 

virtual ou real, o que poderá delimitar o modo de dizê-lo, assim como “determinar 

parte daquilo que será dito” (GUSSO, 2010, p. 147), tendo uma razão objetiva para 

realizá-lo, desde informar, denunciar, até mesmo emocionar o interlocutor. 

Outro ponto relevante citado por Gusso (2010) diz respeito à 

flexibilidade dos gêneros, em que se pode conciliá-lo à situação discursiva a que se 

pretende alcançar. Dessa forma, o autor tem a possibilidade de assumir vários 

papéis, aquele que planeja, que escreve e, acima de tudo, que lê e faz as revisões 

necessárias para corrigir as lacunas existentes. Por meio dessa prática, a produção 

textual caminha gradativamente à situação sócio verbal. 

A importância que a escrita ocupa na vida de um indivíduo remete a 

uma questão de grande importância, que diz respeito ao momento em que a criança 

adentra o universo da escrita. Segundo Soares (2010), é importante ter clareza de 

que a escola não é a única responsável em assegurar à criança a descoberta da 

escrita. Os primeiros contatos dela com essa linguagem ocorrem antes da 

escolarização, ainda que sem planejamento, de maneira assistemática. A escola, por 

sua vez, orientará de forma sistemática, planejada e metódica todo esse processo.  

Considerando, então, essa importância, e a necessidade de 

contemplar a alfabetização como um processo amplo e complexo, que vai além da 

aquisição de um código, este trabalho propõe a aprendizagem da escrita como foco 

de discussão. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi investigar a 

compreensão de professores do primeiro ano do ensino fundamental sobre o 

processo de aprendizagem da escrita e suas estratégias de ensino. A 

fundamentação teórica que permitiu a análise dos dados foram os estudos da teoria 

histórico-cultural a respeito da apropriação da linguagem escrita.   

O trabalho está organizado de forma que o próximo capítulo tratará 

da história da escrita e dos métodos de alfabetização. Na sequência, será 

apresentado um capítulo sobre a apropriação da escrita segundo a teoria histórico-

cultural. O capítulo 4 descreve a metodologia utilizada, que inclui os participantes da 

pesquisa, o instrumento, os procedimentos de coleta e de análise dos dados. Por 

fim, serão apresentados e discutidos os resultados e tecidas algumas considerações 

finais. 
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2 A HISTÓRIA DA ESCRITA E DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO  

Este capítulo está dividido em dois tópicos. Primeiramente, será 

apresentada a constituição da escrita pela humanidade e, na seqüência, os métodos 

de alfabetização que vem sendo utilizados. 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DA ESCRITA PELA HUMANIDADE 

De acordo com Cagliari (1999, p. 12): 

Quem inventou a escrita inventou ao mesmo tempo as regras da 
alfabetização, ou seja, as regras que permitem ao leitor decifrar o 
que está escrito, entender como o sistema de escrita funciona e 
saber como usá-lo apropriadamente. Alfabetização é, pois, tão antiga 
quanto os sistemas de escrita. De certo modo, é a atividade escolar 
mais antiga da humanidade. 

Segundo esse autor, entende-se que aqueles que inventaram a 

escrita tiveram, portanto, a preocupação em fornecer ferramentas para a decifração 

e o entendimento do sistema do código escrito. Compreende-se que quem inventou 

a escrita foi a própria leitura. Para isso, basta pensar que um dia, em uma caverna, 

um homem iniciou seus desenhos nas paredes representando animais, objetos, 

pessoas e cenas do cotidiano. Com o passar do tempo, esse homem recebeu a 

visita de outras pessoas que lhe perguntavam a respeito das suas imagens e 

começou a explicar e a relatar os fatos que os desenhos representavam.  

Com a explicação das imagens, percebeu-se que, além de 

simbolizar objetos da vida real, poderia, então, representá-los por meio de palavras e 

se referir a esses mesmos objetos por intermédio da linguagem oral. Nesse sentido, 

os sistemas de escrita estabelecidos desde o início da história dos povos não foram 

privilégio de alguns em detrimento de outros. É contraditório afirmar que na 

antiguidade somente pessoas de grande poder, como reis e sacerdotes, dominavam 

a escrita e a usavam como um segredo do Estado (CAGLIARI, 1999).  

Por intermédio dos fatos históricos comprovados, Cagliari (1999) 

constata que a necessidade de um sistema de escrita surgiu por meio de situações 

vividas no cotidiano, sendo realizada, em princípio, por contagem feita com marcas 

de cajados ou ossos, que seriam utilizados para contar o gado e, posteriormente, 
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aplicados nas trocas e vendas de mercadorias. Para isso, além dos números, 

tornava-se essencial inventar símbolos para os produtos e para o nome dos 

proprietários. No decorrer do longo processo de invenção da escrita, também se 

pode incluir a invenção de regras de alfabetização, que permitem decifrar o que está 

escrito, assim como saber como funciona o código escrito para utilizá-lo de forma 

apropriada.  

A escrita teve seu início de maneira autônoma e independente. Isso 

ocorreu na Suméria, por volta de 4000 a.C., e depois foi incorporada pela civilização 

da Mesopotâmia, tendo seus primeiros registros em suportes como rochas, 

cavernas, pedras, argilas e paredes. Toda essa inovação ocorreu por meio da 

necessidade de se expressar e se comunicar com o outro no espaço e no tempo 

(CAGLIARI, 1999).  

A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, foi realizada com 

o auxílio de objetos de formato de cunha. Agregava elementos como o desenho, a 

pintura e a modelagem, que foram introduzidos com o propósito de anotar ou gravar 

os sinais de troca que eram realizados pelos comerciantes da época. Por intermédio 

desses sinais, realizava-se em tábulas e argilas o contrato entre ambos, o que 

compreendia as anotações dos combinados com maior riqueza de detalhes e 

símbolos, que ganhavam cada vez mais popularidade. No Egito, a escrita teve seu 

início por volta de 3000 a.C., e na China, por volta de 1500 a.C, tendo se repetido 

esse processo autônomo (CAGLIARI, 1999). 

Segundo Cagliari (1999), os povos semitas também foram cruciais 

na constituição desse sistema de escrita, tendo criado um conjunto de palavras cujo 

primeiro som fosse diferente dos demais. As palavras passaram a ser os nomes das 

letras que representavam a sua consoante inicial. Com isso, constituiu-se uma lista 

de palavras chamada de princípio acrofônico, que de acordo com Cagliari (1999, p. 

16), significa dizer que “o som inicial do nome das letras é o som que a letra 

representa”. Este princípio acrofônico, que é a chave de toda a decifração, permitiu 

uma grande simplificação no número de letras, uma vez que, identificada a letra pelo 

nome já se tinha um som para ela e, consequentemente, ao juntar os sons das letras 

das palavras em sequência, tinha-se a pronúncia de uma palavra corretamente.  

De acordo com esse autor (CAGLIARI, 1999, p. 16-17): 
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Para se alfabetizar nesse sistema de escrita, bastava à pessoa decorar a 
lista dos nomes das letras, observar a ocorrência de consoantes nas 
palavras e transcrever esses sons consonantais, usando o princípio 
acrofônico. Para escrever David, por exemplo, bastava identificar as 
consoantes DVD, procurar, na lista de letras, aquelas que começam com 
sons de D e V e escrevê-las.  

Em consonância com os semitas, os gregos adaptaram os nomes 

das letras semíticas para a sua língua, fazendo alguns ajustes nas próprias 

consoantes, como o acréscimo das vogais, sustentando, porém, o mesmo princípio 

acrofônico. Para os gregos, a alfabetização acontecia por meio do detectar na fala, 

não apenas as consoantes, mas também as vogais para, assim, escreverem 

alfabeticamente. Por meio da influência grega, passou-se a utilizar o alfabeto para 

grande parte da população, ocasionando popularidade no ensino da leitura e escrita 

(CAGLIARI, 1999). 

Cagliari (1999) explica que os romanos, apropriando-se da cultura 

grega, assimilaram o princípio acrofônico do alfabeto e o modificaram, pois para eles 

não seria preciso ter nomes especiais para cada uma das letras, e sim ter como 

nome da letra, apenas o próprio som dela. Dessa forma, facilitou-se o modo de se 

alfabetizar, transformando o que era alfa, beta, gama, delta, épsilon, etc, em a, bê, 

cê, dê, e, etc.  

A alfabetização, na Idade Média, ocorreu mediante a vida privada 

das pessoas, pois quem sabia ler e escrever ensinava a quem não sabia, ensinando 

as regras das palavras e a forma gráfica das letras.  

Segundo Cagliari (1999, p. 18): 

Nessa época, como as crianças já não iam mais à escola, as que podiam 
eram educadas em casa pelos pais, por alguém da família ou até mesmo 
por um preceptor contratado para essa tarefa. Isso se estende desde a 
época clássica latina até o século XVI d.C. 

A nova era do Renascimento dos séculos XV e XVI trouxe à 

alfabetização novas preocupações, tendo em vista o uso da imprensa na Europa, 

que aumentou o público de leitores e tornou-se cada vez mais individual. Diante de 

tal preocupação, surgem as primeiras cartilhas, que tinham o objetivo de estabelecer 

uma ortografia que consistia em ter cópias de cartas-modelo e documentos 

comerciais e que ensinavam, ao mesmo tempo, informações úteis para a vida. 
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Assim, com esse modelo de ensino, a leitura voltava-se para as atividades religiosas 

e a escrita, por sua vez, para o trabalho na sociedade (CAGLIARI, 1999). 

Surge, então, o Ensino Mútuo, que se espalha a partir da Revolução 

Francesa. Cagliari (1999) esclarece que, por intermédio desse novo paradigma, o 

ensino torna-se coletivo e com maior responsabilidade com a educação das 

crianças, surgindo, a partir de então, a alfabetização popular, ou seja, educação 

para os membros da burguesia. Com a escolarização, o ensino silábico passa, 

então, a ser alfabético.  

Embora, tendo a escola o papel de alfabetizar, encontrava-se muitos 

alunos que não frequentavam o ambiente educacional. Isso porque era dada a 

oportunidade do saber epistêmico apenas àqueles que pertenciam às famílias com 

certo status na sociedade, excluindo, desta forma, a grande parcela da população, 

que era simples e pobre.  

Criam-se, a partir de então, as cartilhas da língua portuguesa, como 

a Cartilha de João de Barros, escrita pelo mesmo, no ano de 1540, que tinha o papel 

de alfabetizar crianças e adultos. Esse processo acontecia por meio de decorar as 

palavras-chave para colocar em prática o princípio acrofônico, dando ênfase para a 

decifração da escrita e não somente para escrevê-lo corretamente. Ao longo do 

tempo, surgem outras formas de cartilhas, como a Cartilha do ABC e o Método 

portuguez para o ensino do ler e do escrever, publicada em 1850, por Antonio 

Feliciano de Castilho, e que seguem os mesmos parâmetros da Cartilha de João de 

Barros, mas que também apresentam textos narrativos que ensinam o uso das letras 

e os dígrafos (CAGLIARI, 1999). 

Cagliari (1999) salienta que, em busca por melhorias no ensino da 

leitura, no ano de 1876, o Poeta João de Deus publicou, em Portugal, a Cartilha 

Maternal ou Arte da Leitura, que institucionalizou a partir daí, o “método João de 

Deus”, ou “método da palavração”, que, diferentemente dos outros métodos, 

baseava-se em iniciar o ensino da leitura pela palavra para depois analisá-la, a partir 

dos valores fonéticos das letras. 

No Brasil, aparecem quatros tipos marcantes de estratégias do 

ensino de leitura e escrita. De acordo com Mortatti (2006) são: o método sintético, 

que seguia uma ordem hierárquica crescente, pois se iniciava a partir do alfabeto 

para a soletração e silabação. Por intermédio da Cartilha Maternal do poeta João de 

Deus, por volta de 1890, surge o método analítico, o qual se fundamenta em iniciar a 
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alfabetização pelo “todo” para depois se proceder as “partes” da palavra. Com o 

passar do tempo, surgem novos estudos que defendiam que o ensino deveria unir 

esses dois métodos, tornando-se método misto. No final dos anos 1990, eclodem 

novos estudos, e estes, por sua vez, são voltados para a psicogênese da língua 

escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. O Construtivismo, como última 

estratégia, torna-se o processo de alfabetização programado por meio do livro 

didático e amparado pela Psicologia. 

Dada a importância dessa questão e mediante o exposto, será 

abordada, a seguir, a caracterização de cada um dos métodos de alfabetização que 

foram utilizados no decorrer do processo da construção da escrita pela humanidade.  

