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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar práticas diferenciadas de ensino voltadas à 
compreensão do sistema de escrita alfabética (SEA) desenvolvidas em duas turmas 
do último ano da Educação Infantil e suas relações com as aprendizagens dos 
alunos. Para o seu desenvolvimento, nos apoiamos na teoria da Psicogênese da 
língua escrita, nas discussões sobre Letramento e sobre o ensino da língua escrita 
na Educação Infantil. Participaram do estudo duas professoras que lecionavam no 
último ano da Educação Infantil, sendo uma da rede municipal do Recife e uma da 
rede privada do município de Olinda. Como procedimentos metodológicos foram 
realizadas: entrevistas com as professoras no final do ano letivo a fim de que as 
mesmas falassem sobre o trabalho desenvolvido. Foram realizadas 18 observações 
em cada turma investigada. As aulas foram gravadas em áudio e posteriormente 
transcritas. As crianças foram avaliadas com atividade de ditado mudo em três 
momentos distintos durante o ano a fim de analisar o desempenho das mesmas no 
processo de aquisição da escrita. Os resultados da pesquisa indicaram que uma 
prática de ensino de língua na perspectiva do alfabetizar letrando, com ênfase na 
leitura de diferentes gêneros textuais e com atividades que envolvam o trabalho com 
rimas e jogos fonológicos, oportunizando às crianças pensarem sobre as 
características do sistema de escrita, pode favorecer o desenvolvimento dos 
conhecimentos relativos à aprendizagem da escrita alfabética. Quanto aos alunos, a 
turma 1, que vivenciou uma prática de língua na perspectiva do alfabetizar letrando, 
obteve melhores resultados em relação à turma 2, quanto à aquisição da escrita, 
uma vez que 21 (100%) alunos da turma 1 concluíram o ano letivo no nível de 
fonetização da escrita, enquanto que na turma 2, 54% das crianças concluíram com 
esse mesmo nível de escrita. 
 
Palavras chave: Educação Infantil, Letramento, Psicogênese da Língua Escrita, 
Práticas de Ensino.  
 



 

 

 

ABSTRACT 

 
This study aimed to analyze different practices of education focused on 
understanding the alphabetic writing system (AWS) developed in two classes of the 
last year of kindergarten and their relationships with the students' learning. For its 
development, we rely on the theory of Psychogeneses of written language, in studies 
on phonological awareness and discussions about literacy. Study participants were 
two teachers who taught in the last year of kindergarten, one of the municipal Recife 
and a private school in Olinda city. In the methodological procedures were 
performed: interviews with teachers at the end of the school year so that they spoke 
about their work. 18 observations were performed in each group investigated. The 
lessons were audio recorded and later transcribed. The children were assessed with 
the activity of dictation in three different times during the year to analyze the 
performance of those in the procurement process of writing. The survey results 
indicated that a practice of language teaching from the perspective of the literacy, 
with emphasis on reading in different genres and activities that involve work with 
rhymes and phonological games, providing opportunities for children to think about 
the characteristics of the system writing, may favor the development of knowledge on 
the learning of alphabetic writing. As for students, the class 1, which experienced a 
practice of speaking from the perspective of literacy had better results that the group 
2, regarding the acquisition of writing, since 21 (100%) of students in the class 
completed a school year in the level of phonetic writing, however (54%) children in 
the class 2 concluded with the same level of writing. 

Keywords: kindergarten, phonological awareness, literacy, Teaching Practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dados sobre o analfabetismo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2003) mostram a existência de analfabetos nas 

faixas etárias que correspondem aos níveis de educação fundamental, o que nos 

permite perceber a fragilidade do nosso sistema educacional que não consegue 

garantir que todas as crianças sejam efetivamente alfabetizadas. Segundo Soares, 

(2007) somos um país que vem reincidindo no fracasso em alfabetização. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) de 2007, o Nordeste brasileiro 

tem a maior taxa de analfabetismo do país, são quase 8 milhões de analfabetos. 

Pernambuco e mais cinco estados respondem por cerca da metade dos analfabetos 

do país. 

Neste sentido, é possível afirmar que é preciso reconhecer que a qualidade 

do processo de alfabetização continua sendo um problema central e crucial da 

educação brasileira (SOARES, 2007). Portanto, nesse contexto, é importante 

repensar a Educação Infantil como um espaço privilegiado, não só de aprendizagens 

lúdicas, mas, também, espaço de construção de conhecimento sobre o Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA). 

Durante muito tempo a dicotomia cuidar/educar fez parte da Educação Infantil 

sendo sua trajetória marcada por ações de caráter ora assistencialista, ora 

compensatório colocando a pré-escola como salvadora do fracasso escolar das 

crianças “marginalizadas culturalmente” (KRAMER, 1992). 

A partir da promulgação da Constituição (1988) e a aprovação da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 1996), a Educação Infantil passa a ser 

reconhecida como direito da criança, das famílias, como dever do Estado e como 

primeira etapa da educação básica, garantindo o atendimento à criança em creches 

e pré-escolas. Assim, nestes textos legislativos, a primeira infância é referenciada 

como um tempo de cuidado e educação, sendo legitimada a função educativa da 

Educação Infantil com a finalidade de promover o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças. No entanto, esses avanços legais não vêm garantindo a 

qualidade e a oferta de vagas para todas as crianças. 

Pesquisas desenvolvidas sobre o desenvolvimento humano, construção da 

inteligência e aprendizagem nos primeiros anos de vida apontam para a importância 
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e a necessidade do trabalho educacional nesta faixa etária. Neste sentido, é 

possível afirmar que 

 
O cuidado, a atenção, o acolhimento estão presentes na Educação Infantil: 
a alegria e a brincadeira também. E nas práticas realizadas, as crianças 
aprendem. Elas gostam de aprender. Na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental o objetivo é atuar com liberdade para assegurar a apropriação 
e a construção do conhecimento por todos (KRAMER, 2006, p. 810). 
 
 

Em relação à linguagem escrita, as crianças vivem numa sociedade letrada 

desde que nascem e constroem conhecimentos prévios sobre o Sistema de Escrita 

Alfabética, sobre o significado da leitura e da escrita para suas vidas. Sabemos que 

o desenvolvimento desta aprendizagem é determinado pelas experiências e pela 

qualidade das interações às quais as crianças são expostas no seu meio 

sociocultural (TEBEROSKY, 1997). Pesquisas realizadas por Rego (1988), Carraher 

(1984 apud REGO, 1988), Carraher e Rego (1984 apud REGO, 1988) demonstraram 

que crianças, cujas famílias vivenciam muitas experiências com a leitura e a escrita, 

vendo familiares escrevendo, lendo e ouvindo histórias, chegam à escola com uma 

compreensão maior dos usos e funções sociais da língua escrita, quando 

comparado às crianças oriundas de famílias com poucas vivências de práticas de 

leitura e escrita. 

Paralelo a isso, em muitas salas de Educação Infantil observa-se a 

permanência de práticas de leitura e escrita com objetivos memorísticos e sem uso 

social real, ou seja, a leitura e a escrita vistas como uma atividade mecânica de 

memorização de um código de conversão de unidades sonoras em unidades 

gráficas e vice-versa, com realização de muitas atividades de cópias, memorizações 

de padrões silábicos e leitura de textos cartilhados. Portanto, ainda é uma discussão 

atual a possibilidade de já na Educação Infantil desenvolver uma prática de leitura e 

escrita que, de forma lúdica, vise à apropriação do SEA (BRASIL, 2006). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) 

descreve que a aprendizagem da língua oral e escrita é um dos fatores relevantes 

para as crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e de participação nas 

diversas práticas sociais. 

Enquanto professora da rede pública de ensino, atuando em turmas de 

Educação Infantil, percebia no cotidiano da sala de aula que as crianças se 

interessavam e se envolviam naturalmente nas atividades de leitura e escrita, que 
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eram desenvolvidas a partir de diferentes contextos lúdicos e que o desenvolvimento 

desse trabalho ajudava as crianças no processo de aquisição do sistema de escrita. 

Assim defendemos que a Educação Infantil pode ser um espaço privilegiado para o 

ensino da leitura e da escrita através de um trabalho que considere o 

desenvolvimento da criança e organize situações significativas onde a leitura e a 

escrita sejam incorporadas como uma tarefa interessante e relevante para a vida e 

não como uma aprendizagem imposta através de um treinamento de fora para 

dentro. 

Surge, portanto, no âmbito dessa discussão, o problema de pesquisa que 

iremos investigar: quais práticas de leitura e escrita proporcionariam avanços na 

compreensão do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) para crianças desde a 

Educação Infantil? 

Assim, essa pesquisa teve como objetivo analisar práticas diferenciadas de 

ensino voltadas à compreensão do sistema de escrita alfabética (SEA) 

desenvolvidas em duas turmas da Educação Infantil e suas relações com as 

aprendizagens dos alunos. Acreditamos que uma prática diferenciada, que vise o 

“alfabetizar letrando” desde a Educação Infantil, proporcionaria às crianças avanços 

na compreensão do Sistema de Escrita Alfabética desde cedo. 

A escola precisa promover desde a Educação Infantil a inserção das crianças 

no mundo da escrita, por meio de vivências que estimulem e favoreçam o contato 

com práticas reais de utilização de leitura e escrita, preocupando-se, ainda, com o 

desenvolvimento dos conhecimentos relativos à aprendizagem da escrita alfabética. 

Enfim, a escola precisa garantir desde a Educação Infantil o desenvolvimento 

de uma prática que favoreça um processo de alfabetização prazeroso e competente. 

Na discussão dessas questões, dividimos o trabalho em cinco capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. 

O primeiro capítulo trata da revisão de literatura. Em sua primeira parte, 

faremos um breve histórico da Educação Infantil no Brasil. Para isso, enfocaremos o 

desenvolvimento do atendimento às crianças brasileiras de zero a seis anos desde o 

seu surgimento no final do século XIX até a aprovação da Constituição Federal de 

1988 que reconhece o dever do Estado de garantir o direito à educação a essa 

clientela através da oferta de creches e pré-escolas (art. 208), juntamente com a 

LDBEN/1996 que coloca a Educação Infantil como primeira etapa da educação 

básica. Na segunda parte, discutiremos o brincar na Educação Infantil buscando 
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demonstrar a importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança e a 

relevância do uso de jogos/brincadeira educativa para situações de ensino e 

aprendizagem, principalmente para o processo de alfabetização. Já a terceira parte 

aborda algumas perspectivas teórico-metodológicas que norteiam o trabalho com a 

linguagem escrita na Educação Infantil e as contribuições da teoria da psicogênese 

e dos estudos sobre letramento nesse trabalho. Levantaremos, ainda, algumas 

discussões sobre as práticas de leitura e escrita desenvolvidas atualmente em 

turmas de Educação Infantil e suas implicações para o processo de aquisição da 

escrita. 

O segundo capítulo trata da definição metodológica da pesquisa. 

Apresentaremos, nessa parte, algumas discussões justificando a metodologia 

adotada, bem como a escolha das escolas pesquisadas e dos participantes da 

pesquisa. A seguir, apresentaremos os instrumentos utilizados, explicitando como foi 

feita a análise dos dados. 

O terceiro capítulo aborda a prática desenvolvida pela professora 1 

descrevendo as atividades realizadas com a finalidade de desenvolver 

conhecimentos acerca de como se organiza o sistema de escrita e a análise de 

algumas dessas atividades. 

No quarto capítulo, teremos a prática desenvolvida pela professora 2, além de 

uma análise comparativa das atividades desenvolvidas pelas duas professoras. 

No quinto capítulo traçamos o desenvolvimento dos alunos em relação à 

aquisição do SEA. 

Na última parte, traçamos as considerações finais, buscando responder às 

nossas indagações e revisitando o objetivo da pesquisa. 

Partimos do pressuposto de que uma prática de ensino de língua pautada na 

perspectiva de “alfabetizar letrando” com ênfase em atividades com jogos 

fonológicos, onde a criança seja oportunizada a pensar sobre a pauta sonora da 

palavra e a sua relação com a pauta escrita, desde a Educação Infantil, possibilitará 

que as crianças avancem no processo de apropriação da escrita alfabética. 

Apontamos, portanto, a necessidade de desenvolver pesquisas que busquem 

analisar as práticas de ensino de leitura e escrita de professoras/es da Educação 

Infantil e suas relações com as aprendizagens das crianças, sobre o sistema de 

escrita alfabética. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Histórico da Educação Infantil no Brasil 

 

Ao longo do tempo o atendimento às crianças brasileiras de zero a seis anos 

passou por intensas transformações. No Brasil as instituições pré-escolares 

(creches, asilos e jardins de infância) são instituições que surgem no final do século 

XIX e início do século XX, marcadas pelas mudanças sociais, principalmente no que 

concerne às modificações do papel da mulher na sociedade e suas repercussões no 

âmbito da família. Voltadas a atender à infância, essas instituições tiveram na sua 

origem um modelo assistencialista, filantrópico, como nos moldes europeus, 

acrescido de outro fator: o atendimento às crianças abandonadas, órfãos e filhos de 

mães solteiras (KRAMER, 1992; KUHLMANN, 1991; CIVILETTI, 1991).  

A questão econômica, a urbanização, a organização do trabalho industrial são 

fatores determinantes para a disseminação da creche como resposta à situação de 

abandono, maus tratos e miséria de crianças de mães trabalhadoras. As referências 

históricas sobre a origem da creche são unânimes em afirmar que ela foi criada para 

cuidar das crianças pequenas enquanto suas mães trabalhavam. 

Nesse cenário, o índice de mortalidade infantil era muito alto, em 

consequência das condições higiênicas e materiais em que viviam as crianças da 

população mais pobre, pois essas eram frequentemente vítimas de infecção, devido 

às moradias insalubres e superlotadas. 

Nesse contexto, a criança é vista pela sociedade como uma fonte de 

preocupação, como um problema, sendo por essa razão atendida fora da família em 

caráter assistencial e filantrópico (DIDONET, 2001 apud LUZ, 2006). 

Percebe-se assim que a história do atendimento à infância não se constrói por 

uma sucessão de fatos que se somam, mas pela interação de diferentes fatores, as 

propostas de atendimento se definem a partir das mudanças sociais e históricas. 

No Brasil, Kramer (1992) atribui ao período inicial do atendimento à criança de 

zero a seis anos, chamado por ela de “fase pré 1930”, um caráter de atendimento 

médico-sanitário. Durante esse período, as creches foram alvo do interesse dos 

médicos e sanitaristas na tentativa de minimizar os altos índices de mortalidade 

infantil através do controle da higiene e do tratamento das doenças de crianças 

atendidas nestas instituições. 
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No entanto, de acordo com Kuhlmann (1991), não se pode caracterizar este 

período como de hegemonia médico-higienista. Segundo o autor, com o crescimento 

da industrialização, alguns empresários fundaram creches, vilas operárias e clubes 

esportivos. Nas creches era possível perceber algumas preocupações com os 

aspectos assistenciais, nutricionais e educativos. Com a criação das creches, os 

empresários perceberam um aumento de produção por parte das mães 

trabalhadoras. Sendo de propriedade das empresas, essas instituições eram usadas 

no ajuste das relações de trabalho. 

Segundo Kramer (1992), as mudanças políticas, econômicas e sociais que 

culminaram na Revolução de 1930 influenciaram os programas de atendimento à 

infância. A autora salienta que na segunda fase da história do pré-escolar no Brasil, 

de 1930 a 1980, o atendimento vai além da assistência médico-sanitária-nutricional 

e da social, chegando ao plano educacional. Segundo Kuhlmann (2000), no período 

de 1930 até meados da década de 1970, as instituições de Educação Infantil 

viveram um lento processo de expansão. 

A partir da segunda metade do século XX, o desenvolvimento da 

industrialização e da urbanização no país possibilitou a expansão da força de 

trabalho da mulher no mercado de trabalho, elevando assim a demanda por creches 

e parques infantis que atendiam em período integral as trabalhadoras do comércio e 

funcionárias públicas. 

Dessa forma, a ampliação do trabalho feminino nos setores médios leva a 

classe média a procurar instituições educacionais para seus filhos. Preocupados 

com o desenvolvimento intelectual destas crianças, as novas instituições trouxeram 

consigo a defesa de um padrão educativo voltado para os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais. Assim, 

 
... a procura por instituições educacionais pela classe média ampliou o 
reconhecimento das instituições de Educação Infantil como passíveis de 
fornecer uma boa educação para as crianças que as freqüentassem. A 
demanda desses setores promoveu uma recaracterização das instituições 
que passaram a ser vistas como apropriadas a crianças de todas as classes 
sociais (KUHLMANN, 2007, p. 181). 
 
 

Nesse contexto, surge uma dicotomia em relação ao atendimento às crianças 

de 0 a 6 anos em creches e jardins de infância. Enquanto as crianças de famílias 

pobres eram atendidas em instituições, cuja preocupação primordial era a superação 
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de carências e deficiências para prevenção da criminalidade e marginalidade, as 

crianças de classe média recebiam um atendimento voltado para o seu 

desenvolvimento afetivo e cognitivo. 

Percebe-se, assim, que enquanto para as mães pobres a creche era apenas 

um lugar para guardar os seus filhos, as mães de classe média exigiam que estas 

instituições também se responsabilizassem pela educação de seus filhos 

(KUHLMANN, 1991). Isso contribuiu para legitimar a creche como instituição coletiva 

de Educação Infantil e não mais como local onde se compensavam as carências das 

crianças que pertenciam às camadas de baixa renda. 

Apesar disso, em relação ao atendimento das crianças das classes populares, 

no período compreendido entre os anos 1930 e final da década de 1960, a política 

de Educação Infantil se caracterizou por um conjunto de ações compensatórias, 

desorganizadas, descontínuas e com caráter extremamente assistencialista. 

A partir de meados da década de 1960, o Departamento Nacional da Criança 

– DNCr indica as igrejas de diferentes denominações para a implantação dos 

Centros de Recreação, destinados ao atendimento, a baixo custo, de pré-escolares, 

propostos como programa de emergência para atender as crianças de 2 a 6 anos 

em suas necessidades físicas e psicossociais, evitando o abandono ou semi-

abondono das mesmas (ROSEMBERG, 1992, p. 24). Dessa forma, Kramer (1992, p. 

66) afirma que a recreação era considerada a “arma principal na luta contra atitudes 

anti-sociais”. Embora o plano falasse em medidas de emergência, pouco se realizou. 

Porém a igreja católica, a partir dessa abertura, empenhou-se na organização 

das comunidades favorecendo a eclosão dos movimentos de luta por creche em 

vários lugares do país, no final dos anos 1970 (CUNHA, 1991; GOHN, 1985 apud 

KUHLMANN, 2000). 

Em 1975, o Ministério da Educação passou a se ocupar da educação pré-

escolar, criando a Coordenação de Educação Pré-Escolar – COEPRE. A educação 

Pré-Escolar 

 (...) se torna ponto de destaque no II e III planos setoriais de 
Educação e Cultura (PSEC) que eram desdobramentos dos Planos 
Nacionais de Desenvolvimento, elaborados durante o governo militar, 
para os períodos 1975-79 e 1980-85. Além de solução para os 
problemas da pobreza, a Educação Infantil resolveria as altas taxas 
de reprovação no ensino de 1º grau (VILARINHO, 1987 apud 
KUHLMANN, 2000, p. 11). 
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Vale salientar que o II PSEC concebeu a educação pré-escolar na perspectiva 

da compensação das carências das populações pobres visando sua inserção na 

escolaridade formal. 

Nesse contexto, um programa nacional de educação pré-escolar de massa, o 

Projeto Casulo criado em 1977, foi implantado pela Legião Brasileira de Assistência 

– LBA como proposta do regime militar para atender as crianças pobres. Pretendia-

se com o mesmo solucionar as carências dessas crianças no que se referia à 

questão de alimentação, assim como evitar a promiscuidade e o seu ingresso na 

vida marginal. 

Logo o Projeto Casulo não pretendia preparar para uma escolaridade futura, 

mas atender às carências nutricionais das crianças e realizar atividades de cunho 

recreativo. No entanto, a LBA, instância a que o Projeto Casulo estava subordinado, 

em quase todos os seus discursos, pronunciamentos e entrevistas durante os anos 

1978-80 enfatiza a pré-escola como solução para os problemas de baixo rendimento 

da escola de 1º grau, além de destacar a necessidade primeira da alimentação 

(KRAMER, 1992). 

Nesse período, as políticas educacionais voltadas à educação de crianças de 

0 a 6 anos pautaram-se na educação compensatória que tinha como finalidade 

compensar supostas carências culturais, deficiências linguísticas e defasagens 

afetivas das crianças pertencentes às camadas populares. 

Esse novo papel assumido pela pré-escola surgiu a partir das teorias vigentes 

na época, em programas desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa; dentre 

elas destaca-se a teoria da “Privação Cultural”. Assim, documentos oficiais do 

Ministério da Educação (MEC) e pareceres do Conselho Federal de Educação, 

influenciados por orientações de agências internacionais, defendiam a idéia de que a 

pré-escola poderia, por antecipação, salvar a escola dos problemas relativos ao 

fracasso escolar (KRAMER, 2006; ROSEMBERG, 1992; NUNES, 2009). 

Dessa forma, sob a denominação de “educação compensatória”, foram sendo 

elaboradas propostas de trabalho para as creches e pré-escolas que atendiam a 

população de baixa renda. 

No entanto, apesar dos equívocos gerados por essa proposta, não se pode 

negar o papel político que ela desempenhou na década de 1970. Por um lado, 

impulsionou o debate sobre funções e currículos na pré-escola. Por outro, legitimou 

a educação pré-escolar não mais nos moldes assistencialistas com que vinha sendo 
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concebida até então, mas a partir de uma abordagem educativa, à medida que 

relacionava a pré-escola e a escola de 1º grau (KRAMER, 2006, p. 801). 

A partir dos anos 80, a participação popular nos movimentos sociais a favor 

da democratização da escola pública aumenta as pressões para que o Estado 

reconheça a educação pública em todos os níveis como sua responsabilidade e 

dever. Assim, o direito ao atendimento das crianças pequenas nas instituições de 

Educação Infantil é bandeira de luta de movimentos de operários, educadores e 

feministas. A Constituição Federal de 1988, fruto dessa luta, foi uma das maiores 

conquistas na área da infância no Brasil, trazendo dentre outros avanços, o 

reconhecimento da criança como sujeito de direitos, atribuindo ao Estado o dever de 

garantir esse direito através da oferta de creches e pré-escolas (art. 208). 

Pela primeira vez, na história do Brasil, uma Constituição define o direito à 

educação da criança de 0 a 6 anos como dever do Estado e inclui a creche e a pré-

escola na área de competência da Educação como instituições educativas. Essa 

conquista da sociedade contribuiu para legitimar a Educação Infantil como um 

espaço educativo. Assim, esse nível de ensino deixava de se constituir em caridade 

para se transformar em obrigação do Estado e direito da criança. 

Esta era uma situação almejada por aqueles que, desde a década de 1970 

lutavam pela implantação de creches e pré-escolas que respeitassem os direitos das 

crianças e das famílias. Nesse contexto, almejava-se que as instituições de 

Educação Infantil perdessem seu caráter de ‘favor’ e passassem a ser vistas como 

direito (KUHLMANN, 2007, p. 179). Assim, os educadores passaram a criticar o 

assistencialismo presente nas propostas da chamada educação compensatória, 

responsabilizando-o pela baixa qualidade do ensino. A escola preocupava-se com a 

nutrição e não com a educação. É nesse contexto que a educação passou a ser 

vista como o oposto de assistência (op.cit., p. 180). 

Nesse contexto, foram definidas políticas de Educação Infantil que buscavam 

superar a dicotomia educação/assistência, explicitando objetivos, diretrizes e linhas 

de ação prioritárias para o segmento, para garantir o direito das crianças de 0 a 6 

anos a uma educação de qualidade. 

A partir das determinações constitucionais, em 1996 foi aprovada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9394/96, que coloca a 

Educação Infantil como primeira etapa da educação básica (art. 21). A LDBEN 

reafirma o direito da criança de 0 a 6 anos a frequentar creches e pré-escolas e o 



 

 

21

dever do Estado em proporcioná-lo (Art.4º Inciso IV) e define a creche para 

atendimento das crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para as de 4 e 5 anos. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), publicado em 2001, Lei 10172, diz que 

a educação das crianças de zero a seis anos em estabelecimentos específicos de 

Educação Infantil vem crescendo no mundo inteiro e representa um investimento no 

desenvolvimento humano e propõe a melhoria da qualidade do atendimento. Afirma 

ainda, em suas diretrizes, que a prioridade da Educação Infantil deve ser dada às 

crianças das famílias de menor renda, acrescentando que 

 
Essa prioridade não pode, em hipótese alguma, caracterizar a 
Educação Infantil pública como uma ação pobre para pobres. O que 
este plano recomenda é uma educação de qualidade prioritariamente 
para as crianças mais sujeitas à exclusão ou vitimas dela (PNE, 
2001). 
 
 

No entanto, a dicotomia cuidar/educar na Educação Infantil continua presente 

nas discussões atuais referentes ao papel desse nível de ensino, não havendo um 

consenso sobre o que seria educar nessa modalidade de ensino, sendo comum a 

utilização desse conceito com diferentes significados entre os estudiosos. 

Faz-se necessário perceber que o atendimento à criança nessa faixa etária 

deve englobar o educar e o cuidar de maneira integrada e indissociável. Não se 

pode perder de vista que a Educação Infantil deve ter uma intencionalidade 

educativa explicitada nas propostas pedagógicas e curriculares das instituições a fim 

de criar uma identidade para esse nível de ensino. Percebemos que a ausência 

dessa identidade permite que ora a educação infantil volte-se para a 

escolarização/preparação para o ensino fundamental, ora para o assistencialismo. 

Sabemos que o modelo da escola primária é inadequado para essa faixa 

etária – em alguns aspectos, até mesmo para as crianças que frequentam a própria 

escola primária. A questão não é educação versus assistência, pois a educação de 

uma criança pequena envolve o seu cuidado, por isso destaca-se o papel de educar 

e cuidar atribuído às instituições de Educação Infantil. Assim, Martins e Arce (2007, 

p. 32) ressaltam que “cuidar significa também ensinar, produzir o humano no próprio 

corpo da criança e sua relação com ele, passando pela alimentação, pelo andar, 

movimentar-se”. 

Acreditamos, no entanto, que é também a própria escola que, reorganizando 

seus espaços e tempos para as manifestações infantis, tornando-se um lugar de 
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valorização dos gestos expressivos por meio de jogos, brincadeiras, narrações, 

desenhos, imitações e dramatizações capazes de ampliar as possibilidades de as 

crianças se dizerem, de trocarem afetos, de viverem suas emoções e aguçarem sua 

sensibilidade, pode contribuir para a construção de uma Educação Infantil que 

atenda a necessidade de todas as crianças (CORSINO, 2009, p. 57-58). 

Nesse sentido, é necessário garantir uma Educação Infantil em que “... as 

crianças se desenvolvam, construam e adquiram conhecimento e se tornem 

autônomas e cooperativas. Um lugar de produção, transgressão, com espaço para o 

lúdico, o afetivo, o artístico, a criação e a troca” (NUNES, 2009, p. 43). 

Para Corsino (2009), o desenvolvimento de uma prática pedagógica na 

Educação Infantil, que tenha como finalidade o desenvolvimento integral das 

crianças, portanto, focada na(s) linguagem(s), na expressão, no espaço de brincar, 

na apropriação interdisciplinar de conhecimentos etc., tem muito a contribuir em 

diálogo com o ensino fundamental. Assim o brincar integra-se ao cuidar e ao educar, 

pois a brincadeira enquanto atividade social do ser humano permite à criança se 

apropriar do mundo através da reprodução das ações humanas. 

Nesse contexto, a Educação Infantil deve ser vista como um espaço que 

possibilite a vivência de todas as dimensões da criança que interage nos vários 

contextos em que vive e é considerada como um ser ativo, que produz cultura, que 

se apropria dos conhecimentos e se desenvolve na interação com outras pessoas, 

com o mundo, transformando-o e sendo transformado por ele. 

Sabemos que a brincadeira possibilita a interação com diferentes pares, 

permitindo dessa maneira o desenvolvimento de várias habilidades. Assim o brincar 

na Educação Infantil é de fundamental importância no desenvolvimento das 

potencialidades da criança, como veremos a seguir. 