2.2 MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

De acordo com Braslavsky (1992 apud FRADE, 2007), as 

discussões acerca dos métodos de alfabetização se efetuam desde o início da 

escolarização, tendo em vista que a escola passa a ter que produzir estratégias para 

ensinar a todos, em um mesmo tempo e espaço. Entretanto, questionar a respeito 

das metodologias nos remete à sua importância como interlocutora da ação 

educativa, tanto aquelas de base conceitual, podendo ser filosófica, antropológica, 

sociológica e psicológica, ou até mesmo, todas elas juntas.  

Ao analisar a história dos métodos, observam-se dois marcos 

essenciais. Segundo Braslavsky (1992 apud FRADE, 2007) primeiro coloca-se em 

evidência as subunidades da língua e o segundo focaliza aspectos relacionados às 

correspondências fonográficas, ambos com o objetivo do ensino da escrita. Dessa 

forma, encontra-se o método sintético, cujo ponto de partida do ensino da escrita 

acontece por meio das partes para o todo das palavras, e o método analítico, que se 

apresenta como o estudo caracterizado por iniciar o processo da escrita do todo 

para as partes da palavra. 

De acordo com Frade (2007), o método sintético surge com o 

objetivo de privilegiar o sentido do ouvir, em uma relação direta com os sinais 

gráficos. Para isso, era comum o uso de ditados e exercícios de leitura em voz alta, 

que tinham como base, a transformação da fala em sinais gráficos.  

Nesse período, iniciava-se o ensino da leitura com as chamadas 

“cartas de ABC”, e posteriormente se liam e se copiavam documentos manuscritos. 
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Para concretizar esse sistema de ensino da escrita, cria-se o método de marcha 

sintética, ou seja, ensinava-se a ler da parte para o todo da palavra, o que privilegia 

a decoração de sinais gráficos e as correspondências fonográficas. Esse método 

estabelece uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito, 

através do aprendizado de letra por letra, ou sílaba por sílaba e palavra por palavra 

(FRADE, 2007).   

Os métodos sintéticos podem ser divididos em três momentos: o 

primeiro apresenta-se a partir do método da soletração e/ou alfabético, depois surge 

o método fônico, e, por último, o método silábico e/ou silabação. 

O método da soletração e/ou alfabético, que, segundo Araújo (1995 

apud FRADE, 2007) é um dos mais antigos, sendo utilizado desde a antiguidade, 

corresponde ao estudante aprender inicialmente as letras do alfabeto, para depois 

reconhecê-las em pequenas sequências e, ao formar as sílabas, se juntará as 

consoantes com as vogais, e terá, ao final, a formação das palavras que constroem 

o texto. Para Braslavsky (1992 apud FRADE, 2007), o método alfabético não 

emprega princípios psicológicos em sua base e se ausenta de reflexão em torno da 

relação da fala com a escrita, pois utiliza da simples memorização e adição de letras 

para representar os sinais gráficos da fala.  

Com o intuito de trazer as respostas diante à crise enfrentada pelo 

método alfabético, surge, nesse segundo momento, o método fônico, que também 

pode ser conhecido como fonético e se concretiza a partir do momento em que o 

aluno aprende a forma e o som das vogais, para depois aprender as consoantes, e 

passar a estabelecer relações cada vez mais complexas (FRADE, 2007). 

A maneira de apresentar os sons recebe um novo sentido, seja a 

partir de uma palavra significativa que esteja vinculada à imagem e som, ou um 

personagem associado a um fonema, como onomatopéia e histórias. Em síntese, na 

organização do ensino, Frade (2007) salienta que o principal objetivo é a relação 

som/letra, e a aprendizagem parte do som correspondente às letras, para unir-se ao 

som da consoante com o som da vogal, e ao final, alcançar a pronúncia correta da 

sílaba formada. 

No terceiro e último momento, apresenta-se o método silábico e/ou 

silabação. Por meio do progresso e da mudança de nomeação das letras, 

apresenta-se uma aproximação com as relações entre o que é enunciado e a 

representação gráfica. Agora, o acesso está direto à sílaba e não mais ao fonema, o 
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que ocasionou a complexidade entre as palavras-chave, que, por sua vez, são 

destacadas de pequenos textos e estudadas sistematicamente em famílias silábicas. 

Estas são recompostas para formar novas palavras e frases, apenas com as sílabas 

estudadas. 

Ao final desse processo, reúnem-se as letras ou os sons das 

sílabas, para então, ensinar a ler palavras formadas com essas letras e/ou sons e/ou 

sílabas, ensinando, por fim, frases isoladas ou agrupadas. Por esse método, a 

aprendizagem é feita primeiro através de uma leitura mecânica do texto, através da 

decifração das palavras, vindo posteriormente a sua leitura com compreensão 

(FRADE, 2007). 

Segundo Mortatti (2006), o início das produções das cartilhas no 

Brasil ocorreu no final do século XIX por professores fluminenses e paulistas, sendo 

baseados no método da marcha sintética – soletração, fônico e silabação. Em 

relação à escrita, se restringia apenas à caligrafia e ortografia, com treinos, cópias, 

ditados e formação de frases, enfatizando, portanto, o desenho correto das letras e 

não seu significado.  

Nos anos de 1876, o Poeta João de Deus publicou, em Portugal, a 

Cartilha Maternal ou Arte da Leitura, que institucionalizou a partir daí, o “método 

João de Deus”, ou “método da palavração”, que consistia em ler palavras inteiras e 

não apenas letras e sílabas, que, por sua vez, deveriam ser reconhecidas por meio 

da visualização e pela configuração gráfica. Com esse novo método, iniciava-se o 

processo pela leitura coletiva, depois individual, e concretizava-se o ensino com os 

exercícios de escrita (MORTATTI, 2006). 

Por meio da análise de Mortatti (2006), compreende-se que a partir 

da Reforma da Instrução Pública no Estado de São Paulo, nos anos de 1890, 

iniciou-se a reorganização da Escola Normal de São Paulo e a criação da Escola-

Modelo Anexa, tendo em vista, a reforma nos novos métodos de ensino. Com a 

influência dos professores formados pela escola normal, surgem os defensores do 

método analítico para o ensino da leitura, tornando obrigatória a sua utilização nas 

escolas públicas paulistas. Esse novo método deriva de uma nova concepção de 

criança, de caráter biopsicofisiológico e, para atender essa nova demanda, tornava-

se preciso adaptar o ensino.  

Para entender esse novo processo de ensino da leitura, Mortatti 

(2006) salienta que se deve, portanto, iniciar pelo todo, para depois analisar as 
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partes da palavra. As cartilhas utilizadas no início do século XX foram baseadas nos 

processos de palavração e sentenciação, o que configura a marcha analítica. A 

autora aponta que, nos trinta anos que configuraram a marcha analítica, foi dada 

ênfase apenas na leitura, uma vez que a escrita continuava sendo entendida apenas 

como uma questão de caligrafia, treino e ditado.  

A partir das disputas ocorridas entre os defensores do método 

tradicional sintético e do método analítico, surge a preocupação em se voltar o 

ensino às questões didáticas, ou seja, analisar a prática de como ensinar e a quem 

ensinar, considerando as questões psicológicas das crianças.  

No início do século XX, surge a denominação do método global de 

contos ou de histórias. Nesse método, o reconhecimento global do texto é a unidade 

tomada como ponto de partida, e se diferencia por trazer como princípios, o 

interesse do aluno, a globalização e a leitura de ideias, que antes eram entendidas 

apenas por sinais gráficos. Dessa forma, toma-se como foco o sentido do texto, e só 

após viria uma forma de separação, mas com todo o cuidado de fragmentar o texto 

em partes maiores, como a sentença e depois a palavra (MORTATTI, 2006). 

Com o passar do tempo e com a formação dos professores na 

Escola Normal, somente o método analítico não seria suficiente para por fim nos 

problemas educacionais. Em decorrência da autonomia didática proposta e realizada 

pela “Reforma Sampaio Dória”, aumentou a resistência dos professores quanto à 

utilização do método analítico, uma vez que iniciaram as buscas por novas 

propostas de solução para os problemas do ensino nos anos iniciais da leitura e da 

escrita (MORTATTI, 2006).  

Nesse momento, de acordo com a autora, buscou-se conciliar os 

dois tipos básicos de métodos de leitura e escrita, o método sintético com o método 

analítico, que passaram a ser considerados mais eficientes e rápidos. Desse ponto 

de vista, as cartilhas passaram a se basear nos métodos mistos ou ecléticos 

(analítico-sintético e vice-versa), e iniciam os estudos acerca da produção dos 

manuais do professor, que corresponde ao como se deveria ensinar, assim como a 

disseminação da ideia e a prática do período preparatório, que consistia em 

exercícios de discriminação e coordenação viso-motor e auditivo-motor e a posição 

do corpo e membros.  

Mortatti (2006) considera que as reflexões suscitadas nesse 

momento retratam certo avanço no ensino da leitura, entretanto, ainda permanece a 
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concepção de que a escrita seria apenas uma questão de habilidade caligráfica e 

ortográfica, e que, desta forma, deveria ser ensinada simultaneamente à habilidade 

da leitura. 

Com o passar da década de 1980, essa tradição educacional passou 

a sofrer sérios questionamentos. A fim de propor mudanças na educação e enfrentar 

o fracasso da escola na alfabetização dos alunos, introduziu-se, no Brasil, a 

revolução conceitual chamada Construtivismo. Resultando de pesquisas acerca da 

psicogênese da língua escrita, desenvolvida pela pesquisadora argentina Emília 

Ferreiro e colaboradores, essa nova abordagem educacional apresenta-se com 

interesse de desmetodizar o processo de alfabetização, abandonando, 

gradativamente, as teorias e práticas tradicionais e questionando o uso das cartilhas 

(MORTATTI, 2006). 

Inicia-se, assim, um esforço de convencimento dos alfabetizadores 

que tinham como interesse a garantia da institucionalização do construtivismo na 

rede pública de ensino, provocando, contudo, uma disputa entre defensores dos 

métodos tradicionais com a nova abordagem educacional. Nesse momento, funda-

se outra nova tradição, a desmetodização da alfabetização, que tem dado ênfase em 

quem aprende e o como aprende a língua escrita (MORTATTI, 2006).  

Considerando os apontamentos de Mortatti (2006), pode-se concluir 

que a questão dos métodos possui tamanha importância no que tange ao desafio de 

buscar novas soluções para as inúmeras dificuldades encontradas pelas crianças no 

momento de aprender a ler e a escrever. Torna-se eminente destacar que os 

métodos de alfabetização se configuram por ser “um dos aspectos de uma teoria 

educacional relacionada com uma teoria do conhecimento e com um projeto político 

e social” (MORTATTI, 2006, p. 14-15). 
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3 A APROPRIAÇÃO DA ESCRITA SEGUNDO A TEORIA HISTÓRICO-
CULTURAL 

Para iniciar a discussão acerca do processo da aquisição da 

linguagem escrita pelo ser humano, é necessário compreender a maneira como esse 

processo teve início, considerando todos os estudos científicos realizados pelo autor 

Liev Semiónovitch Vigotski e seus colaboradores, Luria, Leontiev e Sakharov. 

Vigotski nasceu no ano de 1896, em Orsha, na Bielo-Rússia, e se tornou conhecido 

por investigar a história da consciência e do intelecto humano.  

Mediante os diversos estudos constituídos de natureza 

psicolinguística, entende-se que a linguagem opera como um complexo sistema 

simbólico. De acordo com Vigotski (2008), essa descoberta expandiu a ênfase nos 

processos mentais superiores, os quais possibilitam a inclusão do ser humano no 

mundo dos símbolos e que, por sua vez, são mediados pelas influências 

socioculturais e da natureza, evidenciando, assim, a superioridade intelectual que o 

homem mantém no reino animal.  

Esse processo acontece por intermédio da capacidade que o ser 

humano possui em criar estruturas de ordem superior, tendo, consequentemente, a 

substituição por aquelas que já foram superadas. Para isso, o homem se esforça 

“para aprender e dominar a natureza, como instrumento que nos liberta dos esforços 

e resultados anteriores” (VIGOTSKI, 2008, p. XII).  

Vigotski (2008) esclarece que há relação entre linguagem e 

pensamento, tendo em vista a perspectiva das teorias da filogênese do 

desenvolvimento intelectual. Segundo o autor, ao dominar a natureza, estamos 

dominando a nós mesmos, pois somos regidos pelas leis da interiorização, uma vez 

que o instrumento da linguagem passa a exercer influência sobre o fluxo do 

pensamento. O homem passa a ser influenciado e modelado pelos instrumentos e 

ferramentas que utiliza em seu cotidiano e que prevalecem, portanto, os fluxos em 

desenvolvimento da linguagem interiorizada e do pensamento conceitual.  