 

1.2 O brincar na Educação Infantil 

 

O brincar é uma atividade por meio da qual os sujeitos se compreendem 

como sujeitos culturais e humanos, membros de um grupo social. Segundo 

Cordazzo e Vieira (2007), na nossa língua, os verbos brincar e jogar indicam a ação 

lúdica infantil. No entanto, brincar indica atividade lúdica não estruturada e jogar, 

atividade que envolve os jogos de regras propriamente ditos. 
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Para Kishimoto (2003), o jogo é uma ação lúdica envolvendo situações 

organizadas pelo próprio tipo de material que traz regras estruturadas externas que 

definem a situação lúdica. 

Segundo Oliveira (1988 apud RECIFE, 2004), é por meio das interações 

sociais e, mais especificamente, das situações de brincadeira, que a criança se torna 

capaz de jogar no papel do outro, reagir a seus próprios atos como o outro o faria, 

provocando um constante processo de mudanças e reorganizações de suas 

estruturas internas, uma vez que possibilita à criança um trabalho de construção e 

criação. 

Vários estudos (KISHIMOTO, 2003; PINHO, 2001; CARVALHO, 2002) vêm 

demonstrando a importância da brincadeira na Educação Infantil. É através do ato 

de brincar que a criança apropria-se da realidade imediata, atribuindo-lhe 

significado. As brincadeiras possibilitam que a criança desenvolva imaginação, 

afetos, competências cognitivas e interativas, à medida que a mesma oportuniza a 

vivência de diferentes papéis. O brincar abre diversas janelas de interpretação, 

compreensão e ação sobre a realidade. 

Brincar favorece a autoestima da criança e a interação com seus pares, 

propiciando situações de aprendizagem que desafiam suas capacidades cognitivas. 

Wajskop (1995) salienta que a brincadeira pode ser considerada um espaço 

privilegiado de interação e confronto de diferentes crianças com diferentes pontos de 

vista. Brincando, elas tentam resolver a contradição da liberdade de brincar no nível 

simbólico em contraposição às regras por elas estabelecidas e aos limites da 

realidade. Ao lidar com este conflito, as crianças podem enriquecer a relação com 

seus pares, na direção da autonomia e cooperação, compreendendo e agindo na 

realidade de forma ativa e construtiva. 

No âmbito das emoções, a brincadeira possibilita à criança trabalhar seus 

conflitos e emoções mais fortes, ou mesmo investigar questões que deseja 

compreender melhor. No que concerne ao aspecto relacionado aos valores sociais, 

percebe-se que nas brincadeiras das crianças, estão presentes atitudes e valores da 

sociedade em que as mesmas estão inseridas. 

Desse modo, pode-se perceber a importância da brincadeira no 

desenvolvimento da criança, atuando na elaboração de avanços do pensamento, 

desenvolvendo sua capacidade simbólica, atenção, memória, imitação e 

diferenciação de papéis sociais. Portanto, a brincadeira é um meio bastante rico e 
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facilitador para a criança reinventar, recriar e modificar informações que ela recebe 

no seu cotidiano (BRASIL, 1998; WAJSKOP, 1995; KISHIMOTO, 2003). 

A brincadeira é a atividade principal da infância, devido à grande importância 

que exerce no desenvolvimento infantil. Segundo Oliveira (1995), Vygotsky ressalta 

que a brincadeira cria as zonas de desenvolvimento proximal e que estas 

proporcionam saltos qualitativos no desenvolvimento e na aprendizagem infantil. 

Assim,  

... a brincadeira pode ser um espaço privilegiado de interação e confronto 
de diferentes crianças com diferentes pontos de vista. Nesta experiência 
elas tentam resolver a contradição da liberdade de brincar no nível simbólico 
em contraposição às regras por elas estabelecidas, assim como o limite da 
realidade ou das regras dos próprios jogos aos desejos colocados. Na 
vivência desses conflitos, as crianças podem enriquecer a relação com seus 
coetâneos, na direção da autonomia e cooperação, compreendendo e 
agindo na realidade de forma ativa e construtiva (WAJSKOP, 2009, p. 33). 
 
 

Em decorrência disso, a escola, desde a Educação Infantil, deve se preocupar 

com a criação de um espaço de brincadeira. Pedrosa e Santos e Santos (2002 apud 

RECIFE, 2004) defendem que 

 
o ambiente escolar para ser atrativo à criança necessita possuir uma 
atmosfera lúdica em suas diversas manifestações: a presença de 
brinquedos, de livros infantis, de jogos educativos, de objetos de cor e 
formatos diversos que estimulem a fantasia. A brincadeira é condição inicial 
e motivadora do processo de aprendizagem (p. 52). 
 
 

Sendo assim, a promoção de atividades que possibilitem o envolvimento da 

criança em situações de brincadeira tem nítida função pedagógica e a Educação 

Infantil pode utilizar deliberadamente desse tipo de situação para atuar no processo 

de desenvolvimento das crianças. Ao possibilitar a ação intencional, a construção de 

representações mentais, a manipulação de objetos e o desempenho de ações 

sensório-motoras e as trocas nas interações, o jogo contempla várias formas de 

representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a 

aprendizagem e o desenvolvimento infantil (KISHIMOTO, 2009). 

Nesse contexto, o uso do jogo/brincadeira educativa com fins pedagógicos é 

um instrumento relevante para situações de ensino e aprendizagem e de 

desenvolvimento infantil. Kishimoto (2003) afirma que “qualquer jogo empregado 

pela escola aparece sempre como um recurso para a realização das finalidades 
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educativas e, ao mesmo tempo, um elemento indispensável ao desenvolvimento 

infantil” (p. 22). 

Para essa autora, o termo jogo educativo tem sido empregado na escola em 

dois sentidos: em sentido amplo, “como material ou situação que permite a livre 

exploração em recintos organizados pelo professor, visando ao desenvolvimento 

geral da criança”; e em sentido restrito, “como material ou situação que exige ações 

orientadas com vistas à aquisição ou treino de conteúdos específicos ou de 

habilidades intelectuais” (ibidem, p. 22). No segundo caso recebe também o nome 

de jogos didáticos. 

 Em relação ao ensino de Língua Portuguesa na escola, são variadas as 

possibilidades de desenvolvimento de jogos didáticos desde a Educação Infantil. De 

acordo com Leal, Albuquerque e Leite (2005, p. 117), o jogo pode ser um poderoso 

recurso para auxiliar no processo de alfabetização a partir da mediação do professor 

no uso desse recurso. Para as autoras, são variados os jogos que fazem parte da 

nossa cultura e que envolvem a linguagem tais como: jogo da forca, adedonha, 

palavra cruzadas. Esses jogos envolvem a formação de palavras e levam as 

crianças a pensarem sobre alguns princípios do sistema de escrita alfabético, e se 

forem utilizados na escola possibilitam que os alunos aprendam brincando. 

Em relação à alfabetização, as referidas autoras sugeriram o 

desenvolvimento, na escola, de três tipos de jogos: os jogos de análise fonológica, 

os jogos que ajudam a refletir sobre os princípios do sistema alfabético e os jogos 

que ajudam a sistematizar as correspondências grafofônicas e a desenvolver 

fluência de leitura. O uso dos jogos de análise fonológica contribui para as crianças 

descobrirem um princípio básico do SEA: que a pauta sonora se relaciona à pauta 

escrita e não ao objeto que a palavra representa. Para brincar com esses jogos, as 

crianças precisam se concentrar na pauta sonora e deixar de lado o significado das 

palavras para que possam ter êxito na brincadeira. 

O segundo tipo de jogo citado são jogos através dos quais os alunos podem 

compreender que as palavras podem ser divididas em unidades menores (sílabas e 

fonemas). Brincando com esses jogos as crianças podem descobrir diferentes 

princípios do sistema de escrita, tais como: que as sílabas são formadas por uma ou 

mais letras; que em cada sílaba há ao menos uma letra; que a ordem da escrita das 

letras corresponde à ordem de emissão dos sons da palavra oralmente, entre outros.  
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Os jogos que ajudam a sistematizar as correspondências grafofônicas e a 

desenvolver fluência de leitura são um excelente recurso para proporcionar às 

crianças situações de leitura e escrita de palavras de maneira lúdica. O uso desses 

jogos pode ajudar o aluno a desenvolver fluência na leitura e consolidar as 

correspondências grafofônicas (LEAL; ALBUQUERQUE; LEITE, 2005). Observamos 

que, de maneira geral, o uso de jogos, no cotidiano da sala de aula, pode ser um 

rico recurso para ajudar os alunos a compreenderem os diferentes princípios do 

sistema de escrita de forma lúdica e prazerosa. 

Para Corsino (2009, p. 61- 62), no cotidiano da Educação Infantil é possível 

brincar com as palavras a partir da leitura de textos da oralidade. Brincando com 

parlendas, cantigas de roda, quadrinhas, trava-línguas as crianças têm a 

oportunidade não apenas de interagir, divertir-se e partilhar uma cultura lúdica e 

transmitida entre as gerações, como também de reconhecer sons semelhantes, 

segmentar as palavras, completar versos dando novos sentidos, experimentar 

ritmos, fazendo uma análise bastante complexa da língua. Defendemos que essas 

brincadeiras contribuem, de forma significativa, para o processo de alfabetização, 

pois através das mesmas a consciência fonológica1, que segundo diversas 

pesquisas (BRYANT; BRADLEY, 1987; LEITE, 2006; BARRERA; PLACITELI, 2008; 

AQUINO, 2007; BEZERRA, 2008) é uma habilidade necessária para a compreensão 

da natureza alfabética do sistema de escrita, pode ser desenvolvida, contribuindo 

assim para a compreensão da natureza alfabética do sistema de escrita e 

apropriação do mesmo. Considerando o exposto acima, na perspectiva da ênfase no 

lúdico e no brincar, como ficaria o ensino de língua na Educação Infantil? As 

professoras têm brincado com palavras junto das crianças usando músicas, cantigas 

de roda, quadrinhas, versos, parlendas, trava-línguas; inventando e descobrindo 

palavras que rimam ou que apresentam sons semelhantes, lendo poesias? Enfim, 

como vem se desenvolvendo o trabalho de língua no cotidiano da Educação Infantil? 

 

 

 

                                                
1 Assumimos neste trabalho, o conceito de consciência fonológica como “a habilidade do ser humano 

de refletir conscientemente sobre os sons da fala, manipulando de forma consciente a estrutura 
sonora da palavra. Ela permite a identificação de rimas, de palavras que começam e terminam com 
os mesmos sons e de fonemas que podem ser manipulados para a criação de novas palavras” 
(FREITAS, 2004. p. 179). 
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1.3 O trabalho com a língua escrita na Educação Infantil: diferentes 

perspectivas teórico-metodológicas 

 

Segundo Brandão e Leal (2010), no Brasil diferentes concepções sobre a 

apropriação da leitura e da escrita têm marcado o trabalho desenvolvido em salas de 

Educação Infantil. Elas apontam três possibilidades de caminhos que envolvem 

diferentes perspectivas teórico-metodológicas e que marcaram as práticas 

desenvolvidas nessa etapa da escolarização. 

O primeiro caminho direciona a prática de leitura e escrita na Educação 

Infantil para o que as autoras denominaram “obrigação da alfabetização”, na qual 

era imposta às crianças, desde muito cedo, uma rotina exaustiva de cópia de letras, 

sílabas e palavras, a fim de que as mesmas pudessem memorizar as relações grafo-

fônicas e concluíssem o último ano da Educação Infantil lendo e escrevendo 

algumas palavras e frases. Um segundo caminho, numa perspectiva do letramento, 

surgiu como reação ao trabalho acima descrito. Neste caso, a ênfase do trabalho na 

Educação Infantil se dava em outros tipos de linguagem. Os gestos, o grafismo, a 

voz, os movimentos do corpo, enfim, as múltiplas linguagens eram privilegiadas em 

detrimento da linguagem escrita. 

Inspirado inicialmente nas ideias de Ferreiro e Teberosky sobre o processo de 

alfabetização, um terceiro caminho é proposto como “um caminho alternativo”. 

Brandão e Leal afirmam que esse terceiro caminho nega os outros acima citados. 

Não se pretende por um lado que a Educação Infantil seja palco para o 

desenvolvimento de exercícios exaustivos e desinteressantes de cópia e leitura de 

letras, sílabas e palavras obrigando a criança a concluir esse nível de ensino 

alfabetizada; por outro lado, não é possível negar à criança a possibilidade de 

interagir com textos, palavras e letras em diferentes situações. Neste terceiro 

caminho aponta-se a possibilidade de ensinar a linguagem escrita na Educação 

Infantil de forma sistemática, incluindo as atividades relativas à apropriação do SEA 

e as atividades no eixo do letramento, além de outras atividades relacionadas às 

vivências da cultura da infância (BRANDÃO; LEAL, 2010, p. 6).  

Em relação ao primeiro caminho, o trabalho com a linguagem escrita em 

algumas instituições de Educação Infantil tem se restringido ao desenvolvimento de 

atividades de natureza mecânica e repetitiva. As crianças são expostas a diferentes 

exercícios de coordenação motora fina e grossa, discriminação visual e auditiva, 
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memória auditiva e visual, equilíbrio e lateralidade. Os exercícios mimeografados de 

coordenação perceptivo-motora, como passar o lápis sobre linhas pontilhadas, ligar 

elementos gráficos (levar o cachorro ao osso, fazer o palito do pirulito etc.) são 

atividades que ainda fazem parte do cotidiano de algumas instituições de Educação 

Infantil. 

No que se refere, especificamente, ao ensino da escrita alfabética, o trabalho 

inicia-se, no geral, com base na cópia de vogais e consoantes, ensinadas uma de 

cada vez, seguindo uma sequência: primeiro a criança identifica a letra, cobre 

pontinhos fazendo o traçado da letra, copia e, posteriormente, a escreve sem copiar. 

As atividades são organizadas em sequências com o intuito de facilitar essa 

aprendizagem às crianças, segundo o ponto de vista do professor do que é fácil ou 

difícil. Pressupõe-se, com esse trabalho, que só se aprende algo através da 

repetição, da memorização, da cópia de modelos, da mecanização, 

desconsiderando o sujeito como um ser “cognoscente e ativo” construtor do seu 

próprio conhecimento (FERREIRO, 1993). 