Por meio dessa atividade, que inicialmente se desenvolve em nível 

interpessoal, cada indivíduo passa a se considerar como interlocutor e convive em 

uma troca de informações relacionadas com seu repertório cultural, educacional e 

social, pois compartilha suas vivências e emoções, ao trazer consigo toda a 

bagagem de sentimentos e experiências de sua vida (VIGOTSKI, 2008).  
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Segundo Vigotski (2008), o desenvolvimento do pensamento e da 

fala possuem raízes diferentes, no entanto, há uma inter-relação existente entre os 

conceitos. Essa relação acontece de acordo com a força e influência que a 

linguagem exerce em detrimento à atividade cognitiva. Para Vigotski, “o progresso 

da fala não é paralelo ao progresso do pensamento” (2008, p. 41), isso ocorre 

devido às variadas mudanças existentes entre ambos. Ao se deparar com o 

crescimento do indivíduo, nota-se que o pensamento e a fala cruzam-se muitas 

vezes, mas acabam se separando novamente e isso se emprega tanto à ontogenia 

como à filogenia.  

No que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, torna-se 

necessário entender o vínculo que esta possui com o pensamento, tendo em vista 

que há uma inter-relação entre os termos. Para maior entendimento, Vigotski (2008) 

exemplifica o assunto por intermédio de estudos e teste realizados em animais, em 

particular, em antropoides - chimpanzés, sendo elaborados e executados pelos 

estudiosos Koehler (1921) e Yerkes (1916,1925), que ressaltam as semelhanças 

que ocorrem entre os chimpanzés e a espécie humana, uma vez que esses tiveram 

comportamento e ações semelhantes ao comportamento de crianças de dez, onze e 

doze meses.  

Vigotski (2008) apresenta os estudos de Koehler (1921), que 

comprova, em suas experiências, que o pensamento dos chimpanzés não está 

relacionado com a fala. As descobertas dos macacos e os instrumentos que utilizam 

como alternativas para solucionar seus problemas, pertencem à fase pré-linguística 

da evolução do pensamento, ou seja, um pensamento rudimentar que, por sua vez, 

não ultrapassará dessa fase. Para ele, as ações dos chimpanzés nada mais são do 

que a mecânica do instinto e da aprendizagem por tentativa e erro. Portanto, chega-

se ao entendimento de que “o animal começa a se adaptar à situação dada não de 

forma direta, mas com o auxílio de certos instrumentos” (LURIA, 2001, p. 145). 

Os chimpanzés exibem, em alguns aspectos, semelhanças com o 

intelecto do homem como o uso de instrumentos e ferramentas que são utilizados 

para a resolução de problemas. Outra característica semelhante é encontrada na 

linguagem, pois suas expressões fonéticas indicam apenas desejos e manifestações 

de afeto, como expressões faciais, vocalização e gestos que estão exatamente 

relacionados à própria ação. Mas, suas ações não são intencionais e isso acontece 
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devido à linguagem do chimpanzé funcionar separada do intelecto (VIGOTSKI, 

2008).  

Yerkes (1916,1925 apud VIGOTSKI, 2008) aponta que as reações 

vocais dos chimpanzés são muito frequentes e diversificadas, no entanto, a fala 

propriamente dita não existe. Eles possuem uma linguagem própria rica, entretanto, 

o que lhes falta é a aptidão para imitar os sons, já que possuem tendência para 

copiar ações. Sabe-se que não há qualquer indício de que os chimpanzés usem 

signos, mas são capazes de fazer instrumentos simples, desde que tenham 

condições para tal e que esteja completamente visível e claro. Koehler (1921) 

confirma as palavras de Yerkes, ao indicar que os macacos antropoides são 

“escravos do seu próprio campo de visão” (YERKES, 1916,1925 apud VIGOTSKI, 

2008, p. 17). 

É notória a correspondência entre o pensamento e a fala nos seres 

humanos, o que não se encontra nos antropoides. Em seus experimentos, Koehler 

(1921 apud VIGOTSKI, 2008) faz a tentativa de avaliar se os macacos poderiam 

utilizar diversos signos para expressar determinados significados. Todavia, as 

respostas revelaram a incapacidade dos macacos de encontrar tais rudimentos de 

manutenção de um registro. Sendo assim, o uso de instrumentos torna-se 

independente da atividade simbólica, pois, com o auxílio da fala, as crianças se 

colocam tanto como sujeitos, quanto objetos de seu próprio comportamento.  

Em decorrência dos estudos realizados por Koehler (1921 apud 

VIGOTSKI, 2008), houve, então, o interesse em se concretizar os testes, agora de 

forma modificada em seres humanos, com o intuito de averiguar as semelhanças 

existentes no processo intelectual entre o homem e os chimpanzés. Entende-se que, 

neste caso, a relação entre o desenvolvimento do pensamento e da fala é muito 

mais abrangente e pouco conhecido, o que o torna complexo. Na tentativa de 

estabelecer comparações entre ambos, Koehler (1921 apud VIGOTSKI, 2008) e 

Buehler (1927 apud VIGOTSKI, 2008) desenvolveram experimentos com crianças 

que ainda não haviam aprendido a falar, e constataram que os resultados foram 

semelhantes tanto para as crianças quanto para os macacos antropoides. 

Nessa fase da vida da criança, entre o décimo e o décimo segundo 

mês, configura-se o momento em que ocorrem as primeiras invenções da criança, 

mesmo de maneira primitiva, e, segundo Buehler (1927 apud VIGOTSKI, 2008), 

essa fase da criança poderia ser chamada de idade chimpanzóide. Dessa forma, o 
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mais importante seria a descoberta da independência que havia nas relações 

intelectuais rudimentares em relação à fala.  

Ao observar essas reações, Buehler (1927 apud VIGOTSKI, 2008) 

esclarece que o pensamento está relacionado com a utilização de instrumentos com 

fins e objetivos, que se tornam subjetivamente significativo e intencional, e todo esse 

processo acontece antes mesmo do aparecimento da fala. Manifestações como o 

balbucio e o choro fazem parte do desenvolvimento da fala e podem ser 

considerados como expressões emocionais, tendo também os sons inarticulados, 

como risadas, movimentos que são meios de contato social, a partir dos primeiros 

meses de vida da criança.  

Sendo assim, torna-se possível determinar que haja um estágio pré-

intelectual, no que diz respeito à fala da criança, e já no desenvolvimento de seu 

pensamento encontra-se, portanto, o estágio pré-linguístico. Dessa forma, com o 

desenvolvimento gradativo de ambos os estágios, o pensamento torna-se verbal e a 

fala racional.  

3.1 COMPREENSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA FALA E DA ESCRITA 

O estudo da função social da fala e da escrita é aprofundado por 

Vigotski (1934 apud VIGOTSKI, 2008), e volta-se diretamente para a tarefa de 

explorar o comportamento das crianças pequenas, ora, iniciando por aquelas que se 

apresentam na fase pré-linguística, referente ao uso do pensamento, ora, por 

aquelas que se apresentam na fase pré-intelectual, quanto ao uso da fala.  

Por volta dos primeiros meses de vida, a criança começa a esboçar 

algumas reações especificamente relacionadas à voz humana, característica da fase 

pré-intelectual do desenvolvimento humano. São as primeiras manifestações da fala 

e do contato social.  

De acordo com Stern (1905,1928 apud VIGOTSKI, 2008), existem 

três raízes da fala, a tendência expressiva, a social e a intencional. Ao diferenciá-las, 

constata-se que somente a tendência intencional, ou seja, aquela que advém de um 

significado é especificamente humana, enquanto as demais estabelecem a base dos 

rudimentos de fala caracterizados entre os animais. Por existir os atos intencionais, 

logo, se conclui que os atos de pensamento estão presentes e seu aparecimento 
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significa uma objetivação e intelectualização da fala, uma vez que, antes mesmo do 

surgimento da fala, existe o pensamento e este se desenvolve gradativamente.  

Stern (1905,1928 apud VIGOTSKI, 2008, p.37) esclarece que “de 

início, a palavra é um substituto convencional do gesto; aparece muito antes da 

crucial “descoberta da linguagem” por parte da criança, e antes que ela seja capaz 

de fazer operações lógicas”. Nota-se que, de um ano e meio a dois anos, a criança 

começa a perceber que os objetos possuem símbolos permanentes, contendo um 

padrão sonoro que seja capaz de identificá-lo, concluindo que cada coisa tem um 

nome. Com essa idade, a criança aos poucos vai tendo consciência da existência 

dos símbolos e da necessidade que esses proporcionam, o que indica que o 

processo do pensamento caminha a longos passos à expressão verbal 

convencional. Nessa fase relevante, na qual a fala começa a servir ao intelecto, 

inicia-se a verbalização dos pensamentos, que podem ser percebidos por meio da 

curiosidade ativa e repentina da criança, que pergunta sobre cada coisa nova e, 

também, pela ampliação de seu vocabulário, que pode acontecer de maneira rápida 

e ativa. 

No decorrer desse processo, surge a fala egocêntrica nas crianças e 

está se caracteriza por ser um momento de transição entre a fala interior e exterior. 

Vigotski (2008, p. 15) aponta que “elas procuram verbalmente um novo plano de 

ação, e sua verbalização revela a conexão íntima entre a fala egocêntrica e a 

socializada”. Se ocorrer a impossibilidade da criança participar numa fala social, 

rapidamente se envolverá na fala egocêntrica.  

Para melhor entendimento, Smolka (1997) esclarece a importante 

relação existente entre a fala egocêntrica e a fala socializada. Segundo a autora, 

“enquanto procura escrever, a criança fala” (1997, p. 35), e, de acordo com essa 

dinâmica entre o verbal – oralidade e escritura, criam-se meios para o início do 

processo da aquisição da escrita. Segundo Vigotski (2008), a questão da fala 

egocêntrica se fundamenta, de acordo com Smolka (1997, p. 36), por ter uma 

natureza fundamentalmente social, possui “funções específicas, sendo precursora 

do pensamento racional, verbalizado”. Nesse sentido, há uma transição entre a 

atividade social e coletiva da criança para o funcionamento mental individual.  

Por meio do interesse em estabelecer relações no que diz respeito à 

fase da fala egocêntrica, Lacerda (1997) ressalta a importância da comunicação 

social para alcançar o avanço nos estágios de transição do desenvolvimento da fala 
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externa para a fala interna, no chamado processo de internalização. Nesse sentido, 

Vigotski complementa e destaca que as origens do funcionamento mental avançam 

do social para o individual e os modos sociais de interação “são internalizados pelo 

indivíduo que passa a usar esses mesmos modos para organizar e a atuar sobre sua 

própria atividade” (VIGOTSKI, 1984 apud SMOLKA, 1997, p. 37). Logo, a 

internalização implica na apropriação do significado dos objetos e não somente da 

cópia real do objeto.   

Diante do exposto, Smolka (1997) destaca que a fala egocêntrica 

não é a única maneira de internalizar a fala social, visto que seu período não é 

homogêneo nem normativo e que, nessa fase, a internalização poderá ocorrer 

também por intermédio do silêncio, haja vista que não necessita radicalmente 

somente da oralização.  

Consideradas as séries de transformações ocorridas no processo de 

internalização, o qual enfatiza a natureza social, ressalta-se a relevância da 

mediação, pelo outro, em representar uma atividade social externa. Nesta situação, 

a fala externa se organiza como sendo o embrião de significações da fala para si. A 

esse respeito, Vigotski (1987 apud SMOLKA, 1997) afirma que a fala externa é a fala 

para os outros e pode ser estendida ou abreviada dependendo da comunicação 

entre os interlocutores. Em contrapartida, encontra-se a fala interna, ou seja, a fala 

para si, que possui estrutura abreviada, pois o assunto é sempre conhecido pelo 

sujeito.  

Nesse sentido, Vigotski (1987 apud SMOLKA, 1997, p. 41) indica 

que: 

A fala egocêntrica passa por vários estágios que precedem o 
desenvolvimento da fala interna: da extensão à abreviação, ela é a 
mediação no percurso da internalização da fala social, marcando a 
passagem fala-para-o-outro/fala-para-si e a emergência das funções 
planejadora e auto-reguladora.  

De fato, Smolka (1997) apresenta que os pressupostos teóricos 

indicados até o momento convergem para o período de queda da fala egocêntrica, 

tendo em vista o ingresso da criança no contexto escolar, iniciando, assim, a 

instrução formal da escrita. Esse momento não representa o desaparecimento total 

do egocentrismo, mas sim a sua queda, uma vez que o movimento de internalização 

da fala social é marcado pela abreviação, condensação e aglutinação, tendo a 
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escola, portanto, a função de criar a objetivação, deliberação (atenção e 

concentração) e explicitação do fluir do significado. A esse respeito, o monólogo 

configura-se por ser uma réplica em um diálogo maior, em que a linguagem implica 

em alguém falando para outro alguém, mesmo sendo ele mesmo o interlocutor.  

Como conseqüência do processo da aquisição da fala, tem-se a 

aquisição da linguagem escrita e a descoberta de sua função social, por parte da 

criança. É interessante considerar que a escrita, de acordo com Smolka (1997, p. 

46), “é uma forma social de linguagem, fundada na dialogia, também sendo 

internalizada” por meio da atividade mental discursiva. Esse momento configura-se 

como crucial no desenvolvimento da linguagem escrita, pois ocorre o 

reconhecimento de um pequeno número de palavras, que podem ser aprendidas 

com outras pessoas. Entretanto, a situação começa a se modificar, pois a criança 

sente a necessidade das palavras em seu cotidiano, tanto para satisfazer suas 

curiosidades, quanto para aprender os signos que estão vinculados aos objetos. É 

nesse período que o pensamento e a fala se encontram passando, assim, para a 

fase intelectual. Por ora, deve-se, portanto, ter clareza de que a fala não pode ser 

descoberta sem o pensamento.  

Segundo Coelho (2014, p. 59): 

A compreensão da linguagem escrita vai ocorrer em função da linguagem 
falada que, inicialmente, funciona como elo mediador (entre a fala e a 
escrita) e que vai deixando de ter esse papel, quando a criança assume por 
inteiro a escrita, em uma dimensão discursiva que surge, possibilitando a 
compreensão da escrita dos outros. É pela presença da outra pessoa que a 
criança percebe a necessidade de produzir uma escrita compreensível, 
tanto quanto deseja ler o que o outro produziu. Para isso, é necessária a 
apropriação de um código escrito. 

Diante disso, objetiva-se que a criança tenha clareza da função 

social da escrita, ou seja, para que ela foi criada e qual sua utilidade para nós, seres 

humanos. De acordo com Vigotski (2001), a linguagem escrita configura-se em uma 

atividade complexa, visto que seus efeitos podem causar imensas transformações 

no desenvolvimento cultural e psíquico da criança. O processo de elaboração mental 

da criança na construção do conhecimento sobre a escrita pode ser afetado e 

dificultado, pois a escrita apresentada no ambiente escolar é para muitos, 

completamente distanciada da sua fala no cotidiano, e é considerado, portanto, 

aquilo que não se pensa e aquilo que não se fala.  
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Para Luria (2001), esse período introdutório leva a criança a produzir 

técnicas primitivas e a desenvolver habilidades e destrezas que contribuirão para a 

aprendizagem da escrita formal. No caminhar desse processo, a criança se depara 

com diversos questionamentos que aparecem naturalmente e que a leva a pensar 

sobre a utilidade da escrita em nossa sociedade. Mediante tamanha curiosidade, 

deve-se apresentar, de forma gradual e natural, as funções da escrita, deixando 

claro e evidente que o código escrito tem o objetivo de registrar informações e 

conceitos relevantes e que, por sua vez, não devem ser esquecidos. 

Nos dias atuais muita coisa mudou, mas, de acordo com Coelho 

(2014), a essência do código escrito permanece a mesma. Com a utilização da 

tecnologia, a escrita sofreu algumas alterações, como abreviações e palavras novas 

que são incorporadas a esse sistema de linguagem, assim como diversas palavras 

que caíram no desuso e deixaram de fazer parte do cotidiano das pessoas.    

A partir do entendimento acerca da utilização da escrita em nosso 

meio, os modos de percepção, de memória e de pensamento começam a mudar, 

pois não ocorre somente a apropriação da língua escrita, mas junto com ela surgem 

as técnicas oferecidas por sua cultura. Sendo assim, torna-se possível concretizar o 

processo de alfabetização, tendo como princípio a aquisição da linguagem escrita 

pela criança, fazendo com que, progressivamente, ela se torne produtora de textos 

que tenham coerência e significado para ela (COELHO, 2014).  

Para alcançar o sucesso na transmissão e assimilação do saber 

elaborado, no que diz respeito à aquisição da linguagem escrita, é eminente 

destacar, segundo Coelho (2014) que, ao iniciar o processo da construção escrita, o 

contexto no qual a criança pertence deve ser considerado e deve se fazer 

significativo para ela. Com esse propósito definido, inicia-se o trabalho com as 

crianças, a partir de uma leitura de mundo em que estejam inseridas e evoluindo de 

acordo com a apresentação de novas oportunidades de conhecimento, por meio dos 

diferentes gêneros textuais. Coelho (2014) salienta que é necessário que a criança 

tenha acesso e conviva com textos reais, que façam parte ou, de alguma maneira, 

sejam inseridos em seu dia a dia. 

Ao passo que a criança adquire clareza e consciência da função 

social da escrita, criam-se mecanismos que a auxilia no processo de adentrar ao 

mundo letrado. Tais mecanismos caracterizam-se por conter princípios da produção 

da cultura intelectual e material. Nesse sentido, a instituição social - escola - tem por 
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objetivo fazer com que a criança se aproprie dos conhecimentos da humanidade, 

sabendo utilizar os instrumentos contidos na sociedade e estimulando-os a 

desenvolver-se integralmente. Por meio dessa mediação, os conceitos científicos 

são trabalhados, desenvolvendo, assim, as funções psicológicas superiores. 

3.2 PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

Para Vigotski (2001), é preciso compreender que, da mesma forma 

que a linguagem oral é apropriada pela criança, a escrita também deve fazer parte 

de uma necessidade dela, visto que estamos inseridos em uma sociedade que lê e 

escreve. Segundo o autor, a escrita não segue separada da linguagem, devido ao 

fato de ser constituída por um sistema de símbolos e signos que permitem a 

atribuição de significados e que determinam os sons e as palavras da linguagem 

oral. Para obter o domínio desse sistema simbólico, a criança precisa desenvolver 

algumas funções superiores, como a abstração, a memória, percepção, atenção, 

solução de problemas e atividade motora.  

A abstração exerce um papel fundamental para o desaparecimento 

da fala, mesmo que de maneira gradual, o que acarreta a sua substituição pela 

escrita. A abstração pode ser considerada uma das maiores dificuldades no 

processo da aquisição da linguagem escrita, e esta, por sua vez, se constitui e se 

representa, primeiramente, no pensamento da criança, para depois ser registrada no 

sistema simbólico. Consequentemente, a criança passa a dominar esse sistema 

simbólico e inicia a construção de novas formas cada vez mais elaboradas de 

pensamento, o que levará ao progresso de seu desenvolvimento de acordo com o 

aprendizado que se adquire. 

Nesse sentido, Nogueira (1994 apud COELHO, p. 59-60): 

afirma que o processo de internalização, a que a criança está sujeita no 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores, envolve uma 
mediação socialmente partilhada de instrumentos e processos de 
significação os quais mediarão às operações abstratas do pensamento. 

Coelho (2014) indica que, na medida em que a atividade mediada se 

internaliza no pensamento da criança, emerge o momento em que se apresenta a 

atividade voluntária. Ao concluir totalmente a internalização, pode-se alcançar a 



 27 

sistematização essencial para percorrer o processo com maior autonomia, 

entretanto, a mediação socializadora do professor ainda permanece solicitada.  

Durante o processo de apropriação da linguagem escrita, a criança 

percorre um caminho vasto e que deve ser guiado, fundamentalmente, pela 

necessidade que a escrita começará exercer em sua vida. De acordo com Vigotski 

(2001), esse processo propicia o desenvolvimento cultural e psíquico da criança, 

uma vez que é de tamanha importância que ela tenha o entendimento de que a 

escrita é dotada do mundo exterior, e que, no entanto, torna-se algo que pertencerá 

a ela e que ninguém poderá retirar. Dessa forma, ela terá a oportunidade de tomar 

posse dessa nova realidade cultural e de conhecimentos relevantes, que propiciarão 

novas descobertas e soluções para os problemas enfrentados. 

Ao apresentar sua abordagem, Vigotski (2001) explica que é 

imprescindível que a criança entenda que, para atingir o entendimento do código 

escrito, não basta somente a decodificação de letras e palavras, mas sim, o 

verdadeiro entendimento das ideias que estão contidas no texto, e que são, 

portanto, formadas por meio de letras que, por sua vez, formam palavras, e que 

possuem então, a missão de transmitir uma informação e conhecimento.   

Estando tudo isso internalizado, facilita-se a apropriação da cultura 

e, para isso, é importante atribuir sentido àquilo que pertence ao redor do aluno, ou 

seja, aquilo que se vê, vive e aprende. Nesse sentido, Vigotski (2001) conclui que o 

homem é um agente ativo na sociedade, visto que faz parte do processo de criação 

do meio em que está inserido.  

3.3 O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA: ESTUDOS DE A. R. LURIA E L. 
 S. VIGOTSKI 

Vigotski (1984 apud LACERDA, 1997) postula que as origens sociais 

do desenvolvimento mental prosseguem do social para o individual. Assim, para 

melhor compreensão do assunto, é importante entender a crítica e o ponto de vista 

do autor no que se refere às práticas pedagógicas convencionais utilizadas nas 

escolas tradicionais, que destacam a perspectiva unidirecional, uma vez que “a 

oralidade orienta e organiza a aprendizagem da escrita, sendo condição necessária 

para sua aquisição” (VIGOTSKI, 1984 apud LACERDA, 1997, p. 66). 
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Segundo Lacerda (1997), a aprendizagem da escrita na perspectiva 

tradicional tem como prioridade o bom desempenho na linguagem oral como um dos 

itens necessários para a alfabetização. O objetivo desse ensino é voltado para 

exercícios mecânicos, repetitivos e associativos que são fragmentados e 

descontextualizados.  

Por meio desses questionamentos, Vigotski (1984 apud LACERDA, 

1997) apresenta uma discussão acerca da relação entre linguagem oral e escrita, 

embasada em argumentos que carregam implicações teóricas fundamentais para a 

formação do sujeito. O autor esclarece que o aprendizado da escrita segue um 

processo complexo e é iniciado muito antes da apresentação das letras pelo 

professor. Além do mais, não basta somente ensinar as crianças a desenhar letras e 

construir palavras com elas, é preciso ir além, trabalhar em conjunto para a obtenção 

de um resultado satisfatório e positivo, enfatizando o significado e a internalização 

dos conceitos apresentados.  

Lacerda (1997), ao analisar os estudos realizados por Vigotski 

(1984), esclarece a importância de salientar a defesa no que diz respeito à noção de 

linguagem escrita. Inicialmente, a linguagem escrita segue o simbolismo de segunda 

ordem, “porque tende a representar os sons da fala, sendo nesse sentido secundária 

à linguagem oral” (VIGOTSKI, 1984 apud LACERDA, 1997, p. 67). 

Dessa maneira, Vigotski (1984 apud LACERDA, 1997, p. 67) 

salienta que: 

Lentamente, porém, desaparece a linguagem oral como elo intermediário 
entre a escrita e aquilo que ela representa, e a linguagem escrita passa a 
representar diretamente a realidade, tornando-se um simbolismo de primeira 
ordem. 

De acordo com Lacerda (1997), esse processo, no entanto, não 

pode ser alcançado mediante métodos mecânicos e descontextualizados, visto que 

sua complexidade é intensa. Para isso, é necessário um longo processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, compreendendo as 

transformações existentes e imprevistas que podem ocorrer, devido ao fato de a 

linguagem escrita não se desenvolver de maneira única e uniforme. 

Compreende-se que a história da escrita na criança inicia-se muito 

antes da sua entrada na escola. Isso significa dizer que “quando uma criança entra 
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na escola, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e destrezas que habilitará a 

aprender a escrever em um tempo relativamente curto” (LURIA, 2001, p. 143). Ao 

ressaltar essa surpreendente rapidez, no que diz respeito à aquisição do código 

escrito, evidencia-se que esse processo acontece porque a criança já aprendeu e 

assimilou diversas técnicas primitivas durante os primeiros anos de seu 

desenvolvimento, facilitando o aprendizado do conceito e da técnica da escrita. 

De um modo evidente, Luria (2001) ressalta que os estágios do 

desenvolvimento da escrita fazem parte desse processo e, por sua vez, configuram-

se por serem técnicas primitivas necessárias ao início da caminhada pela 

apropriação do código escrito. Toda essa estrutura cognitiva inicial desempenhada 

pelas técnicas primitivas vai sendo gradativamente superada assim que a criança 

adentra o ambiente escolar, visto que, a partir de então, a escola proporcionará à 

criança um sistema de códigos culturalmente elaborados e padronizados. 