A partir da segunda metade dos anos 80, a Psicologia Genética e as ciências 

linguísticas introduziram novas perspectivas no ensino da Língua Portuguesa, 

especialmente no ensino da língua escrita. Os novos conhecimentos trazidos pela 

vertente psicogenética da Psicologia e pela Psicolinguística acerca do processo de 

aquisição e de desenvolvimento da língua materna modificaram radicalmente a 

concepção do ensino da língua. Assim, 

 
 ...o aluno, que, na perspectiva associacionista, seria um sujeito dependente 
de estímulos externos para produzir respostas que, reforçadas, conduziriam 
à aquisição de habilidades e conhecimentos lingüísticos, passa a sujeito 
ativo que constrói suas habilidades e seu conhecimento da linguagem oral e 
escrita na interação com os outros e com a própria língua, como objeto de 
conhecimento (SOARES, 2007, p. 103). 
 
 

Essa nova concepção no ensino da língua traz consigo mudanças 

significativas no que concerne à maneira de compreender os processos de 

aquisição/construção do conhecimento e da linguagem na criança, provocando 

radical mudança de paradigma metodológico na prática escolar de alfabetização. A 

escrita que antes era vista como um código que para ser descoberto iria requerer do 

aprendiz o desenvolvimento de uma série de habilidades “psiconeurológicas” ou 

“perceptivo-motoras” passa a ser vista como um sistema com propriedades que a 

criança precisa compreender para poder reinventá-lo. Assim no processo de 
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apreensão desse sistema as principais dificuldades encontradas pelo aprendiz são 

de natureza conceitual, similares às da construção do sistema pela humanidade. 

(FERREIRO, 2001). Segundo a referida autora, pode-se afirmar que  

 
 ...se a escrita é concebida como um código de transcrição, sua 
aprendizagem é concebida como a aquisição de uma técnica; se a escrita é 
concebida como um sistema de representação, sua aprendizagem se 
converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em 
uma aprendizagem conceitual (p. 16). 
 
 

As contribuições de Emília Ferreiro e seus colaboradores com a Psicogênese 

da língua escrita proporcionaram avanços significativos na compreensão do 

processo de alfabetização. A partir das investigações sobre o conhecimento e 

evolução psicogenética da aquisição da língua escrita, Ferreiro e Teberosky (1985) 

deslocaram o eixo da discussão do “como se ensina” para o “como se aprende” 

considerando a natureza do objeto de conhecimento envolvido nessa aprendizagem. 

Segundo Ferreiro (2001), as crianças desenvolvem diferentes hipóteses de 

escrita no processo de apropriação da escrita alfabética. Do ponto de vista 

construtivo, a apropriação do sistema de escrita pela criança segue uma evolução 

coerente passando por três grandes períodos que comportam diversas subdivisões. 

São eles: distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico; a 

construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os 

eixos qualitativo e quantitativo); e a fonetização da escrita (que se inicia com um 

período silábico e culmina no período alfabético) (FERREIRO, 2001, p. 19). Durante 

esse percurso evolutivo, o esforço vivido pelo aprendiz envolve a resolução de duas 

grandes questões conceituais: 

 
• O que a escrita representa/nota? (O que se nota/registra no papel tem 

a ver com características físicas/funcionais dos objetos ou tem a ver 
com a sequência de sons que formam os nomes dos objetos?) e  

• Como a escrita cria representações/notações? (Cada letra substitui o 
quê? O significado ou idéia da palavra como um todo? Partes que 
pronunciamos como as sílabas? Segmentos sonoros menores que a 
sílaba?) (MORAIS, 2005, p. 42). 

 
 

Assim, Ferreiro e Teberosky (1985) demonstraram que as crianças constroem 

diferentes hipóteses sobre a escrita alfabética enquanto aprendem a ler e a 

escrever, como descreveremos a seguir. 

Na primeira hipótese – escrita pré-silábica – inicialmente a criança não faz 

distinção entre desenhar e escrever. Num segundo momento ela faz a diferenciação 
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entre “desenhar” e “escrever”, e a criança vai buscar, ao representar a sua escrita, 

formas de diferenciações entre as mesmas. Essas variações são inicialmente 

intrafigurais (no interior de uma mesma palavra) e se expressam sobre o eixo 

quantitativo onde a criança se preocupa com a quantidade mínima de letras e sobre 

o eixo qualitativo com a preocupação de variar internamente o repertório e a posição 

das letras nas palavras, sem alterar a quantidade. Ocorre ainda outra forma de 

diferenciação: a interfigural (entre palavras); nesse momento as crianças, no eixo 

quantitativo, buscam variar o número de letras de uma escrita para a outra para 

torná-las diferentes; já no eixo qualitativo procuram variar o repertório e a posição 

das letras, sem mudar a quantidade (FERREIRO, 2001, p. 20-24).  

Na segunda hipótese – escrita silábica – inicia-se o período de fonetização, 

onde as crianças começam a prestar atenção às propriedades sonoras das palavras. 

 
A criança começa por descobrir que as partes da escrita (suas letras) 
podem corresponder a outras tantas partes da palavra escrita (suas sílabas) 
(FERREIRO, 2001, p. 24). 
A criança ao escrever busca relacionar cada sílaba da palavra a uma letra. 
Em relação ao eixo quantitativo ela descobre que pode existir uma 
correspondência entre a quantidade de letras com que se vai escrever uma 
palavra e a quantidade de parte/silabas que são percebidas em sua 
emissão oral. A criança passa a utilizar uma sílaba por letra, sem omitir 
sílabas e sem repetir letras. Esta hipótese permite obter um critério para as 
variações na quantidade de letras e centra a atenção da criança nas 
variações sonoras entre as palavras. Porém é necessário considerar as 
próprias situações de contradição criada por esta hipótese em relação ao 
controle silábico e a quantidade mínima de letras que uma escrita deve 
possuir para ser interpretável. Sobre o eixo qualitativo, aparece a utilização 
das letras de acordo com seu valor sonoro convencional (ibidem, p. 25). 
 
 

Na hipótese silábica-alfabética, a criança descobre que a sílaba não pode ser 

considerada como uma unidade, pois é formada por unidades menores. Nesse 

momento, ela está a um passo da compreensão do sistema que é socialmente 

estabelecido (FERREIRO, 2001, p. 27), e começa a descobrir novos problemas: no 

eixo quantitativo, ocorre que se não é suficiente uma letra por sílaba, tão pouco pode 

se estabelecer alguma regularidade uma vez que as sílabas podem ser formadas 

por diferentes quantidades de letras (uma, duas, três ou mais). Já no eixo qualitativo, 

os problemas serão de natureza ortográfica, pois a unidade de som não garante a 

identidade de letras nem a identidade das letras, a de sons. Na hipótese alfabética, 

as crianças começam a perceber que as regras de correspondência grafofônica são 

ortográficas e não fonéticas; nesse momento, cabe à escola o desenvolvimento de 

atividades que possam contribuir para a consolidação desse sistema. 
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Percebemos que esses pressupostos teóricos desenvolvidos pela teoria da 

Psicogênese da língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985) serviram como um 

marco divisor no ensino da linguagem escrita, proporcionando mudanças 

significativas na prática pedagógica desde a Educação Infantil. O processo de 

alfabetização que antes era visto como mero domínio de um código de transposição 

entre grafemas e fonemas, onde a criança para se alfabetizar precisava alcançar um 

estado de “prontidão”, no tocante a habilidades como: “coordenação motora fina e 

grossa”, discriminação visual”, “discriminação auditiva”, “memória visual”, “memória 

auditiva”, “equilíbrio”, “lateralidade”, etc., passa a ser visto como uma aprendizagem 

de natureza conceitual que envolve a resolução de duas grandes questões: o que a 

escrita representa/nota? Como a escrita cria representações/notações? E para 

responder a essas questões a criança precisa compreender as propriedades do 

sistema notacional (MORAIS, 2005). 

Estudos realizados por Carraher (1984 apud REGO, 1988) e Carraher e Rego 

(1984 apud REGO, 1988) a partir das descobertas de Ferreiro e Teberosky 

demonstraram que crianças que vivem em ambiente nos quais os atos de ler e 

escrever têm uma presença marcante apresentam melhor desempenho no processo 

de aquisição da leitura e da escrita. Esses estudos demonstraram que as crianças 

começam a construir seus conhecimentos sobre o sistema de escrita a partir das 

informações que recebem quando presenciam diferentes atos de leitura e escrita por 

parte de seus familiares e outros adultos (TEBEROSKY, 1997). Esse fato aponta 

para a importância do papel social da escola em inserir, desde cedo, as crianças no 

mundo das práticas letradas, para que se apropriem da leitura e da escrita através 

da participação em práticas sociais de leitura e escrita. Percebemos assim a 

importância do “letramento” para o processo de alfabetização, de se alfabetizar 

numa perspectiva de letramento, ou seja, de se alfabetizar letrando. 

É na segunda metade da década de 1980 que surge o termo “letramento”2 no 

discurso dos especialistas das áreas da educação e das ciências linguísticas. 

Segundo Soares (1998), a palavra letramento foi usada pela primeira vez em 

português por Kato (1986) e surgiu com a finalidade de nomear um novo fenômeno 

relacionado aos usos sociais da leitura e da escrita. Dois anos depois, Tfouni (1988) 

faz uma distinção entre letramento e alfabetização. 

                                                
2 Segundo Soares (1988), letramento é o estado ou a condição de quem não apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. 
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Para Soares (1998), alfabetizado é o indivíduo que aprendeu a ler e a 

escrever, ou seja, apropriou-se do código escrito, enquanto o indivíduo letrado faz 

uso da escrita envolvendo-se em práticas sociais de leitura e de escrita, 

respondendo adequadamente às demandas sociais. Assim enquanto o primeiro 

termo “refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para 

leitura, escrita e chamadas práticas de linguagem, o segundo focaliza os aspectos 

sócio-históricos da aquisição da escrita”. 

É possível perceber que as novas demandas das sociedades grafocêntricas 

trazem novas exigências sociais em relação ao uso da leitura e da escrita 

determinando a necessidade do desenvolvimento de novas habilidades, ou seja, é 

necessário saber fazer uso dos diversos textos em diferentes contextos. 

Com a propagação, a partir da década de 1980, da teoria da psicogênese da 

escrita e dos estudos sobre letramento, as práticas tradicionais de ensino da língua 

escrita na Educação Infantil passaram a ser questionadas, dando lugar a 

experiências que criticavam qualquer tipo de ensino sistemático envolvendo letras, 

sílabas e fonemas, e que buscassem “antecipar” o processo de alfabetização das 

crianças: são as práticas inseridas no segundo caminho (“escrever e ler sem letras”), 

proposto por Brandão e Leal (2010), cuja ênfase, em relação ao ensino da língua 

portuguesa, era na leitura e na produção oral de textos e na imersão do aluno em 

um ambiente letrado. Segundo as autoras, partia-se do pressuposto que a simples 

convivência com textos diferenciados, em situações diversas de leitura e escrita, 

garantiria o desenvolvimento dos alunos no que se refere à apropriação da escrita 

alfabética. Se, como apontado anteriormente, pesquisas apontam para uma relação 

entre o desenvolvimento dos alunos e suas inserções em experiências letradas, por 

outro, a simples convivência dos alunos com situações onde a escrita se faz 

presente não garante que avancem em suas hipóteses sobre a escrita alfabética, 

como apontado por Morais e Albuquerque (2004). 

Soares (1988) propõe definições distintas para os termos alfabetização e 

letramento. Enquanto o termo letramento está relacionado à participação do 

indivíduo nas diferentes práticas sociais que usa a escrita, o termo alfabetização 

está relacionado à ação de ensinar/aprender a ler e escrever. No entanto, a autora 

destaca que esses fenômenos, embora distintos, são interdependentes, e propõe 

que “o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto 
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das práticas sociais de leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao 

mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOARES, 1998, p. 47). 

Podemos dizer que essa perspectiva do “alfabetizar letrando” estaria 

vinculada ao terceiro caminho proposto por Brandão e Leal (2010), o “caminho 

alternativo”, que propõe um trabalho pedagógico nas instituições de Educação 

Infantil organizado de forma a considerar a perspectiva da criança que aprende, 

possibilitando que desde pequena ela seja estimulada a interagir com a linguagem 

escrita por meio de seus diferentes portadores de texto e, ao mesmo tempo, 

vivenciar atividades de reflexão sobre as palavras e as unidades que as constituem, 

de modo a elaborarem diferentes hipóteses sobre a escrita. 

Acreditamos nesse “Caminho Alternativo” de que é possível garantir nas salas 

de aula da Educação Infantil um trabalho voltado para os diferentes eixos da língua, 

inclusive o de Análise Linguística que, nesse nível de ensino, corresponderia ao 

processo de apropriação da escrita alfabética. Como abordado por Brandão e Leal 

(2010), juntamente com as atividades de leitura e produção de textos e de 

exploração da oralidade das crianças, as atividades de reflexão sobre a língua 

também deveriam fazer parte do cotidiano das salas de Educação Infantil, por meio 

da realização de brincadeiras com as palavras presentes, por exemplo, em textos 

como parlendas, trava-língua, poemas, cantigas de roda, entre outros. Com a leitura 

desses textos, as crianças podem brincar com a sonoridade das palavras e realizar 

diferentes atividades de reflexão como: composição e decomposição de palavras em 

silabas e letras, comparação de palavras quanto à presença de sílabas e letras 

iguais, etc. e atividades de análise fonológica. 

É comum encontrarmos as crianças brincando com as palavras, fazendo 

rimas com os nomes dos colegas ou completando as rimas dos poemas a partir da 

leitura iniciada pela professora, comparando palavras ou parte delas, e sendo 

incentivadas a usar pistas para ler e escrever palavras. Nesses momentos as 

crianças estão sendo oportunizadas a pensar sobre os princípios do sistema 

alfabético e, consequentemente, apropriar-se do mesmo. Ainda é possível 

desenvolver diferentes atividades com o nome próprio do aluno, para que os 

mesmos possam jogar com as letras, as sílabas e os sons, a partir de palavras que 

façam parte do seu universo, ampliando seu repertório de palavras e sons a partir de 

letras e sons conhecidos. Através do desenvolvimento de atividades significativas a 
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criança começa a descobrir a lógica de funcionamento da escrita e de forma 

prazerosa vai se apropriando desse sistema. 