Luria (2001), ao incorporar os estudos e descobertas realizadas 

anteriormente por Vigotski (1991), dedicou-se ao trabalho de descobrimento dos 

estágios do desenvolvimento humano. Ao aprofundar seus estudos no que diz 

respeito ao desenvolvimento do código escrito pela criança, Luria (2001) assegura, 

com exatidão, a existência de uma pré-história da escrita. Seguindo essa afirmação, 

trabalhou com o intuito de investigar e descrever os estágios pelos quais a criança 

transcorre no momento em que suas habilidades de escrita são desenvolvidas, 

tendo em vista também, a descoberta dos fatores que habilitam as crianças a 

passarem de um estágio para outro, superando as dificuldades e alcançando novas 

funções psicológicas superiores. Luria (2001, p. 144) aponta que a escrita pode ser 

definida como uma “função que se realiza, culturalmente, por mediação”, que, por 

ora, acrescido de estímulo ou insinuação particular, é aplicado como um signo 

auxiliar que o ajuda na recordação de ideias às quais se refere.      

Assim, Luria (2001) destaca que, para que a criança seja capaz de 

aprender a escrever ou anotar algo, é necessário desempenhar dois domínios que 

favoreçam a relação com o domínio da escrita. O primeiro domínio diz respeito às 

relações da criança com o mundo ao seu redor, tendo em vista as coisas que 

instigam algum interesse para ela, gosto ou desejo de possuí-la e como fazê-lo, 

desempenhando assim, apenas um papel instrumental ou utilitário. O segundo 

domínio refere-se à capacidade que a criança deve obter para controlar seu próprio 

comportamento por meio desses subsídios. Dessa maneira, ao fazer a diferenciação 
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dos objetos e coisas, a criança terá subsídios para fazer a relação funcional dos 

objetos, desenvolvendo as complexas formas intelectuais do comportamento 

humano.  

Os experimentos realizados por Luria (2001) apresentam 

características do primeiro estágio da pré-história da escrita na criança, podendo 

também ser chamado, de maneira mais ampla, de pré-instrumental. Nesse período, 

o ato de escrever é totalmente intuitivo e primitivo, tendo a criança o interesse em 

imitar os gestos dos adultos ao tentar escrever como eles. Nota-se que elas não 

compreendem o mecanismo da escrita e não conseguem empregá-la de maneira 

correta, uma vez que esta tarefa ainda é puramente externa e imitativa.  

Para Luria (2001), ao analisar a escrita da criança nesse estágio 

inicial, percebe-se que ela ainda não possui consciência do significado funcional da 

escrita como signos auxiliares. O escrever não mantém qualquer relação com a ideia 

invocada, com o que foi dito, e, portanto, não há escrita, mas simples rabiscos. Essa 

natureza autocontida nos rabiscos dão indícios de que a escrita para a criança está 

dissociada de seu objetivo imediato, podendo ser apenas uma atividade usual, mas 

não funcional e auxiliar. Nem o número de itens, nem tamanho e forma são levados 

em conta ou sofrem alguma influência em suas anotações, pois é comum os 

registros surgirem nas mesmas linhas em zigue-zague.  

Ao passo que a criança, nesta fase, ainda não compreende a função 

e o sentido da escrita, o seu objetivo é centrado, portanto, em rabiscos semelhantes 

e que não possuem qualquer significado funcional. Por isso, é comum observar que 

o ato de escrever não se torna um recurso para recordar uma ideia, informação que 

represente algum significado, mas sim um “ato suficiente em si mesmo, um 

brinquedo” (LURIA, 2001, p. 149). Por assim dizer, essa fase é a primeira dos atos 

diretos que centralizam os atos primitivos, imitativos, pré-culturais e pré-

instrumentais.  

À medida que acontece o progresso nesse estágio, novas 

descobertas surpreendentes aparecem. Segundo Luria (2001), o segundo estágio é 

entendido como a fase do signo primário indiferenciado, ou seja, somente para 

tomar notas. Em outras palavras, esse signo simbólico não auxilia na descoberta do 

significado que foi anotado, mas os conduz a uma sugestão, uma insinuação do que 

poderia ter sido registrado.  
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Dessa forma, Coelho (2014, p. 67) elucida que, “por meio da escrita 

topográfica, a criança faz o desenho da fala na qual usa marcas (figuras e imagens) 

específicas para lembrar-se do material que foi ditado”. Esses sinais podem ser 

descritos como linhas, manchas, pontos e traços, que participem de uma operação 

auxiliar de memória. Esse esclarecimento permite apreender que a partir do 

momento que a criança compreende a tarefa e a emprega em forma primitiva de 

escrita, estará, portanto, escrevendo por meio de sinais topográficos. Esses sinais 

auxiliam na distinção de suas marcas, ora para não misturá-las, ora para facilitar o 

reconhecimento do significado de cada uma delas. Desse modo, entende-se que há 

uma relação funcional com a escrita, com sinais topográficos estáveis, que, por ora, 

se distinguem rigorosamente e chega-se, portanto, à “primeira forma de escrita no 

sentido próprio da palavra” (LURIA, 2001, p. 158). 

Para Luria (2001), torna-se eminente esclarecer que esses sinais 

são os primeiros rudimentos do que mais tarde se transformará em escrita, e será de 

onde a criança irá tirar suas formas. Até o presente momento, o código permanece 

variável, pelo motivo de ainda não ser diferenciado. Assim sendo, essas primeiras 

marcas irão desempenhar o papel de um signo ostensivo, ou seja, o signo primário 

que guiará a criança em sua recordação. O signo primário é entendido como uma 

simples sugestão, no qual a criança “assinala que algum conteúdo anotado por ela 

existe, mas não nos conduz a ele” (LURIA, 2001, p. 160). Compreende-se que essa 

simples sugestão designa certos impulsos verbais, os quais não revelam a real 

situação e o motivo do registro, mas os conduz a situações de associações que 

podem ser estabelecidos por condições plenamente distintas do que havia sido 

proposto.  

Entretanto, se pararmos para analisar esse processo, deparamo-nos 

com a seguinte pergunta: Qual a função dos sinais gráficos realizados pelas crianças 

nesta fase? Para explicar melhor esse questionamento, Luria (2001) apresenta dois 

elementos primordiais. O primeiro diz respeito à função de organizar o 

comportamento da criança, mas que, no entanto, ainda não contribui para a 

concretização de um conteúdo próprio. O segundo remete “a presença de algum 

significado, mas ainda não determina qual seja esse significado” (LURIA, 2001, p. 

158). Sendo assim, mesmo diante da insuficiente estabilidade ocorrida nesta fase, 

Luria a considera como sendo “o primeiro passo na rota da cultura, e tendo ligado, 

pela primeira vez, o objeto relembrado com algum signo” (LURIA, 2001, p. 160). 
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De acordo com esse autor, ao passo que ocorre o avanço do 

desenvolvimento da escrita, a criança depara-se com o terceiro estágio, denominado 

de signo-símbolo, que consiste em diferenciar o signo e expressá-lo em seu 

conteúdo específico.  

A esse respeito, Luria (2001, p. 161) afirma que: 

Deve criar os rudimentos da capacidade de escrever, no sentido mais exato 
da palavra. Só então a escrita da criança torna-se-á estável e independente 
do número de elementos anotados, e a memória terá ganho um poderoso 
instrumento, capaz de ampliar enormemente seu alcance. Finalmente, só 
sob estas condições serão dados quaisquer passos no sentido de tornar a 
escrita objetiva, isto é, no sentido de transformá-la, passando de marcas 
coordenadas subjetivamente para signos que possuem um significado 
objetivo, que é o mesmo para todos. 

O papel predominante neste estágio está descrito na transformação 

de um simples rabisco não diferenciado para um signo diferenciado. Para Luria 

(2001, p. 161), “linhas e rabiscos são substituídos por figuras e imagens, e estas dão 

lugar a signos”. Nesse momento, a escrita permanece estável e legível, e assume 

significados com caráter mnemônico, com uso instrumental. É nítido seu avanço, 

uma vez que consegue apresentar uma aproximação com a escrita, dando um salto 

qualitativo no comportamento cultural. 

Segundo o autor, o registro das palavras realizado pela criança não 

seguiria a mesma maneira e/ou critério. Essa primeira diferenciação de signo-

estímulo para signo-símbolo abrange um “reflexo de ritmo da frase pronunciada no 

ritmo do signo gráfico” (LURIA, 2001, p. 162). A diferenciação rítmica não é estável, 

uma vez que se torna difícil analisar se esse ato da criança é consciente e 

organizado, ou somente uma invenção. O processo da escrita que, por ora, inicia-se 

de maneira imitativa e não diferenciada, transforma-se, agora, mesmo que de 

maneira superficial, em uma conexão entre a produção gráfica e a sugestão 

apresentada. Sendo assim, reflete-se apenas o ritmo da frase apresentada, no qual 

“palavras simples começaram a ser escritas como simples linhas, e as sentenças 

eram expressas por longos e complicados rabiscos, refletindo, às vezes, o ritmo da 

sentença apresentada” (LURIA, 2001, p. 163). De acordo com Coelho, nesta fase de 

signo-símbolo, a criança já é capaz de demonstrar uma aproximação com a escrita, 

sendo que ocorre uma preocupação com a direção da escrita e com as letras, 
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respeitando a sugestão de “frase grande grafia grande, frase pequena grafia 

pequena” (COELHO, 2014, p. 68). 

Luria (2001) apresenta alguns passos que nos levam a analisar o 

processo da escrita da criança, sendo que o primeiro deles ainda permanece fraco, 

visto que ela ainda não é capaz de marcar o conteúdo graficamente, mas já 

consegue discriminar e refletir o ritmo da sentença indicada. Em dado momento, é 

necessário aguardar o segundo passo, que consiste em apresentar significado ao 

signo, ou seja, a atividade gráfica reflete não somente o ritmo externo, mas também, 

o seu conteúdo, alcançando sua capacidade de invenção.  

Os experimentos realizados por Luria  buscam não somente revelar 

a invenção criada pela criança, mas esforçam-se em encontrar subsídios para 

analisar quais os fatores preponderantes são responsáveis pela transição de uma 

capacidade de invenção para um signo descritivo e significativo, e apontam que é 

necessário descobrir quais são os fatores internos que orientam o “processo de 

invenção de signos expressivos na criança” (LURIA, 2001, p. 164). Para elucidar 

esse questionamento, é preciso determinar o caminho pelo qual acontece a 

transição primária de uma fase redundante para, então, fazer uso de maneira 

significativa dos signos.  

De maneira ímpar, os experimentos de Luria (2001) apontam que o 

conteúdo apresentado à criança poderia variar mediante a dois fatores primários que 

impulsionavam a mudança de fase, de não diferenciada para uma atividade gráfica 

diferenciada. Os fatores correspondem a número e forma, sendo que o primeiro se 

apresenta, inicialmente, de maneira imitativa, realizando precisamente as mesmas 

linhas e rabiscos. É provável que o princípio real da escrita venha existir por meio da 

necessidade que os indivíduos possuem em registrar números e quantidades, pois, 

ao acrescentar esse fator a escrita, percebe-se gradativamente a diferenciação 

realizada pela criança, uma vez que sua produção gráfica se altera e evidencia-se 

que cada rabisco reflete um conteúdo particular, mesmo de maneira ainda primitiva. 

Desta forma, a “quantidade ainda não está claramente manifestada, mas as relações 

já estão expressas” (LURIA, 2001, p. 165). 

Ao passo que ocorre o progresso na construção da escrita, por meio 

da quantidade representada, caminha-se, portanto, para o segundo fator, que 

consiste em atividade gráfica expressiva diferenciada. Esses estudos mostram que a 

diferenciação da escrita poderia ter maior sucesso e agilidade se acrescido de outras 



 34 

características como cor, tamanho e forma bem delineada. Tais características 

impulsionam a aquisição de contornos mais elaborados e definidos que, por ora, 

expressavam cor, forma e tamanho e se assemelhavam, mesmo de maneira 

grosseira, com a pictografia primitiva. Dessa forma, “o desenho transforma-se, 

passando de uma simples representação para um meio, e o intelecto adquire um 

instrumento novo e poderoso na forma da primeira escrita diferenciada” (LURIA, 

2001, p. 166). 

A esse respeito, os autores Gontijo e Leite (2002) complementam as 

ideias de Luria (2001), e afirmam que a criança compreende que, para registrar 

significados diferentes, torna-se necessário fazer diferenciações na escrita. Ao passo 

que essa primeira fase é concretizada, a criança começa a utilizar a escrita para 

recordar algo anteriormente registrado. 