As atividades de análise fonológica podem chamar a atenção das crianças 

sobre as unidades sonoras das palavras (sílabas, rimas, fonemas) e podem levá-las 

a refletir sobre as semelhanças e diferenças sonoras entre as palavras, contribuindo 

assim para que as mesmas descubram um princípio básico do nosso sistema de 

escrita: que a pauta sonora está relacionada aos sinais gráficos e não ao objeto ou 

significado (LEAL; ALBUQUERQUE; LEITE, 2005). Vale salientar que essas 

habilidades podem ser desenvolvidas, também, por meio do uso de jogos 

fonológicos que estimulem a descoberta da dimensão sonora da palavra. Estudo 

realizado por Bezerra (2008) demonstra a importância das reflexões fonológicas 

para o processo de apropriação da escrita e destaca que essas reflexões podem ser 

desenvolvidas por meio de jogos de análise fonológica sem que seja necessário um 

“treinamento em consciência fonológica”. 

Abordaremos, na seção a seguir, algumas pesquisas que destacam a relação 

entre práticas que envolvem, entre outras coisas, um trabalho de reflexão sobre as 

palavras por meio da exploração das unidades que as compõem, e a aprendizagem 

dos alunos no que se refere à apropriação da escrita alfabética. 

 

1.4 Pesquisas sobre práticas de ensino da leitura e da escrita na Educação 

Infantil 

 

Não são muitas as pesquisas que abordam o trabalho de alfabetização na 

Educação Infantil. Bragagnolo e Dickel (2005), ao analisarem publicações da área 

de Educação que tratavam da questão da alfabetização na Educação Infantil 

divulgadas nos meios acadêmicos entre os anos de 2000 e 2003, perceberam a 

escassez de trabalhos nessa área, apesar dos avanços teóricos que resultaram em 

uma concepção de alfabetização vinculada às práticas de letramento. Rompendo 

com uma possível cisão entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, as referidas 

autoras reiteram a importância de “compreender o processo de alfabetização como 

um período amplo, durante o qual a criança, imersa no ambiente cultural, pensa 

sobre a escrita e, auxiliada muitas vezes por intervenções de qualidade, no espaço 

escolar ou não, inicia seu processo de alfabetização” (p. 14). 
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Localizamos duas pesquisas recentes que analisaram o trabalho de 

alfabetização desenvolvido no último ano da Educação Infantil. O primeiro estudo foi 

realizado por Aquino (2007) e teve por objetivo examinar o efeito do trabalho de 

reflexão fonológica no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética na 

Educação Infantil. A pesquisa foi desenvolvida em duas turmas do Grupo V da 

Educação Infantil de escolas da rede pública de ensino da Secretaria de Educação 

de Recife, durante o ano letivo de 2006, e como procedimentos metodológicos, 

foram realizadas observações de aulas nas turmas investigadas e entrevistas com 

as docentes responsáveis pelas turmas. A escolha das turmas esteve relacionada ao 

desenvolvimento de um trabalho sistemático, ou não, com atividades de análise 

fonológica. Assim, uma turma contemplava um trabalho sistemático de exploração 

de rimas a partir da leitura de textos rimados (poesias, parlendas, cantigas). Nessa 

turma, após a leitura eram exploradas as ‘rimas e aliterações’3 das palavras a nível 

oral e escrito, além da identificação e exploração das palavras que se repetiam a fim 

de torná-las estáveis, enquanto a outra turma não vivenciava essa sistematização e 

após a leitura do texto a professora explorava oralmente e por escrito uma palavra, 

identificando a letra inicial, produzindo outras palavras que começassem com a 

mesma letra ou identificando a sílaba inicial e apresentando os padrões silábicos/ 

família silábica referente à sílaba inicial da palavra. 

A fim de analisar a influência das práticas pedagógicas no desenvolvimento 

da escrita pelas crianças, no final do ano letivo os alunos foram submetidos a uma 

atividade de ditado de palavras. A análise dos dados revelou que a turma que 

contemplou um trabalho sistemático de exploração de rimas a partir da leitura de 

textos rimados (poesias, parlendas, cantigas), sendo ao longo do ano estimulada a 

pensar na palavra como sequência sonora, apresentou melhor desempenho no 

processo de aquisição da escrita em relação à outra turma, cujo trabalho no eixo da 

apropriação da escrita alfabética consistia, basicamente, na exploração de palavras 

do texto com ênfase na letra inicial (oral e/ou escrita) e no ensino das famílias 

silábicas. 

Em outra pesquisa realizada em três escolas públicas municipais de Várzea 

Grande (MT), Valadares (2009) buscou desenvolver uma análise e sistematização 

das práticas de leitura e escrita desenvolvidas no cotidiano de três turmas do último 

                                                
3 Nesse contexto rima é a capacidade de identificar o som final da palavra e aliteração é a capacidade 

de identificar o som inicial. 
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ano da Educação Infantil. Durante três meses (março, abril e maio) foram realizadas 

40 horas de observação em cada instituição a fim de aprofundar o conhecimento a 

respeito do trabalho docente com crianças de cinco anos de idade, enfatizando 

principalmente as principais práticas pedagógicas adotadas pelas professoras para 

desenvolver o trabalho com a leitura e a escrita no dia-a-dia da Educação Infantil. 

Além das observações, ainda foram realizadas entrevistas com as docentes e 

análise documental. 

O estudo revelou que a ausência de uma nova prática pedagógica específica 

para a educação das crianças pequenas tem ocasionado uma transposição do 

Ensino Fundamental para a Educação Infantil. A autora percebeu que apesar das 

professoras buscarem desenvolver no cotidiano da sala de aula atividades que 

fizessem parte do universo infantil, tais como a leitura de músicas, histórias e 

realização de jogos de faz de conta e brincadeiras, nas atividades de apropriação da 

escrita especificamente, foi possível observar o uso de textos para, a partir deles, as 

crianças realizarem atividades de recorte e identificação de vogais, por exemplo. 

Esse estudo, diferentemente do de Aquino (2007), não analisou a relação entre as 

práticas desenvolvidas pelas professoras e as aprendizagens dos alunos em relação 

ao processo de apropriação da escrita alfabética. 

Outro estudo que consideramos importante discutir foi o desenvolvido por 

Coutinho-Monnier (2009), que teve o objetivo de investigar as práticas de ensino de 

professoras alfabetizadoras que adotavam livros didáticos com diferentes 

perspectivas metodológicas (ênfase na perspectiva silábica, fônica, sócio-

construtivista) para o trabalho com a leitura e a escrita, buscando analisar como elas 

construíam e desenvolviam suas aulas, a maneira pela qual utilizavam os manuais 

didáticos e as possíveis relações existentes entre o ensino promovido pelas mestras 

e o desempenho dos seus alunos em relação a tais competências. 

Para tal, a pesquisadora observou as aulas desenvolvidas por oito 

professoras que lecionavam em redes municipais, sendo duas de Jaboatão dos 

Guararapes (PE), duas de Recife (PE), duas de Teresina (PI) e duas da França (FR) 

e as atividades realizadas por um grupo de 47 crianças, aprendizes dessas mestras. 

Os dados apreendidos nesse estudo revelaram que os livros didáticos utilizados 

pelas docentes apresentavam diferenças bastante significativas no que concerne à 

natureza das atividades propostas para o trabalho com a leitura e a escrita e que as 

mesmas faziam uso desse suporte na construção e no desenvolvimento de suas 
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rotinas. Verificou-se que as professoras que lecionavam em Teresina (com uso de 

livro didático de base fônica) tinham esse material didático como norteador de suas 

aulas, seguindo-o quase que, exclusivamente, à risca. As demais, por sua vez, o 

tinham como um instrumento de apoio à fabricação de suas práticas de ensino e 

organização do trabalho pedagógico. 

No que diz respeito à aprendizagem dos alunos, a pesquisadora, por meio de 

aplicação diagnóstica com grupos de alunos de cada turma investigada, verificou 

que no início do ano letivo havia uma grande disparidade entre os níveis de 

apropriação do SEA dos alunos brasileiros quando comparados com os franceses. 

Os dados demonstraram que as crianças francesas possuíam um maior domínio da 

leitura e da escrita, fator esse que poderia ser explicado pelo fato de os mesmos 

terem ingressado nas classes de alfabetização com hipóteses alfabéticas de escrita. 

São exatamente esses dados observados pela pesquisadora que gostaríamos de 

destacar: a diferença entre o desempenho dos alunos franceses e brasileiros no 

início do processo de alfabetização (1º ano do Ensino Fundamental). Segundo 

dados da pesquisa, os alunos franceses ingressaram nas classes de alfabetização já 

com hipóteses de correspondência fonema-grafema, fato que pode estar relacionado 

ao trabalho desenvolvido no último ano da Educação Infantil que, na França, 

corresponde ao primeiro dos três anos destinados à alfabetização. 

Segundo Goigoux e Cèbe (2003), o documento oficial que define o currículo 

da escola primária na França estabelece a linguagem como centro do aprendizado 

na Educação Infantil. Fazer os alunos compreenderem o funcionamento do código 

alfabético é um dos objetivos da Grande Section (último ano da Educação Infantil). 

Dessa forma, enquanto os programas oficiais de ensino na França definem 

quais habilidades os alunos devem ter construído ao final do último ano da 

Educação Infantil, o documento referente aos Referenciais Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil no Brasil sugere que as crianças sejam inseridas em 

práticas de letramento, mas não dá orientação alguma sobre a importância de 

desenvolver com os alunos atividades de reflexão sobre as palavras a fim de que os 

mesmos possam compreender o funcionamento do sistema de escrita alfabético. 

Repensar as práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições de 

Educação Infantil, principalmente as práticas voltadas para o processo de 

compreensão do sistema de escrita alfabética é uma necessidade atual. Vivemos em 

uma sociedade onde a escrita está presente de maneira intensa no cotidiano das 
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pessoas e desde cedo as crianças vivenciam situações em que mantêm contato com 

materiais escritos em vários lugares e situações demonstrando interesse em 

compreender e dominar o sistema de escrita. Acreditamos que uma prática 

pedagógica que proporcione o desenvolvimento de atividades significativas pode 

contribuir para que as crianças desenvolvam conhecimentos sobre o sistema de 

escrita desde a Educação Infantil. 

Assim, a presente pesquisa buscou analisar a prática pedagógica de duas 

professoras da Educação Infantil desenvolvida a partir de concepções distintas de 

linguagem e procurou compreender as atividades que eram desenvolvidas a fim de 

que as crianças desenvolvessem conhecimentos acerca do sistema alfabético de 

escrita. 

Esperamos, com o desenvolvimento deste trabalho, poder contribuir para a 

reflexão sobre algumas questões teórico-metodológicas relacionadas às pesquisas 

que discutem as práticas de leitura e escrita na Educação Infantil. Pretendemos 

demonstrar que um trabalho diferenciado, onde desde a Educação Infantil a criança 

seja inserida em práticas de letramento e tenha oportunidade de refletir sobre as 

propriedades do sistema de escrita alfabética pode ser de grande importância para o 

processo de aquisição da escrita. 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo apresentaremos o percurso metodológico que traçamos para a 

coleta de dados dessa pesquisa. Iniciaremos exibindo os objetivos que nortearam o 

desenvolvimento desse estudo. Em um segundo momento, explicitaremos os 

instrumentos metodológicos utilizados para alcançarmos esses objetivos, além da 

análise das práticas das professoras observadas e o percurso evolutivo da 

aprendizagem dos seus alunos em relação à compreensão do sistema de escrita 

alfabética como veremos a seguir. 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Geral 

 

Analisar práticas diferenciadas de ensino voltadas à compreensão do sistema 

de escrita alfabética (SEA) desenvolvidas em duas turmas da Educação Infantil e 

suas relações com as aprendizagens dos alunos. 

 

2.1.2 Específicos 

 

• Caracterizar as atividades voltadas para a apropriação do SEA 

desenvolvidas nas duas turmas da Educação Infantil; 

• Diagnosticar o nível de apropriação de Sistema de Escrita Alfabética 

dos alunos das turmas investigadas ao longo do ano; 

• Comparar as atividades voltadas para a apropriação do SEA 

desenvolvidas nas duas turmas, assim como as aprendizagens dos 

alunos em relação a esse objeto de ensino. 

 

2.2 Abordagem investigativa 

 

Como abordado no capítulo 1 desse estudo, pesquisas realizadas em turmas 

de Educação Infantil têm mostrado que um trabalho pedagógico onde as crianças 

tenham oportunidades de pensar sobre a palavra através do desenvolvimento de 
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algumas atividades de consciência fonológica pode contribuir para o processo de 

alfabetização. Poucos estudos, no entanto, buscaram investigar o efeito de 

diferentes práticas pedagógicas – as que se baseiam na perspectiva do alfabetizar 

letrando e contemplam atividades de leitura e escrita de diferentes tipos de textos 

além de possibilitarem às crianças momentos de reflexão acerca das características 

do sistema de notação alfabético e as que se baseiam na perspectiva de língua 

enquanto código e dão ênfase às atividades de memorização, cópia de letras e 

palavras – para o desenvolvimento de conhecimentos acerca do sistema de escrita 

desde a Educação Infantil. 

Diante desse quadro, tratamos de investigar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas por duas professoras que lecionavam no último ano da Educação 

Infantil e que desenvolviam práticas diferenciadas de ensino da Língua Portuguesa: 

a professora da rede pública procurava realizar um trabalho na perspectiva do 

“alfabetizar letrando” em que buscava conciliar as atividades de leitura e produção 

de texto com aquelas voltadas para a reflexão sobre o sistema alfabético de escrita; 

e a professora da rede privada de ensino desenvolvia um trabalho com ênfase no 

ensino transmissivo e sistemático das letras do alfabeto e das famílias silábicas, por 

meio de atividades de cópia, repetição e memorização. De posse desses dados, 

buscamos analisar os efeitos provocados por suas práticas no processo de 

alfabetização. 

Desse modo, para dar conta do que nos propomos realizar nesse estudo, 

desenvolvemos uma pesquisa de caráter longitudinal, a partir de dois estudos de 

caso. Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso se caracteriza por procurar 

apreender uma realidade particular, dentro de um sistema mais amplo e que tem um 

valor em si mesmo, ainda que posteriormente venham a ficar evidentes 

semelhanças com outros casos e situações. O interesse incide naquilo que ele tem 

de único e particular. 

Concentramos nosso foco na investigação das práticas de ensino voltadas à 

compreensão do sistema de escrita alfabética (doravante SEA) desenvolvidas por 

duas professoras que lecionavam em turmas do Grupo V da Educação Infantil e 

suas relações com as aprendizagens dos alunos. A escolha das duas turmas de 

Educação Infantil esteve relacionada à proposição do trabalho com a Língua 

Portuguesa desenvolvida pelas docentes - participantes dessa pesquisa. Enquanto 

uma turma desenvolvia um trabalho na perspectiva do alfabetizar letrando, a outra 
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turma desenvolvia um trabalho com ênfase na memorização e repetição de letras, 

sílabas e palavras a partir de atividades de cópia. 

A coleta dos dados ocorreu no período compreendido entre os meses de 

março a dezembro de 2009, perfazendo um total de 18 observações em cada sala 

de aula.  

 

2.3 Campo de pesquisa e participantes  

 

2.3.1 Quem são as escolas? 

 

2.3.1.1 A escola de Recife 

 

A escola da Prefeitura do Recife escolhida, doravante chamada escola 1, é 

uma escola de Educação Infantil, localizada na RPA 24, no bairro de Santo Amaro, e 

foi criada no ano de 2003. O espaço foi cedido à Prefeitura por uma instituição que 

atuava na comunidade e passou a funcionar como escola a fim de atender a 

demanda por vagas na Educação Infantil do bairro e de áreas adjacentes. 

A instituição possuía, na ocasião da pesquisa, diretora, vice-diretora, uma 

coordenadora pedagógica, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, dois porteiros, 

duas estagiárias de apoio, um agente administrativo, uma estagiária de secretaria, 

duas auxiliares de desenvolvimento infantil. Ao todo eram oito professoras que 

ensinavam em turmas de grupo IV e V. A escola funciona em dois turnos, e atendia 

na ocasião da pesquisa 190 alunos, sendo uma média de 25 alunos por sala. 

Durante o ano de 2009, a escola desenvolveu dois projetos de leitura: “família 

lendo” e “já sei ler” e um projeto de contação de história5. O projeto “família lendo” 

tinha como objetivo incentivar o hábito de leitura através da realização de leitura de 

livros de literatura infantil por um adulto alfabetizado da família e proporcionar à 

criança momentos de interação com material escrito na perspectiva de ampliação 

das experiências de práticas de letramento. Em um dia da semana a criança tinha 

oportunidade de escolher no cantinho da leitura um exemplar para levar para casa; 

vale salientar que antes de iniciar o projeto a coordenadora fez reunião com as mães 

e falou sobre o projeto e sobre a importância dessa parceria entre as famílias e a 

                                                
4 Regiões Político Administrativas do Recife. 
5 Ver anexo 3. 



 

 

42

escola nesse trabalho. O projeto “já sei ler” era desenvolvido com alunos do grupo V 

que já apresentavam certa autonomia na leitura, esses eram incentivados a levarem 

o livro para casa para ler e no outro dia liam para a turma o livro escolhido ou 

contavam a história. 

A instituição não dispunha de uma biblioteca, no entanto, o acervo da escola 

ficava à disposição das professoras, organizado no “cantinho da leitura” (Figuras 1 e 

2) na sala das professoras. Além das salas de aulas, havia sala de direção, 

professoras, laboratório de informática (em fase de instalação) e ainda peças de 

vestuário para serem usadas nas brincadeiras, cozinha, uma área coberta onde as 

turmas se reuniam para desenvolver atividades coletivas (bom dia, socialização dos 

projetos desenvolvidos em sala, comemoração do dia do estudante, entre outras), 

uma pequena área livre descoberta onde as crianças costumavam brincar; foi 

instalado um brinquedo (casinha de plástico com escorrego e balanço) que era 

usado pelas turmas com horário pré-estabelecido. 

 

 

Figura 1- Foto do Cantinho da leitura  
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Figura 2 - Foto do cantinho da leitura  

 

A escola apresentava uma clientela pertencente à classe popular. Os alunos, 

em sua maioria, eram filhos de motorista, auxiliar de serviços gerais, empregadas 

domésticas, funcionário público, profissionais autônomos (vendedores ambulantes, 

lavadores de carro, cabeleireira, pequenos comércios, etc...)6. 

 

2.3.1.2 A escola de Olinda 

 

A escola da Rede Privada de Olinda, doravante denominada escola 2, está 

localizada no bairro de Rio Doce, funciona em dois turnos, com uma média de 20 

alunos por sala, atendendo da Educação Infantil, a partir dos 2 anos de idade, até o 

5º ano do ensino fundamental. A escola conta com 12 professoras e 2 auxiliares de 

Educação Infantil para atender uma clientela de aproximadamente 200 alunos. Sua 

clientela é formada por filhos de profissionais autônomos (cabeleireira, vendedor de 

lanche, marceneiro), vigilante, segurança, balconista, caixa, empregada doméstica, 

funcionário público entre outras7. A mesma é administrada por duas sócias que são 

pedagogas. Em relação à parte pedagógica, uma é responsável pelo Ensino 

Fundamental e a outra é responsável pela coordenação da Educação Infantil. A 

                                                
6 Informação obtida através de conversa com a professora e com a vice-dirigente. 
7 Informação obtida através de consulta à ficha de matricula. 
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escola foi escolhida pelo conhecimento que a pesquisadora tinha da prática 

pedagógica desenvolvida na instituição, onde o trabalho na área de língua 

portuguesa se caracterizava numa perspectiva de língua como código, além de sua 

clientela apresentar características sócio-econômicas semelhantes à da Prefeitura 

do Recife. É importante observar que a procura dessa clientela por uma escola 

privada pode estar relacionada à baixa oferta de vagas para esse nível de ensino 

nas escolas públicas do bairro. Segundo informação de uma das sócias, o índice de 

inadimplência é bem significativo embora a escola ofereça uma mensalidade 

popular. 

 

2.4 Os participantes da pesquisa 

 

Para a realização do nosso estudo, buscamos encontrar professoras do 

último ano da Educação Infantil que desenvolvessem práticas diferenciadas de 

ensino de Língua Portuguesa. Em relação à professora da escola da rede privada, a 

partir da amizade da pesquisadora com as proprietárias, foi feita uma sondagem 

através de conversas de como era desenvolvido o trabalho de linguagem nas turmas 

de Educação Infantil e percebemos que o perfil da escola8 correspondia aos critérios 

definidos para escolha da turma que seria o desenvolvimento de uma prática de 

linguagem na perspectiva de código, além de sua clientela apresentar características 

sócio-econômicas semelhantes aos alunos da escola da rede pública. Já a 

professora da rede pública municipal foi escolhida pelo conhecimento que a 

pesquisadora tinha da sua prática pedagógica de outros momentos quando 

trabalhava como professora da Educação Infantil na mesma escola, além da mesma 

ser referenciada pela direção e coordenação da escola como uma boa professora. 

Assim observamos as práticas de ensino de duas professoras que lecionavam em 

turmas do último ano da Educação Infantil, sendo uma da rede municipal da cidade 

de Recife e uma da rede privada da cidade de Olinda, durante o ano letivo de 2009. 

A escolha das mestras baseou-se, portanto, nos seguintes critérios: 

 

 

                                                
8 Escola de pequeno porte e atende a uma clientela da classe popular que não dispõe de atendimento 

da rede pública. Segundo informação de uma das sócias, a mensalidade durante o ano de 2009 foi 
de R$ 53,00. 
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• Lecionar em turmas de Educação do Grupo V atendendo a crianças de 

um mesmo nível sócio-econômico.  

• Indicações da direção das escolas como sendo boas professoras; 

• Disponibilidade dos sujeitos em participarem da pesquisa; 

• Desenvolvimento de práticas diferenciadas no ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

A seguir, descreveremos de forma mais detalhada cada um dos sujeitos-

participantes desse estudo. 

 

2.4.1 Quem são as professoras? 

 

A professora da Escola 1 tinha formação em magistério de nível médio, 

concluído em 1973, realizou o curso de graduação em Pedagogia pela FACHO, 

tendo concluído em 1986 e possuía o título de especialista em Psicopedagogia pela 

Universidade de Pernambuco (UPE). Ela lecionava há 23 anos na rede, trabalhando 

em turmas de Educação Infantil a uma média de 20 anos. A professora da Escola 2 

tinha formação em magistério – normal médio concluído em 2002 -, e lecionava em 

turmas de Educação Infantil desde 2003. Ela foi escolhida por apresentar 

disponibilidade para participar da pesquisa, estar em uma turma de grupo V e ser 

indicada pela direção da escola como uma boa professora. 

 

2.4.2 Quem eram os alunos? 

 

Participou da pesquisa um grupo de 34 alunos, do último ano da Educação 

Infantil, sendo 13 da Rede Privada e 21 da Prefeitura do Recife.  

Os alunos da escola 1 estavam numa faixa etária entre 5 e 6 anos, eram 

oriundos de bairros populares e pertenciam a um nível sócio econômico baixo. 

Moravam com a mãe, outros com os pais ou avós. Alguns desses adultos tinham 

profissões como empregada doméstica, vigilante, motorista, auxiliar de serviços 

gerais, autônomos, funcionário público etc. De maneira geral, os responsáveis 

pareciam comprometidos com os estudos das crianças. Durante as observações 

tivemos oportunidade de presenciar conversas de algumas mães com a professora 

buscando informações sobre a aprendizagem do filho. Percebemos apenas o caso de 
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uma criança que apresentou um número significativo de faltas, acreditamos que este 

fato a impediu de avançar na aprendizagem.  

Em relação ao material escolar, a maioria das crianças o trazia, e sempre a 

professora tinha uma reserva para empréstimo. As atividades de casa sempre eram 

realizadas pela maioria do grupo e foi possível perceber que havia uma cobrança por 

parte da família por estas atividades. Os alunos apresentavam bom nível de interação 

entre eles, conversavam, brincavam e realizavam as atividades propostas sem muitos 

problemas, apesar da “agitação”. Três alunos se destacavam pelo comportamento, 

parecendo não estarem muito acostumados a receber limites, no entanto pude 

perceber que dois desses alunos, durante o ano, foram se adequando à rotina da 

sala e passaram a responder melhor às atividades propostas. Salientamos que fazia 

parte da turma uma criança autista que era acompanhada por uma estagiária, que 

nos momentos em que a criança não tinha condições de ficar na sala desenvolvia 

atividades diferenciadas em outros ambientes da escola. 

Os alunos da escola 2 também tinham faixa etária entre 5 e 6 anos e eram 

oriundos de um grupo sociocultural idêntico. De maneira geral, os pais apresentam o 

mesmo perfil profissional dos pais dos alunos da escola 1. As crianças sempre 

traziam seu material escolar e quando alguma criança precisava a professora 

emprestava. Em relação às atividades de casa, algumas crianças não realizavam e a 

professora atribuía o baixo desempenho dessas à falta de apoio das famílias. A 

mesma afirmava que muitas crianças só realizavam atividade na escola e que as 

tarefas de casa nunca eram realizadas. 

Percebi certo descaso por parte de algumas famílias com o estudo dos filhos, 

era como se as famílias acreditassem que os filhos eram muito pequenos para que 

houvesse preocupação com a aprendizagem. 

 

2.5 Procedimentos Metodológicos 

 

2.5.1 Observações de aulas 

 

Considerando que a observação possibilita a interação do pesquisador com 

os sujeitos pesquisados, buscando partilhar o seu cotidiano, “e a experiência direta é 

sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado 

fenômeno” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26), optamos por realizar observações uma 
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vez por semana nas salas de aula das mestras investigadas. No início das 

observações foi explicitado para as professoras que a pesquisadora acompanharia 

as aulas de linguagem. 

Para o registro das observações, foram feitas anotações no diário de campo e 

gravações em áudio, as quais foram transcritas posteriormente. No registro das 

observações, procuramos contemplar a reconstrução dos diálogos e descrição dos 

locais, dos sujeitos e das atividades. Além disso, coletamos também materiais 

impressos lidos e produzidos pelos alunos. 

As observações foram realizadas no período de março a dezembro de 2009 e 

objetivaram levantar dados que possibilitassem: 

• analisar e comparar as práticas de ensino de leitura e escrita das 

professoras observadas e suas relações com as aprendizagens 

pelas crianças sobre o sistema de escrita alfabética; 

• compreender e relacionar os dados obtidos na diagnose e 

levantar pontos a serem abordados nas entrevistas com as 

professoras. 

 

2.5.2 Entrevista 

 

Por sua natureza interativa, a entrevista de caráter semi-estruturado permite 

tratar de temas complexos explorando-os em profundidade. Ao lado das 

observações, a entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de 

dados pelo seu caráter de interação (MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). 

Dessa forma, as entrevistas foram organizadas com o intuito de favorecer a 

compreensão das práticas de ensino de leitura e escrita desenvolvidas pelas 

professoras, visando assegurar o alcance dos objetivos da pesquisa. Nessa 

perspectiva, as professoras foram solicitadas a falar sobre o trabalho desenvolvido 

durante o ano letivo relacionado ao ensino da leitura e da escrita, com base nos 

seguintes tópicos: 

1- As atividades que consideravam essenciais numa turma de grupo V; 

2- As atividades desenvolvidas com o objetivo que os alunos desenvolvessem 

conhecimentos sobre o SEA; 

3- O perfil final que a escola tinha definido para os alunos do grupo V. 
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As entrevistas9 foram gravadas em áudio e algumas informações foram 

registradas no diário de campo pela pesquisadora, as quais foram transcritas e 

analisadas qualitativamente.  

 

2.6 Os testes diagnósticos 

 

2.6.1 Atividade de avaliação do nível de escrita 

 

Para termos um diagnóstico das turmas em relação à apropriação do SEA por 

parte dos alunos, utilizamos como instrumentos de coleta três atividades10 

diagnósticas aplicadas em três momentos, no decorrer do ano letivo de 2009.  

A primeira atividade foi realizada no mês de março, a segunda em setembro e 

uma diagnose final, no mês de dezembro. Para a realização desta atividade foi 

distribuída para cada criança uma folha de papel A4 com o desenho de diferentes 

figuras. Na escolha das palavras usamos como critério o número de sílabas das 

palavras. Antes do início da escrita, a pesquisadora oralmente explicitou o que 

representava cada figura, repetindo o nome de cada uma, para que a criança 

soubesse do que se tratava cada desenho e falou para cada criança individualmente 

que a mesma deveria escrever da forma que soubesse o nome de cada figura 

representada. 