Tendo observado isso, Luria (2001) acredita que o fator quantidade 

decompõe a produção gráfica mecânica e não diferenciada, visto que se inaugura 

um caminho que a coloca em um novo status, elevando do simples nível de imitação 

mecânica para o uso de instrumento funcionalmente empregado. No entanto, de 

maneira inicial, a produção gráfica ainda não se encarrega de contornos precisos e 

estáveis, haja vista que se fosse colocado para a criança representar outro material 

sem referência à quantidade, certamente seria realizado por um rabisco não 

diferenciado.  

Essa representação por meio de marcas que representam a 

quantidade indicada é, para Luria (2001), um passo muito importante, uma vez que 

essa transição modifica o comportamento da criança, tornando-a capaz de escrever 

e ler o que escreveu com confiança.  

Esse primeiro uso da escrita como meio de expressão foi retratada 

em um dos experimentos realizados por Luria (2001) em seu laboratório, tendo em 

vista a análise de uma menina de cinco anos de idade, que participou de várias 

sessões consecutivas em que foram ditadas sentenças para que anotasse em 

ordem e depois relembrasse. A escrita inicia-se plenamente indiferenciada com 

linhas que foram traçadas sem nenhuma relação com o que foi ditado. No momento 

da recordação, lembrou-se diretamente do que havia escrito, mas não utilizou as 

mesmas linhas que havia realizado. Entretanto, ocorreu uma inesperada mudança 

no seu comportamento, pois “havia descoberto o uso instrumental da escrita; havia 

inventado o signo” (LURIA, 2001, p. 171). Todo esse processo de recordação 
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ocorreu devido ao fato de ter transformado aquelas linhas indiferenciadas em um 

instrumento diferenciado, expressivo e capaz de identificar o significado da marca. 

Os fatores de quantidade e de mediação do pesquisador tiveram grande influência 

para que a criança anotasse suas sentenças de maneira que fosse possível sua 

compreensão mais tarde.  

A partir da terceira sessão, e pela primeira vez, a criança descobre 

que por meio da diferenciação numérica o signo possui uma função expressiva, ou 

seja, tem a missão de representar aquilo que pronunciamos oralmente. Após se 

atentar para essa técnica, começou a agir não somente a partir da memória, mas 

“leu aquilo que havia escrito, cada vez apontando para seu desenho” (LURIA, 2001, 

p. 171). 

Durante a quarta sessão, Luria (2001) aponta certo interesse da 

criança em tentar diferenciar sua escrita em outra direção, sendo que, quando se 

deparava com alguma sentença complexa, ela o anotava semi mecanicamente e a 

separava ritmicamente em palavras. Essa técnica especial, no entanto, não era bem 

sucedida ao ponto de alcançar o êxito da técnica da escrita real, e a criança já havia 

notado tamanha diferença, portanto, utilizava esse recurso de anotá-la ritmicamente 

em casos especiais, que demandavam maior complexidade.  

Para elucidar a diferenciação dos signos primários, Luria (2001, p. 

173) esclarece que: 

Após ter começado com uma escrita de brincadeira, não-diferenciada, 
diante de nossos próprios olhos, o sujeito descobriu a natureza instrumental 
de tal escrita e elaborou seu próprio sistema de marcas expressivas, por 
meio das quais foi capaz de transformar todo o processo de recordação. A 
brincadeira transformou-se em escrita elementar, e a escrita era, então, 
capaz de assimilar a experiência representativa da criança. Tínhamos 
atingido o limiar da escrita pictográfica. 

O período de escrita por imagens, por volta dos cinco, seis anos, 

tem como referência a fase pictográfica do desenvolvimento da escrita e apoia-se 

nos desenhos infantis. Segundo Luria (2001), de início o desenho torna-se uma 

mera brincadeira, um processo de representação, para só mais adiante ser um ato 

completo, um meio de registro. Logo, é importante ressaltar a distinção entre a 

escrita pictográfica e o desenho, visto que a criança pode desenhar bem, mas ainda 

não consegue relacionar seu desenho como um expediente auxiliar. 
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Ao se deparar com alguma situação difícil de ser retratada por meio 

de desenhos, a criança é forçada a encontrar outros caminhos para a resolução 

deste problema. Para Luria (2001), existem duas opções que auxiliam esta situação. 

A primeira remete-se ao ato de anotar alguma coisa que se relacione com o objeto 

principal, alguma característica que a faça lembrar. A segunda opção diz respeito ao 

anotar alguma marca arbitrária, seguindo seus desejos e vontades, como forma de 

esquivar-se do objeto que acha difícil de reproduzir.  

De acordo com Luria (2001, p. 177), “os dois caminhos levam da 

escrita pictográfica à escrita simbólica”, no entanto, a primeira opção atua com os 

mesmos princípios da representação pictográfica, enquanto a segunda opção utiliza 

novos expedientes qualitativos que, por sua vez, são integrados à instrução escolar.  

Segundo Luria (2001), torna-se necessário abranger a assimilação 

dos mecanismos da escrita simbólica, tendo em vista o uso desses símbolos para 

elucidar e acelerar o ato de recordação. Ao mesmo tempo, à medida que essa 

transformação acontece, nos deparamos com uma descoberta que revela que “não é 

a compreensão que gera o ato, mas é muito mais o ato que produz a compreensão” 

(LURIA, 2001, p. 188). Essa constatação permite analisar que, antes mesmo que a 

criança tenha compreendido o significado da escrita, ela já executou diversas 

tentativas e invenções para elaborar métodos primitivos, que, por sua vez, não se 

desenvolvem de maneira imediata. Todas essas tentativas são para a criança a pré-

história de sua escrita e se constituem como uma série de estágios que a levará a 

compreender que os signos atuam como um auxílio funcional na recordação. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 PARTICIPANTES 

Participaram do presente estudo duas professoras do primeiro ano 

do ensino fundamental, uma da rede estadual e outra da rede particular de ensino 

da cidade de Londrina. Uma delas (professora 1), da rede pública, tem cinquenta e 

cinco anos de idade, formou-se no ano de 1986, na Universidade Estadual de 

Londrina, e possui especialização em Educação Infantil. Leciona na área há vinte e 

nove anos e trabalha, atualmente, no primeiro ano do ensino fundamental, no turno 

da manhã, em uma sala com vinte e três alunos.  

A outra professora (professora 2), da rede particular, tem de trinta e 

oito anos de idade, sua carreira teve início no ano de 1995, ano pelo qual se formou 

no Curso de Magistério no Colégio IEEL, em Londrina. Finalizou o Curso de 

Pedagogia na Faculdade Unopar no ano de 2012 e concluiu a especialização em 

Psicopedagogia, na mesma instituição, em março de 2015. Atualmente trabalha com 

a turma do 1° ano do ensino fundamental e atende dezesseis alunos na faixa etária 

de seis anos.    

4.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta dos dados, foi elaborada uma entrevista 

semiestruturada (Apêndice A), cujo roteiro contempla sete itens referentes às 

concepções das docentes sobre o processo de alfabetização, assim como suas 

estratégias de ensino. 

Para a realização das entrevistas, foi solicitada a autorização da 

direção da escola, mediante uma carta (Apêndice B) e o consentimento da 

professora para participar da pesquisa. Feito isso, foi agendado, junto à 

coordenação, o horário com a professora 1, para que fosse possível a realização da 

entrevista, na escola pública. Na data marcada, a professora acolheu a pesquisa 

com carisma e dedicação, oferecendo informações pertinentes para o bom 

andamento do trabalho. A entrevista com essa professora foi realizada em um 

período de vinte e cinco minutos, de maneira individual e no horário em que os 

alunos estavam na aula de Educação Física.  
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No segundo momento, foi realizado o mesmo procedimento de 

agendamento de horário com a professora 2. A entrevista durou vinte minutos e foi 

realizada individualmente no horário em que os alunos estavam na aula de inglês. A 

professora detalhou sua prática pedagógica, salientando a metodologia e as 

estratégias que utiliza no processo de alfabetização de seus alunos.  

4.3 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Para a análise dos dados, foram criadas quatro categorias de 

discussão: compreensão das professoras sobre o processo de aprendizagem da 

escrita pela criança, que engloba as questões 1, 2 e 6 do roteiro; estratégias de 

ensino utilizadas, que abarca as questões 4 e 5 do roteiro; percepções das docentes 

sobre a proposta da escola para o processo de alfabetização, questão 3; e, por fim, 

o conhecimento sobre o processo de apropriação da linguagem escrita proposto 

pela teoria histórico-cultural. 



 39 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente capítulo está organizado de forma que as respostas das 

professoras serão descritas e discutidas de acordo com as categorias de análise 

apresentadas anteriormente.  

5.1 COMPREENSÃO DAS PROFESSORAS SOBRE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA 

 ESCRITA PELA CRIANÇA  

Essa categoria contempla as questões: Para você, como a criança 

aprende a escrever? Ao entrar no primeiro ano do ensino fundamental, a criança já 

possui algum conhecimento acerca da escrita (você consegue perceber se a criança 

já entende o que a escrita representa)? Qual? Para você, qual a função da leitura e 

da escrita? 

A entrevista teve início com a professora 1, que foi questionada a 

respeito de como a criança aprende a escrever. Segundo ela, os alunos chegam ao 

primeiro ano do ensino fundamental com certo preparo para a continuidade do 

processo da aquisição da escrita. Destaca que o período anterior de escolarização, 

a Educação Infantil, é fundamental para o sucesso dos alunos no que se refere à 

alfabetização, visto que as primeiras tentativas de escrita da criança se 

compreendem por terem traços semelhantes entre si, contendo características 

onduladas e contínuas, em círculos, ou até mesmo em uma série de linhas verticais. 

Por meio dessas tentativas, as crianças são capazes de interpretar 

sua própria escrita, mas não a do outro. Segundo a professora 1, é necessário que 

os alunos já cheguem com essa bagagem no primeiro ano, facilitando e estimulando 

a construção de novos conhecimentos. Outro ponto destacado por ela é a 

consciência que a criança adquire em relação à escrita, compreendendo que esta 

marca e/ou desenho pode representar um objeto substituto.  

Ao passo que se estabelece a distinção entre o desenho e a escrita, 

a professora 1 esclarece que a criança começa a construir algumas hipóteses, 

sendo que para ela é necessário ter um número mínimo de letras e também 

variedade das mesmas. Desta forma, há a compreensão de que utilizamos as 

figuras para desenhar e as letras para escrever, utilizando um valor sonoro para 

cada letra que compõe uma escrita, por ora, não a repetindo na mesma palavra.  
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Mais adiante, a criança começa a utilizar sílabas completas nas 

palavras, tendo em vista que estas fazem parte de um contexto próximo a ela. Com 

isso, inicia-se a relação entre grafema e fonema. 

A professora 1 complementa que, por meio desse processo 

alfabético, a criança tem subsídios para realizar a análise sonora dos fonemas das 

palavras que pretender escrever. Através de sua reconstrução, apropria-se do 

sistema do código escrito e se depara agora, com as regras ortográficas, sendo que 

o som não necessariamente garante a identidade das letras e vice-versa.  

Para a professora 2, as crianças aprendem por meio de estímulos, 

seguindo exemplos e modelos dos adultos. Para ela, há maior facilidade para as 

crianças que possuem mais recursos, uma vez que se apresentam com maior 

motivação ao explorar sua imaginação e conhecimento de mundo. Segundo a 

professora 2, essas crianças tendem a ser mais criativas e aprendem com maior 

facilidade.  

Essa professora entende que a criança aprende a escrever por meio 

de estímulos, ou seja, através da mediação do outro, neste caso, do professor. 

Inicia-se de maneira rudimentar, uma vez que ela utiliza diversas marcas para 

representar algo, já tendo, no 1°ano do ensino fundamental, a consciência de que 

essas marcas têm a função de representar alguma coisa, sendo ele objeto concreto 

ou nome de algo.  

De acordo com a professora 2, toda essa estrutura da linguagem 

escrita já vem sendo trabalhada desde a Educação Infantil, uma vez que os alunos 

são estimulados e desenvolvem propostas de conscientização acerca da função da 

escrita e inicia-se, desde cedo, a construção da análise sonora dos fonemas das 

palavras que pretendem escrever, tendo como princípio aquilo que é mais 

importante para o aluno, a sua identidade, o seu nome. 

Outro ponto de importante reflexão refere-se aos conhecimentos 

prévios dos alunos e, por esse motivo, perguntou-se às docentes se as crianças já 

possuem algum conhecimento acerca da escrita. A essa questão, a professora 1 

respondeu com entusiasmo, dizendo com toda certeza que sim. Segundo ela, a 

bagagem que os alunos trazem consigo os ajudam a lidar com os problemas e 

frustrações no decorrer do caminho, assim como os encorajam em novos desafios e 

aprendizagens, superando, desta forma, seus limites e dificuldades. 
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Para ela, os conhecimentos prévios dos alunos auxiliam em todo o 

processo escolar, no entanto, no momento da alfabetização torna-se essencial, uma 

vez que por meio deles há a inserção de novos conceitos, tornando-se âncoras, ou 

seja, um apoio para a aquisição da nova aprendizagem. 

De acordo com a professora 1, torna-se notório ressaltar a 

importância desse conhecimento trazido pela criança acerca da escrita. É comum 

observar que, de início, a escrita da criança é marcada pelo registro do próprio 

nome. Percebe-se o quão é importante, para ela, já ter esse primeiro contato em 

casa por meio da escrita de algo que faz parte da vida dela, ou seja, o próprio nome. 

Além do mais, muitos já entram na escola sabendo escrever o nome dos pais e 

irmãos e com maior facilidade em realizar a contagem dos números.  

Nesse início de escolarização, a maioria das crianças já 

compreende, mesmo que de maneira rudimentar, a função da escrita. Isso porque, 

elas convivem com o mundo da escrita fora da escola, por meio de livros, rótulos, 

embalagens, televisão, computador, jogos, brinquedos, entre outros. Nesse sentido, 

as crianças já entendem que a leitura e a escrita representam algo, no entanto, elas 

ainda não conseguem identificá-la e utilizá-la de maneira coerente com o código 

escrito convencional. Segundo a professora 1, em sua prática, as crianças produzem 

desenhos e explicam oralmente o seu significado, e brincam de escrever objetos 

e/ou acontecimentos cotidianos. Exercitam essa prática por meio da leitura de livros, 

que, por ora, são contados à sua maneira, por meio da leitura de imagens. Dessa 

forma, gradativamente, o vocabulário das crianças vai se desenvolvendo com novos 

conceitos e criatividade, que fará parte de todo o processo de alfabetização.  

A professora 2 elucida que, ao entrar no 1° ano do ensino 

fundamental, a criança que, por ora, já frequentou a etapa anterior – Educação 

Infantil - terá maiores condições de ter uma bagagem ampla e com autonomia mais 

elevada para realizar as atividades propostas. Outro ponto que a professora 2 

destaca, diz respeito ao ambiente no qual a criança está inserido, uma vez que se 

houve contato anterior com as letras, números, imagens, há indícios de que tenha 

maior facilidade ao compreender o que a escrita representa. Entretanto, há crianças 

que entram no 1° ano do ensino fundamental sem contato nenhum com o ambiente 

escolar, mesmo diante das leis que determinam o ingresso das crianças na etapa da 

Educação Infantil, a partir dos quatros anos. Existem também crianças que 

frequentaram a Educação Infantil e que possuem déficit de desenvolvimento e 
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conhecimento, sendo que podem ter ocorrido falhas no sistema de ensino e da 

prática pedagógica escolar.  

Essas situações são adversas e podem tornar o processo de 

aprendizagem mais árduo e trabalhoso, uma vez que as crianças apresentam 

maiores dificuldades para compreender o processo de leitura e escrita, levando um 

tempo maior para assimilar o que lhe é transmitido. 

Ao se deparar com a questão da função da leitura e da escrita, a 

professora 1 acredita que a leitura e a escrita vão além das capacidades do saber ler 

e escrever, é preciso saber utilizar essas práticas no mundo globalizado e em 

constante mudança em que vivemos. Para ela, até meados do século XIX, a leitura e 

a escrita eram práticas culturais de aprendizagem para uma minoria. Essa visão foi 

sendo alterada aos poucos, tendo em vista que não basta ao professor apenas 

saber os conteúdos e transmiti-los aos alunos, é preciso ir além, saber que o 

conhecimento está em constante mutação e que a aprendizagem é um processo 

que dura a vida toda. 

No que diz respeito à função social da escrita, a professora 1 

esclarece que esta se configura por ser uma forma de registrar informações 

importantes que fazem parte não somente do nosso cotidiano, mas que 

permanecem em nossa sociedade e que não devem ser esquecidos. É também uma 

forma de comunicação com o outro que permanece distante, sendo por meio de 

diferentes recursos, como cartas, telegramas, bilhetes, e-mails, mensagens, uso da 

internet, entre outros.  

Para a professora 2, a função da leitura e da escrita está relacionada 

ao objetivo de despertar o interesse da criança, do adolescente e do adulto ao 

mundo letrado. O professor deve ser o mediador do conhecimento, uma vez que seu 

trabalho está voltado para a construção do saber elaborado, tendo em vista, 

alternativas para que o aluno possa refletir e construir a sua própria prática de 

leitura. Segundo ela, a partir do momento que essa função vai sendo concretizada 

na vida da criança, mais ela sentirá o gosto pela leitura e pela escrita de maneira 

natural, tornando-se grandes pensadores, escritores e amantes pela leitura.  

Logo, torna-se possível, por meio dessa prática, que o aluno 

desenvolva habilidades que serão indispensáveis para as tomadas de decisões, o 

compartilhamento de ideias e novas situações de interação nas relações sociais, por 

meio do uso da leitura e da escrita. 
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As questões 1, 2 e 6 se referem à compreensão das professoras 

sobre como acontece o processo de aprendizagem da escrita pela criança. Nas 

respostas, pode-se observar que ambas compreendem a importância dada à 

bagagem trazida pela criança à escola. Destacam a importância de esses conceitos 

serem trabalhados desde a Educação Infantil, iniciando o processo de 

conscientização acerca da função da escrita. Por meio da construção de hipóteses, 

as crianças iniciam a compreensão de que as marcas e desenhos representam um 

objeto substituto e que possuem um valor sonoro. Outro ponto em destaque são os 

estímulos no meio que devem ser criados para atingir tal objetivo, levando-a a iniciar 

a análise sonora dos grafemas e fonemas, se estendendo assim, às regras 

ortográficas.  

No que tange os conhecimentos prévios dos alunos, as professoras 

destacam a sua relevância, uma vez que a bagagem trazida pelas crianças auxilia a 

lidar com os problemas e frustrações e as encorajam em novos desafios e 

aprendizagens. Além do mais, nessa etapa de suma importância do processo 

escolar, a alfabetização, os conceitos anteriores tornam-se âncoras e apoiam a 

construção de uma nova aprendizagem. Ambas também dizem acreditar que a 

função da leitura e da escrita parte do intuito de despertar o interesse do indivíduo 

ao mundo globalizado e em constante evolução. Para isso, é necessária a mediação 

do professor ao saber elaborado, tornando-se possível que a criança/adulto tenha 

um repertório amplo para desenvolver habilidades que serão indispensáveis para a 

vida. 

Ao buscar explicações em Vigotski (2001), no que diz respeito ao 

como a criança aprende a escrever, o autor afirma que é necessário que a criança 

entenda primeiramente que a escrita está presente no mundo exterior e que, a partir 

do momento em que for internalizada, fará parte de sua existência. 

Mas, para que esse processo ocorra, parte-se do princípio de que 

haja uma necessidade de comunicação, compreendendo que, para existir 

entendimento entre os indivíduos, faz-se uso de um instrumento valioso que auxilia a 

comunicação daqueles que estão longe, ou que, por ventura, não utilizem da 

linguagem oral para expressar-se. Para isso, torna-se necessário ir além de somente 

apresentar as letras e com elas formar palavras e textos. Devem-se apresentar, de 

maneira gradual e natural, as funções da escrita, levando-a a compreender que o 
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registro de tais informações não deve ser esquecido, e leva outras pessoas a 

entender o que está escrito (VIGOTSKI, 2001). 

Segundo Vigotski (2001), a criança compreende, então, a 

necessidade da utilização do código escrito para facilitar a comunicação entre os 

indivíduos, tanto para a expressão de ideias, quanto para o registro de informações 

e conhecimentos relevantes que, por sua vez, não devem ser esquecidos. De 

maneira semelhante, Luria (2001) aponta que a linguagem oral e escrita é utilizada 

para comunicar-se com o outro, este estando presente ou não, destacando que a 

escrita pode ser consolidada para remeter ideias para outros lugares e em tempos 

diferentes. Com base na necessidade de expor os desejos e vontades ao mundo, o 

ser humano se apropria do código escrito para comunicar-se com os demais. A esse 

respeito, esse autor afirma que a escrita é uma construção social e que vem se 

modificando ao longo da sua história humana, e que mantém um patrimônio cultural 

humano preservado, uma vez que, ao dominar esses instrumentos, o indivíduo se 

apropria dos conhecimentos postos na sociedade e intervém nela de maneira ativa e 

autônoma.  

Segundo Luria (2001), a história da escrita se inicia muito antes de 

adentrar o ambiente escolar, sendo que, ao adentrar no ambiente escolar, ela já 

possui “um patrimônio de habilidades e destrezas que habilitará a aprender a 

escrever em um tempo relativamente curto” (Luria, 2001, p.143). As respostas das 

professoras as essas questões parecem revelar uma concepção sobre o processo 

de aprendizagem da escrita e de sua função social que se aproxima da 

compreensão da teoria histórico-cultural. Segundo o que indicaram na entrevista, a 

apropriação da escrita vai além da aquisição de um código, tendo em vista que ela 

exerce uma função importante no desenvolvimento e na vida dos indivíduos.  

5.2 ESTRATÉGIAS DE ENSINO DA ESCRITA UTILIZADAS 

Essa categoria de análise engloba as seguintes questões: Como 

você dá início ao processo de ensinar a criança a escrever? Descreva suas 

estratégias de ensino. Quais são exemplos de atividades para atingir esse objetivo? 

No que se refere às estratégias de ensino, a professora 1 salienta 

que, independente da condição social e econômica do aluno, é possível que ele 

aprenda e se desenvolva de maneira eficaz e com autonomia. Dessa maneira, o 
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desenvolvimento da escrita começa muito antes da escolarização. Isso porque, 

desde que nascem, são construtores de conhecimento e, no esforço de 

compreender o mundo que os rodeia, levantam problemas muito difíceis e abstratos 

e tratam por si próprios de descobrir respostas para eles. 

Para a professora 1, de início a criança ainda não consegue 

relacionar as letras com os sons da língua falada, não realizando o registro sonoro. 

A construção e interpretação da escrita só podem ser realizadas pela própria 

criança, visto que sua resposta ainda é instável, o que pode provocar alteração em 

sua interpretação a cada releitura. Por isso, a importância de o professor anotar logo 

em sequência a escrita e/ou registro da criança. 

Além disso, a professora 1 destaca que a nossa escrita é alfabética 

e representa os sons da fala, caracterizando a transição fonética da língua. Para ela, 

as crianças podem ser alfabetizadas por meio de diferentes formas e métodos, 

sendo o conteúdo iniciado por meio da apresentação das letras do alfabeto, assim 

como o som que elas produzem. Após essa apresentação parte-se para o destaque 

das vogais, tendo em vista a formação das sílabas. Desta maneira, ao juntar as 

sílabas formam-se as palavras e, por fim, temos a construção de pequenos textos. 

Para isso, são utilizados os mais diferentes materiais como recursos que auxiliam 

nesse processo.  

Em sua prática, essa professora diz que tem como objetivo fazer 

com que esse processo seja construído de maneira lúdica e com significado para as 

crianças. Além do mais, são realizadas propostas que desenvolvam a criatividade e 

a espontaneidade dos alunos, como brincadeiras de faz de conta, atividades com 

músicas, apresentação de histórias para a turma, um momento marcado pela 

exposição das crianças a frente da sala, em que narram histórias para os colegas, 

atividades com lendas, parlendas, trava-línguas, poesias, jogos e brincadeiras 

infantis, e também momento livre, em que as crianças têm a oportunidade de 

construir em conjunto com os demais as regras da brincadeira e/ou jogo.  

Por meio do momento lúdico, a professora 1 destaca que são 

desenvolvidas noções de matemáticas, de espaço, clima, tamanho, semelhanças e 

distinções de objetos e formas, oralidade, expressões, sentimentos, regras, respeito 

ao próximo, entre outras ações. Suas aulas são realizadas em um ambiente 

alfabetizador, no entanto, ainda permanece a tradição de deixar as crianças 

sentadas enfileiradas um atrás do outro, sem ter o momento de roda de conversa 
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inicial, ou no final da aula. Outro aspecto ressaltado por ela é que utiliza a formação 

de pequenos grupos para a realização de algumas atividades, mas essa prática 

acontece minimamente, pois, segundo ela, as crianças conversam bastante e se 

desconcentram com maior facilidade. 