Após a realização do ditado-mudo foi solicitado que cada aluno lesse as 

palavras que havia acabado de escrever. 

As produções escritas foram classificadas nos níveis de aquisição da escrita 

segundo Ferreiro e Teberosky (1985); Ferreiro (2001); Ferreiro (1989). 

 

2.7 Plano de análise dos resultados 

 

Os dados coletados foram submetidos a diferentes análises, com o objetivo 

de verificarmos as possíveis relações entre as práticas de ensino voltadas à 

compreensão do SEA e as aprendizagens dos alunos. Foram feitas análises dos 

dados coletados a partir das diagnoses aplicadas, das observações das aulas e das 

entrevistas empreendidas com as docentes. 

                                                
9 O roteiro da entrevista encontra-se no Anexo 1. 
10 Ver anexo 2. 
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2.7.1 Análise dos testes diagnósticos 

 

Para o mapeamento das aprendizagens dos alunos, analisamos a escrita 

espontânea de oito palavras nos três testes que foram aplicados com as crianças, as 

quais foram categorizadas em seis níveis, de acordo com as fases observadas por 

Ferreiro e Teberosky (1985); Ferreiro (2001); Ferreiro (1989). 

 

2.7.2 Análise das observações das salas de aula 

 

Para analisarmos as práticas de ensino das docentes, inspiramo-nos nas 

categorias desenvolvidas por Albuquerque, Ferreira e Morais (2008).  

Com base nos dados coletados e na interpretação e análise dos mesmos, 

buscaremos responder as questões que nós suscitamos nesse estudo. A seguir, 

passaremos à análise dos dados.  
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CAPÍTULO 3 PRÁTICA DE ENSINO DA PROFESSORA DA TURMA 1 

 

3.1 Prática de ensino-aprendizagem desenvolvida pela professora 1 

 

3.1.1 Caracterização da Sala de Aula 

 

A turma da rede municipal funcionava em uma sala da alvenaria, com boa 

iluminação, quadro branco, mesas com quatro cadeiras, ventiladores, armários 

(onde as professoras guardavam os materiais escolares e atividades desenvolvidas 

em sala de aula) e uma lixeira. A sala possui diversos cartazes onde podemos 

encontrar os textos lidos em sala, uma lista com os nomes dos alunos em ordem 

alfabética (figura 3), o calendário (figura 4) e o quadro com o alfabeto (figura 5). 

Nesta turma foram matriculadas 21 crianças, entre 5 e 6 anos, das quais 13 eram 

meninas. O relacionamento entre os alunos de maneira geral era bem afetuoso, eles 

se tratavam com carinho e interagiam bem entre si. A professora era atenciosa com 

as crianças demonstrando carinho e respeito. 

 

 

Figura 3 – Foto com a lista de nomes dos alunos  
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 Figura 4 – Foto com o calendário  Figura 5 – Foto com o alfabeto 

 

3.1.2 Competências a serem desenvolvidas na área de Língua Portuguesa 

 

Em reunião no início do ano letivo de 2009, as professoras juntamente com a 

coordenadora pedagógica da escola 1 definiram como competências básicas para o 

grupo V as listadas a seguir: 

• Propõe-se a “brincar de ler” 

• Reproduz histórias ouvidas 

• Posiciona-se diante de textos orais e escritos 

• Escreve o nome próprio sem consulta 

• Estabelece sequência lógica 

• Superou o realismo nominal 

• Classifica objetos quanto à cor 

• Faz ordenação 

• Faz contagem sem pular e sem repetir 

• Faz seriação  

• Desenvolveu o conceito de número  

 

Essas competências, listadas em um cartaz, ficaram expostas na sala das 

professoras durante todo o ano letivo de 2009 e pareciam contribuir para a 

organização do trabalho pedagógico não permitindo que a professora perdesse de 

vista os objetivos definidos para aquela série. De acordo com as competências 

definidas para Língua Portuguesa, o trabalho deveria contemplar além das práticas 
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de letramento atividades que contribuíssem para a aquisição do SEA. Nas três 

primeiras competências acima listadas para a área de Língua Portuguesa pode-se 

observar que as professoras juntamente com a coordenadora pedagógica 

preocuparam-se em garantir às crianças a possibilidade de participar de práticas de 

letramento através da leitura e do manuseio de textos de literatura infantil desde a 

Educação Infantil. Além de buscar garantir o acesso a práticas de letramento, as 

competências instituídas ainda contemplavam o desenvolvimento de conhecimentos 

relacionados à compreensão do sistema de escrita ao buscar garantir que as 

crianças ao concluírem o ano letivo tivessem superado o realismo nominal e 

escrevessem seu nome sem consulta podendo utilizá-lo como uma palavra estável. 

 

3.1.3 Como a professora organizava sua rotina 

 

A professora dispunha de um horário semanal onde ficavam definidas as 

atividades que deveriam ser desenvolvidas, conforme quadro abaixo: 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Linguagem Contação  Jogos 

(matemática) 

Brinquedo Jogos  

Artes  Linguagem Vídeo  Jogos 

(matemática) 

Linguagem 

 

Durante as observações, percebemos que a mesma o adequava às suas 

necessidades e à do grupo de crianças. Assim, em muitos de dias de observação as 

atividades desenvolvidas não correspondiam com a proposta do horário, parecia não 

haver por parte da professora uma preocupação em seguir rigidamente o horário. A 

mesma normalmente trazia uma proposta de atividade, e a partir do desempenho 

das crianças, essa era direcionada de acordo com as habilidades que a mesma 

desejava desenvolver e com as necessidades dos alunos. 

Com o objetivo de melhor compreendermos a prática desenvolvida pela 

professora da rede municipal e sua relação com a aprendizagem das crianças no 

que diz respeito à apropriação do sistema de escrita alfabética, nós observamos e 

protocolamos um total de 18 aulas, distribuídas entre os meses de março a 

dezembro de 2009. A partir dessas observações, percebemos que a professora 
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possuía uma rotina estruturada, que contemplava diferentes atividades: leitura de 

textos diversos, atividades de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, jogos e 

brincadeiras, desenhos, dentre outras. A rotina da professora pode ser observada no 

quadro abaixo: 

Quadro 1 – Rotina da professora 1 

ROTINA 

Atividade 

observações 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 

Calendário  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Contagem dos 

alunos 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Escrita da rotina 

no quadro, com 

posterior leitura  

  X X X X             

Leitura deleite X X X  X X X X   X X X  X X   

Roda de 

conversa 
  X X X X     X X    X   

Leitura Coletiva 

de texto  
X X      X X   X  X    X 

Atividades 

relacionadas à 

reflexão sobre o 

SEA 

X X  X X X X X X X X X X X X X X X 

Atividade 

mimeografada 

ou na folha 

 X  X X X  X X X X X X X X X X X 

Lanche X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Recreio X X - X X X - X X X X X X X X X X X 

Brincadeiras, 

jogos e massa 

de modelar 

  X     X   X  X      

Desenho e 

pinturas 
  X  X X    X  X    X   
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3.1.3.1 Bom dia coletivo na escola 

 

Todos os dias os alunos chegavam à escola e se dirigiam às suas salas de 

aula. À medida que chegavam escolhiam suas cadeiras e aguardavam conversando 

com os colegas o momento da realização do “Bom dia”. Após a chegada da maioria 

das crianças, por volta de 7:45 da manhã, os alunos eram levados para um espaço 

onde se desenvolvia uma sequência de atividades denominada “Bom dia”. Nesse 

momento todos os alunos da escola ficavam reunidos e uma professora ficava 

responsável em desenvolver as atividades. Cada professora ficava responsável 

pelas atividades em um dia da semana. Diferentes atividades eram desenvolvidas 

nesse momento, tais como: música visando desenvolver a expressão corporal, 

leitura de história, brincadeiras cantadas, conversas sobre diferentes temáticas, 

como o “carnaval”, “páscoa”. Após essas atividades cada turma retornava à sua 

sala. 

 

3.1.3.2 Calendário, contagem dos alunos e agenda do dia 

 

Na volta à sala, a professora realizava juntamente com uma criança a 

marcação do calendário que ficava exposto na sala. Nesse momento, aproveitava 

para fazer alguns questionamentos: Que dia da semana é hoje? Que dia foi ontem? 

Amanhã será qual dia? Em qual mês nós estamos? Que data é hoje? À medida que 

os alunos iam respondendo a professora fazia referência à quantidade de dias que 

faltavam para acabar o mês, se havia algum feriado, etc... apontando as informações 

no calendário. Assim os alunos tinham oportunidade de perceber a diferença entre 

número e letra e ainda as palavras que eram lidas diariamente poderiam se tornar 

palavras estáveis. Após essas reflexões, a criança pintava no calendário da sala o 

dia indicado e as outras crianças marcavam nas suas agendas a data referente ao 

dia da semana circulando com o lápis grafite. 

Após a marcação do calendário era realizada a contagem dos alunos que 

acontecia da seguinte forma: diariamente era escolhida uma menina que contava as 

meninas e registrava no quadro com bolinhas e com a escrita numérica e um menino 

contava os meninos e registrava da mesma forma. Nesse momento a professora 

ajudava as crianças no registro, quando era necessário, e fazia questionamentos 

buscando contribuir para formação do conceito de número pelas crianças. Como 
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pode ser observado no Quadro 1, todos os dias as atividades do calendário e da 

contagem dos alunos eram realizadas. 

Após essas atividades, a professora, em alguns dias observados, registrava 

no canto esquerdo do quadro a agenda do dia e realizava a sua leitura, chamando a 

atenção dos alunos para as atividades que seriam realizadas. No exemplo a seguir, 

descreveremos como a professora realizou essa atividade. 

 

No dia 14/04/2009, nossa 5ª observação, após a contagem dos alunos e a marcação do 
calendário a professora chama a atenção dos alunos para a leitura da agenda do dia.  
Professora: GENTE OLHA O QUE VAMOS FAZER HOJE? 
Professora: 1º bom dia na sala, calendário, contagem dos alunos, roda de conversa, a 
gente hoje vai conversar sobre a casa. Depois nós vamos ler a história o gato que mudava 
de casa. Depois a atividade. A atividade de hoje é desenhar a casa, depois vamos estudar 
algumas palavrinhas da história, ver o som que começa, quantos pedacinhos tem cada 
palavrinha... 
Nesse momento enquanto realizava a leitura a professora apontava as palavras que estava 
lendo chamando a atenção das crianças.  
 
 

Quadro – exemplo de como a professora organizava a rotina no quadro 
 

ROTINA 

1. BOM DIA NA SALA 
2. CALENDÁRIO 

3. CONTAGEM DOS ALUNOS/AS 
4. RODA DE CONVERSA 

5. LEITURA DA HISTÓRIA – O gato que mudava de casa 
6. ATIVIDADE: DESENHO 

7. MERENDA 
8. ESTUDO DE PALAVRAS DA HISTÓRIA 

9. SAÍDA 

 

3.1.3.3 Leitura deleite 

 

A atividade de leitura deleite foi realizada na maioria dos dias, ou no momento 

do Bom dia coletivo da escola (2ª, 3ª, 7ª, 9ª, 12ª, 15ª observações), ou na sala de 

aula (1ª, 6ª, 14ª, 16ª, 17ª observações). Os textos lidos foram: O Alfabeto (Mauro 

Mota), Não vou dormir, Bruxa Bruxa, Dia e Noite, Patinho Feio, Soldadinho de 

Chumbo, Que bicho será que a cobra comeu? O lobo e o bolo, dentre outros. 

Nesse momento, a professora realizava a leitura de livros de literatura infantil 

do seu acervo ou do acervo da escola. Ficavam claras as estratégias das quais a 
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professora lançava mão para enriquecer a atividade de leitura. Antes de iniciar a 

leitura a professora fazia com que as crianças levantassem hipóteses sobre o tema a 

partir do título, comentava o assunto do qual tratava o texto e durante a realização 

da leitura criava certo suspense em determinados pontos, como pode ser observado 

no exemplo abaixo: 

 

Na nossa 16ª observação no dia 20/10/2009, após realizar junto com as crianças a 
marcação do calendário a professora realizou a atividade de leitura deleite mostrando o 
livro aos alunos e perguntando: 
P- Agora é hora de quê? 
P- Leiam o titulo desse livro aqui. 
P- Quem vai ler o título desse livro? (Mostrando o livro). 
P- Isso aqui é o quê? (mostrando na capa do livro o título com duas interrogações) 
C- Um quadro. 
P- Isso aqui está fazendo o quê? 
P- Isso aqui está fazendo uma pergunta. 
P- Que pergunta 
C- Sou uma fada. (Hevelly) 
P – Sou uma, não. 
Crs- Sou fada, sou bruxa. 
P- Sou fada? Sou bruxa? Está fazendo uma pergunta. Dois pontinhos de interrogação. 
P- Então o título é esse aqui: Sou fada? Sou bruxa? É a historia de quê? 
C- É uma bruxa – uma bruxinha. 
P- É uma bruxinha boazinha ou é uma bruxa má? 
C- É uma bruxinha má. 
P - Mas por aqui pelo que vocês estão vendo, vocês acham que essa foto que tem aqui é 
de uma bruxa boa ou de uma bruxa má? 
C- É uma bruxa boa.  
P- Olha será que tem bruxa boa? P- bruxa é bruxa, fada é fada. Qual a diferença da 
bruxa para a fada?  
C- A fada é boa. Muito boa. 
P- E a bruxa? É mau 
P- A fada é um quê?  
C- A fada é boa 
P- E a bruxa? É mau 
P- Então vamos ver. Sou fada? Sou bruxa? 
P- Quem escreveu esse livro foi [...] 
P- E quem fez os desenhos foi [...] 
P- A editora é [...] 
C- Ática. 
P- Ática não. Bagaço. 
P- Vocês sabem o que é isso? (mostrando a capa do livro) 
C- Uma abóbora 
P- Uma abóbora em forma de quê? 
C- Laranja. 
P- Não  
P- A abóbora está em forma de quê? 
C¹- Criança, bola. 
C²- Não. É em forma de caveira?  
C³ - É. 
P- Então olha. Quem tem isso aqui é casa de quem? 