Em resposta a essa mesma pergunta, a professora 2 afirma que o 

contato com a linguagem, por meio de associações a objetos, propicia condições 

que poderão facilitar o aprendizado da escrita. A influência adquirida do meio social 

caracteriza o início da construção da linguagem escrita e tem por objetivo a 

compreensão da natureza dessas marcas especiais. Por meio desse contexto, 

caracteriza-se o procedimento inicial de letramento, no qual as crianças possuem 

critérios para admitir que uma marca gráfica possa ou não ser lida, antes mesmo de 

serem capazes de ler os textos apresentados.  

Para isso, a professora 2 diz iniciar sua prática pedagógica por meio 

de atividades para verificar o conhecimento prévio da turma, e, após constatar os 

níveis que as crianças se apresentam, desenvolve atividades que possam estimular 

o interesse das crianças pela leitura e escrita. Para isso, utiliza estratégias com 

objetivo de estimular a visualização, por meio do reconhecimento de letras e 

números. Segue esse processo, com atividades práticas, no qual as crianças são 

motivadas a terem contato com textos, compreendendo assim, suas partes: letras, 

palavras e frases.  

A descrição das estratégias de ensino utilizadas e exemplos de 

atividades para alcançar o objetivo da aprendizagem da escrita foram solicitados na 

entrevista. A professora 1 indica que desenvolve atividades que auxiliem essa etapa, 

como recorte de revistas e jornais, esculturas das letras com massinhas, jogos que 

realcem o significado e o som das letras, a sistematização, por meio do treino das 

letras, estudo das letras iniciais dos objetos que façam parte do interesse e cotidiano 

das crianças, músicas, cantigas, parlendas, brincadeiras, colagem.   

No que se refere às atividades propostas, a professora 2 indica 

utilizar jogos pedagógicos com alfabeto, atividades com imagem e escrita, recorte de 

palavras, identificação de objetos, como a mala mágica, em que são colocados 

vários objetos dentro dela e a professora vai explorando a curiosidade das crianças, 

dando dicas como: “este objeto é redondo, começa com a letra B, tem duas vogais, 

existe de várias cores”, entre outros atributos. Utiliza momentos de culinária, nos 

quais as crianças são instigadas a confeccionarem a receita, junto com a professora, 
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e participam ativamente do processo, desde o preparo dos alimentos, até a 

realização da receita.  

O material pedagógico proposto pelo colégio tem como o objetivo a 

construção do saber elaborado por meio de experiências ricas e douradoras. Todo 

esse processo é contextualizado por meio de textos pequenos, músicas, rimas, 

cantigas, parlendas, frases, e materiais concretos, como alfabeto móvel, cantinho da 

leitura, tangran para a montagem de objetos e a exploração do nome, entre outros. 

No ambiente da fazendinha, as crianças realizam várias atividades, desde o cuidado 

com os animais que ali vivem, até a plantação de verduras e hortaliças, preservando 

o respeito e a valorização da natureza. 

De acordo com as respostas das professoras, percebe-se que o 

objetivo do ensino, proposto por ambas, trilha o mesmo sentido, ou seja, gira em 

torno do desenvolvimento do aluno, bem como, sua construção autônoma e de 

qualidade. Segundo elas, a metodologia de suas aulas é pautada de maneira lúdica 

e tem em vista o significado para as crianças. 

Em linhas gerais, são propostas atividades que desenvolvam a 

criatividade e espontaneidade das crianças, oportunizando a construção das regras 

das brincadeiras e jogos em conjunto com os demais, além de momentos de 

brincadeiras de faz de conta, músicas, histórias, parlendas, rimas, trava-línguas, 

poesias, jogos e brincadeiras infantis e também momento livre, em que as crianças 

desfrutam de sua imaginação para criar e dar vida aos seus desejos e vontades no 

universo infantil. Atividades com recortes, esculturas, massinhas, alfabeto móvel, 

colagem, culinária, material concreto e ambientes como cantinho da leitura e 

fazendinha, contribuem nesse processo inicial de alfabetização.  

Por considerar que o processo de aprendizagem não pode ser 

alcançado mediante métodos mecânicos e descontextualizados, dada a sua 

complexidade (LACERDA, 1997), o professor deve valorizar a leitura de mundo 

trazida pela criança, acrescido da apresentação de novas oportunidades de 

conhecimento, por meio dos diferentes gêneros textuais. Ao ter contato com textos 

reais, como revistas, gibis, jornais, cartas, bilhetes, receitas, livros, bula de remédio, 

entre outros, é possível instigá-las, cada vez mais, a buscar novas informações, ora 

para solucionar seus problemas, ora, para satisfazer suas vontades.   
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5.3 PERCEPÇÕES SOBRE A PROPOSTA DA ESCOLA PARA O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

Na entrevista, as professoras também foram questionadas sobre o 

que a escola propõe para o processo de alfabetização. 

Segundo a professora 1, a escola propõe diversas atividades que 

auxiliam esse início do processo de alfabetização, como jogos e brinquedos que 

contribuem para a  aprendizagem de forma lúdica e prazerosa. São planejados 

momentos de descontração entre as turmas, por meio de contação de histórias e 

teatros de professores e estagiários. A equipe pedagógica se faz presente nesse 

processo pedagógico inicial, da alfabetização, disponibilizando materiais e recursos 

pedagógicos. 

A professora 2, de maneira semelhante, aponta que a escola oferece 

material pedagógico com suporte presencial e online para os professores, com o 

objetivo de preparar os docentes para um desenvolvimento de qualidade em sala de 

aula. No que diz respeito aos materiais e recursos ofertados às crianças, a escola 

disponibiliza sala de multimídia, biblioteca, brinquedoteca, fazendinha, aulas de 

culinária, experimentos realizados em coletivo, aula de música, de inglês e de ética, 

e entre outros espaços diferenciados na escola. Ao se referir à equipe pedagógica, 

ela destaca a eficiência do trabalho realizado em conjunto, tendo em vista o apoio e 

o preparo que o colégio desenvolve com os professores. 

Em relação à importância do espaço escolar, que inclui a proposta 

pedagógica, Lacerda (1997) indica a necessidade de um ambiente alfabetizador que 

possibilite que a aprendizagem da escrita ocorra de maneira significativa. Outro 

ponto a ser observado, de acordo com Soares (2010), se refere ao primeiro contato 

da criança com a escrita. Para a autora, esse processo ocorre de maneira 

assistemática, cabendo ao professor e à escola, como um todo, transformar esse 

percurso de forma planejada e metódica.  

Para as professoras entrevistadas, as propostas das escolas onde 

trabalham têm como princípio fazer com que a criança se aproprie dos 

conhecimentos da humanidade, utilizando os instrumentos presentes na sociedade e 

estimulando-a a desenvolver-se integralmente.  
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5.4 CONHECIMENTO SOBRE O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

 PROPOSTO PELA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

Por fim, questionou-se se as professoras tinham conhecimento 

sobre o processo de apropriação da linguagem escrita proposto pela teoria histórico-

cultural. Se sim, o que elas conhecem. 

A professora 1 afirma que a metodologia utilizada em suas aulas 

condiz com o Construtivismo. No que diz respeito à teoria histórico-cultural, a 

professora relata que compreende a importância da mediação do professor na 

construção do conhecimento humano. Segunda ela, o início da escrita da criança 

está relacionada a rabiscos semelhantes e que não possuem qualquer significado 

funcional, permanecendo variável e não diferenciado. No decorrer do processo de 

apropriação da escrita, a criança começa a fazer suas diferenciações, de acordo 

com características de tamanho, cor e forma, descobrindo assim, o uso instrumental 

da escrita e do signo.  

A professora 2 responde que os conhecimentos que possui a esse 

respeito condizem com aquilo que somente foi estudado na graduação e na 

especialização, porém, não teve a oportunidade em aprofundar os estudos por falta 

de tempo e disponibilidade. Sendo assim, ela relata que a linguagem escrita deve 

ser apropriada pela criança de maneira natural, assim como a linguagem oral foi 

desenvolvida, levando a criança compreender que, para que haja compreensão 

entre as pessoas em nossa sociedade, é preciso que se tenha um código, sendo 

escrito ou oral, e que é necessário tomarmos posse dele com propriedade.   

Diante dessas respostas, percebe-se que as professoras não 

possuem conhecimento aprofundado acerca da teoria em questão, abordada neste 

trabalho. A esse respeito, seria importante investigar os currículos dos cursos de 

Pedagogia e Normal Superior, que formam professores alfabetizadores. Isso porque, 

os estudos de Vigotski referentes à relação aprendizagem e desenvolvimento, e de 

Luria (2001) sobre o desenvolvimento da linguagem escrita, são de grande 

importância para o processo de ensino e aprendizagem da escrita (LACERDA, 

1997). Luria (2001) afirma a existência de uma pré-história da escrita e as descreve 

em estágios que revelam os fatores que habilitam as crianças a passarem de um 

estágio para outro, superando as dificuldades e alcançando novas funções 

psicológicas superiores por meio da mediação do adulto.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

                  Este trabalho teve como objetivo investigar a compreensão de 

professores do primeiro ano do ensino fundamental sobre o processo de 

aprendizagem da escrita e suas estratégias de ensino. Nesse sentido, procurou-se 

compreender o período pré-escolar da vida da criança no que diz respeito à escrita e 

sua função social, como possibilidade de se ter acesso a um importante instrumento, 

o saber acerca dos conhecimentos prévios dos alunos, tendo em vista, aquilo que a 

criança era capaz de fazer antes de adentrar o ambiente escolar. Com essa 

compreensão, o professor tem a oportunidade de planejar e utilizar estratégias que 

possibilitem o progresso das crianças ao código escrito, objetivando não somente a 

técnica, mas a compreensão e a funcionalidade dessa linguagem.  

                 A fundamentação teórica apresentada propiciou maior 

aprofundamento nos conceitos, sendo possível identificar as especificidades de cada 

estágio do desenvolvimento da escrita pela criança. Por meio da investigação acerca 

dos fundamentos teóricos que sustentam a prática pedagógica na perspectiva 

histórico-cultural, observa-se que as professoras entrevistadas buscam meios e 

estratégias que viabilizem a contextualização entre a teoria e a prática no ensino da 

escrita. Destaca-se que, ao planejar as aulas, as professoras afirmaram construir 

planos flexíveis e com significado para a vida dos alunos, levando-os a refletir acerca 

do tema trabalhado, compreendendo, valorizando e respeitando a diversidade 

existente em nosso meio.  

                  Mediante a pesquisa realizada, torna-se importante destacar as 

contribuições a perspectiva histórico-cultural apresenta no âmbito educacional, uma 

vez que possibilita a ação transformadora da realidade, levando a criança a refletir 

sobre sua prática e sobre os conhecimentos que estão sendo alcançados. Por meio 

da práxis, os saberes se completam havendo ações planejadas e com 

intencionalidade, levando-a a compreender, de fato, a sua existência na sociedade 

como um ser pensante e ativo, responsável pelos seus atos e compromissado com a 

prática social e humana.  

                   Ao finalizar, destaco minhas impressões e contribuições 

referentes a este trabalho, que foi realizado com grande empenho e dedicação. 

Ressalto a sua importância em minha formação acadêmica, uma vez que possibilitou 
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uma relevante reflexão sobre minha prática educativa, proporcionando um olhar 

crítico acerca do processo de alfabetização.  
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APÊNDICE A 

Roteiro de Entrevista 

 

 

1- Para você, como a criança aprende a escrever? 

2- Ao entrar no primeiro ano do ensino fundamental, a criança já possui algum 

conhecimento acerca da escrita (você consegue perceber se a criança já entende 

o que a escrita representa)? Qual? 

3- O que a escola propõe para o processo de alfabetização? 

4- Como você dá início ao processo de ensinar a criança a escrever? Descreva 

suas estratégias de ensino. 

5- Quais são exemplos de atividades para atingir esse objetivo? 

6- Para você, qual a função da leitura e da escrita?  

7- Você tem conhecimento sobre o processo de apropriação da linguagem escrita 

proposto pela teoria histórico-cultural? Se sim, o que você conhece? 
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APÊNDICE B 

Carta de autorização da escola 

 

 

                             UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

                     CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

           DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

Londrina, 17 de novembro de 2014. 

 

Eu, Natali Bardelle, aluna do Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, sob orientação da Profª Andreza Schiavoni, lotada no 

Departamento de Educação, solicito autorização para a realização de uma entrevista 

com os professores do primeiro ano do ensino fundamental. Esta entrevista faz parte 

da realização de meu trabalho de conclusão de curso (TCC), que tem como objetivo 

conhecer as estratégias do professor para a alfabetização dos alunos.  

Agradecemos a oportunidade e colocamo-nos à disposição para 

maiores esclarecimentos.  

 

 

                                Natali Bardelle 

 

                  Profª  Dra. Andreza Schiavoni 

                              (43) 3371-4338 

 

 

 