 

 

57

C- Bruxa. 
P- Gente, olha só. O que vocês estão vendo aqui? (mostrando o livro) 
P- No castelo da bruxa tem o quê?  
C- Morcego  
P- Tem o que mais?  
C- Sapo, barata, lagartixa, tem rato. 
P- Mas, aqui não tem rato, não. (mostrando o livro) 
P- Vamos ouvir agora? 
P- Inicia a leitura... Havia um castelo bem no meio da floresta [...] 
P- Vocês sabem o que é uma assembleia? É uma reunião. 
P- As bruxas estavam reunidas. O que será que elas estavam discutindo? Vocês 
imaginam? 
C- Sobre o morcego. 
C- Morcego, não. 
P- Vocês não conseguem imaginar. Afinal a história começou agora. 
P- Essa história acontece no castelo da bruxa lá no meio de quê?  
P- Era no meio da cidade? 
C- Não. Era no meio da floresta. 
P- Continua lendo a história. 
P- Vocês sabem o que é banida? 
P- Banida quer dizer expulsa... 
P- As bruxas estavam reunidas falando de quem? 
C- Da bruxa Sulamita. 
P- O que será que a bruxa Sulamita fez que as bruxas não queriam mais que ela vivesse 
no castelo. 
P- Vamos ver o que aconteceu? 
P- Olha! Foi essa bruxa aqui que não queria que Sulamita vivesse mais no castelo. 
(mostrando no livro) 
P- Continua a leitura. 
P- A bruxinha Sulamita estava fazendo alguma coisa errada? 
C- Não, claro que não. 
P- Mas as bruxas falaram que todas as bruxas que se prezam não fazem o que Sulamita 
fazia. Sulamita estava sendo boa ou estava sendo má? E existe bruxa boa? 
C- Não 
P- Olha... (continua lendo o livro) 
P- O que a bruxa falou? 
C- Que ela não iria mais participar da reunião das bruxas. 
P- Vamos ver o que aconteceu com ela? (continuou lendo) 
P- Partiu quer dizer o quê? 
C- Foi embora. 
P- Foi embora de onde? 
C- Do castelo? 
P- O que será que acontecerá com ela agora? Ela não tem mais casa para morar. 
(continuou a leitura) 
P- Presta atenção agora para ver o que aconteceu com Sulamita. (continuou lendo a 
história) 
P- Porque a mulher gritou?  
C- Por que ela viu uma bruxa. 
P- Mas porque ela gritou?  
C- Porque ela ficou com medo. 
P- Olha ela transformou uma moedinha em muitas moedinhas. (continuou lendo) 
P- Ela ainda tinha algum poder. Não era? Olha só, o que será que ela vai fazer com 
essas moedinhas? 
C- Comprar comida para comer. 
P- Ela estava com quê? 
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C- Com fome. Ela ia comprar comer. (continuou lendo) 
P- Em que ela se transformou? 
P- Ela era assim. Olha? (mostra o livro) 
C- Ela se transformou em uma fada. 
P- Vocês gostaram da história? 
C- Gostaram. 
P- Por isso que perguntava Sou fada? Sou bruxa? Ela era bruxa não era. Mas era uma 
bruxa má? 
C- Não. 
P- Por isso que ela se transformou em uma fada. 
A professora passou o livro para as crianças observarem. 

 

Durante entrevista com a professora percebemos a importância que a mesma 

atribui ao trabalho com leitura deleite: 

Prof ª: 

“...faço leitura e contação de história diariamente na rodinha. As crianças 

saem com um conhecimento muito bom de como se organiza a escrita, 

gostando de ler, se interessam pela leitura de história, com o vocabulário 

mais amplo”.... (Entrevista no final do ano de 2009). 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) 

orienta que a oralidade, a leitura e a escrita devem ser trabalhadas de forma 

integrada e complementar. O mesmo define que as práticas de leitura devem 

proporcionar a valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento. Os 

professores dessa escola parecem ter conhecimento da importância de proporcionar 

às crianças momentos de interação com textos que fazem parte do universo infantil, 

inserindo as mesmas em práticas de leitura desde a Educação Infantil. Assim, fazia 

parte da rotina da professora 1 e da escola no geral proporcionar às crianças o 

contato com textos escritos, permitindo às mesmas construírem um sentimento de 

curiosidade pelo livro e pela escrita e desenvolverem uma relação prazerosa com a 

leitura. 

 

3.1.3.4 Roda de conversa 

 

Após as atividades iniciais que faziam parte da rotina (calendário, contagem 

dos alunos, agenda), a professora, em alguns dias (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª, 16ª 

observações), organizava os alunos em círculo e realizava uma roda de conversa 



 

 

59

para realizar a leitura deleite ou para discutir alguma temática que estava sendo 

trabalhada na sala de aula, como veremos no exemplo a seguir. 

 

No dia 14/04/2009, nossa 5ª observação, após a realização das atividades de rotina a 
professora disse: 
P- Olha... a gente agora vai fazer a rodinha para conversar sobre a casa e ouvir a história. 
Crs - Certo tumulto.... As crianças levantam, arrastam cadeiras e vão colocando formando a 
roda. 
P- A professora chama a atenção das crianças e pergunta: casa é importante por quê? É 
importante ter uma casa? 
Crs- Por causa da chuva. Por que chove. Fica com frio. 
P- A casa é nosso abrigo. Aonde a gente [...] 
Crs.- Descansa. 
P- Uma casa tem que ter o quê? 
Crs.- Banheiro. 
P- No banheiro tem que ter o quê? 
Crs.- Chuveiro, bacia sanitária, descarga. 
P- Além do banheiro, o que precisa ter numa casa? 
Crs.- Cozinha, quarto, sala... 
P- Então olha. O que tem que ter na cozinha? 
Crs.- É. Na cozinha tem que ter pia, geladeira, armário para guardar comer. 
P- Além do banheiro e da cozinha o que precisa ter na casa? 
Cr- Quarto. 
P- No quarto tem o quê? 
Crs.- Cama, guarda-roupa... 
P- Além do banheiro, do quarto e da cozinha que outros espaços têm na casa? 
Crs- Sala. 
P- O que coloca na sala? 
Crs.- Televisão, cadeira, sofá.... 
P-. E o terraço. O que coloca no terraço? 
Crs.- Brinquedo, bicicleta, cadeiras para sentar. 
P- Depois da historinha cada um vai pensar como é a sua casa e vai desenhar. 
Cr.- A minha casa é de tijolo.  
P- Tem casa feita de tijolo, feita de madeira, de barro...casa grande, casa pequena. 
Obs.: a professora realiza a leitura de história na rodinha e depois as crianças fizeram o 
desenho proposto nas mesas. 

 

3.1.3.5 Leitura de textos 

 

Em 12 dias a professora realizou leitura de textos como poemas, músicas, e 

livros de literatura infantil, com o objetivo de depois realizar exploração de algumas 

palavras do texto. A professora parecia compreender a importância de proporcionar 

às crianças desde a Educação Infantil o acesso a textos que circulam socialmente e 

que fazem parte do seu universo, além de compreender que a leitura de textos 

curtos, ritmados, com presença de rimas pode ajudar no processo de apropriação da 

escrita alfabética como afirmam Leal, Albuquerque e Leite (2005). Nos 18 dias em 
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que realizamos observações de aulas na turma da professora 1, foram lidos os 

seguintes textos: Gente tem sobrenome, A chuva, O gato que mudava de casa, 

A bola, Capelinha de melão, Gata pintada, Foge tatu, A foca, Saci pererê, O 

pião entrou na roda, Pote de melado, O menino que descobriu as palavras e 

Brincando na chuva. No geral, a professora trazia o texto escrito em um cartaz ou 

escrevia no quadro e realizava, primeiro, a leitura oral do texto. Depois, solicitava 

que os alunos lessem com ela. Esses textos eram depois afixados na parede da sala 

de aula (Ver figuras 6, 7, 8). Em alguns momentos, a professora leu textos 

diretamente de livros e realizou uma exploração oral do mesmo.  

 

 

Figura 6 – Foto do poema ‘a bola’ Figura 7 – Foto da música ‘a chuva’  
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Figura 8 – Foto do poema ‘a foca’ 

 

3.1.3.6 Atividades relacionadas à reflexão sobre o SEA 

 

A professora realizou, nos dias em que observamos suas aulas, atividades 

diferenciadas que levavam os alunos a refletirem sobre alguns princípios do nosso 

sistema de escrita. Essas atividades serão apresentadas na próxima seção. 

 

3.1.3.7 Brincadeiras, jogos e massa de modelar 

 

Como vimos no horário semanal da professora, havia momentos definidos 

durante a semana para realização de atividades de jogos, brincadeiras e uso de 

massa de modelar. Em geral, as brincadeiras na sala de aula envolviam o uso de 

brinquedos como carrinhos, bonecas, casinha, panelinhas, etc. Esses brinquedos 

ficavam em uma sala específica e a professora os levava para o local no dia 

específico. Em relação aos jogos, a dinâmica era a mesma: no dia definido para sua 

turma brincar com os jogos, a docente os levava para a sala. Os jogos podiam ser 

desde jogos de encaixe, memória, quebra cabeça, a jogos envolvendo a área de 

linguagem (dominó desenho/palavra, dominó letra inicial/desenho, alfabeto móvel, 

memória de alfabeto - palavra/desenho, memória de A a Z – desenho/letra inicial e 



 

 

62

palavra) e de matemática (dominó número/quantidade, jogo de encaixe 

número/quantidade, boliche, dado com números, sequência lógica e ábaco). 

 

3.1.3.8 Desenhos e pinturas 

 

Em relação ao desenho, essa proposta apareceu em diversas aulas. Na 

maioria das vezes, as crianças eram convidadas a desenhar demonstrando 

compreensão do texto lido, ou sobre algum tema que era explorado em sala pela 

professora. O desenvolvimento da atividade de desenho com as finalidades acima 

descritas aconteceu nas observações 3, 5, 6, 10, 12 e 16 e foram explorados 

respectivamente os seguintes temas: a família, a casa, o que fazemos durante o dia 

e a noite; nas observações 10 e 12 a atividade foi realizada com a finalidade de 

avaliar a compreensão textual das crianças após o trabalho com o poema A foca de 

Vinicius de Moraes e a leitura do livro Gata Pintada de Elita Ferreira. Ainda foi 

possível observar a solicitação do desenho livre aos alunos que concluíam as 

atividades, no verso da folha usada. 

 

3.1.4 Atividades que ajudavam na apropriação do SEA 

 

Como visto na seção anterior, a professora realizava todos os dias atividades 

que exploravam alguma característica do nosso SEA. Essas atividades podiam ser 

realizadas coletivamente envolvendo professora e alunos, ou individualmente. 

Para melhor analisarmos o desenvolvimento das atividades de apropriação do 

sistema de escrita desenvolvidas pela professora, apresentaremos, a seguir, uma 

tabela que nos permite ter um panorama geral do trabalho realizado em sala de aula 

referente ao trabalho com o SEA.  

 

Quadro 2: ATIVIDADES DE APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA 

ALFABÉTICA 

Atividades 
/categorias  

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 

Leitura/ 
Identificação 
de letras do 
alfabeto  

 

X 

 

X 

                

Leitura/ 
Identificação 
de palavras 
em texto  

              

X 
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Leitura de 
palavras 
referentes 
aos dias da 
semana, 
mês do ano 
e alunos 
ajudantes  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Contagem 
de letras em 
palavras 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

   

X 

          

Contagem 
de sílabas 
em palavras 
oralmente 

  

X 

  

X 

 

X 

    

X 

  

X 

       

Identificação 
da sílaba 
inicial 
oralmente 

    

X 

 

X 

      

X 

   

X 

    

Identificação 
da sílaba 
final 
oralmente  

           

X 

       

Identificação 
oral de 
palavras que 
rimam com 
correspon-
dência 
escrita 

        

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

     

Comparação 
de palavras 
quanto ao 
tamanho  

         

X 

         

Comparação 
de palavras 
quanto à 
presença de 
sílabas 
iguais 

           

 

X 

       

Completar 
palavras 
(retiradas de 
texto ou 
referente a 
alguma 
temática) 
com vogais  

  

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

    

 

 

X 

         

Comparação 
de pares de 
palavras que 
se 
diferenciava
m em 
apenas uma 
letra /um 
som 

        

 

 

X 

          

Copiar 
palavras 
(retiradas de 
texto ou 
referente a 
alguma 
temática)  
(palavras 
cruzadas) 

            

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 
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Escrita 
coletiva de 
palavras 

       

X 

      

X 

     

Escrita 
espontânea 
de palavras 

                

X 

  

Escrita de 
frase (título 
de história) 

          

X 

   

X 

     

Formação 
de palavras 
com o 
alfabeto 
móvel  

      

X 

  

X 

   

X 

       

 
 

Observando o quadro 2, podemos constatar que a professora desenvolveu 

atividades bastante diversificadas para trabalhar com o sistema notacional. Podemos 

assim afirmar que a professora acreditava que desde a Educação Infantil fosse 

possível desenvolver nas crianças conhecimentos acerca do sistema de escrita 

alfabética, como apontado por Brandão e Leal (2010). Mesmo sabendo da não 

obrigatoriedade de se alfabetizar neste nível de ensino, a mesma demonstrava 

preocupação em proporcionar atividades que permitissem aos alunos refletirem, 

questionarem, criarem hipóteses acerca de como se organiza o sistema de escrita, 

possibilitando que avançassem em seus conhecimentos sobre este sistema, como 

percebemos no relato da professora ao ser convidada a falar sobre o trabalho 

desenvolvido durante o ano letivo com a turma: 

“assim... eu acho que o trabalho que desenvolvi... eu acho que estou no 

caminho certo eu acho que foi bom, porque as crianças saíram no nível que 

eu esperava, algumas conseguiram se alfabetizar não é o que se espera da 

Educação Infantil, não é obrigatório, mas este trabalho que desenvolvi na 

sala, que desenvolvo com as turmas que eu trabalho desde o grupo IV, as 

crianças sempre avançam. As crianças que não saem alfabetizadas saem 

com um conhecimento muito bom de como se organiza a escrita, gostando 

de ler, se interessam pela leitura de história, com o vocabulário mais 

amplo...” (entrevista dezembro de 2009). 

 
Percebemos assim que a professora ora realizava atividades de reflexão no 

nível da letra, ora no nível da sílaba e algumas vezes no nível da palavra. 

Observamos que, normalmente, essas atividades de reflexão eram realizadas a 

partir da leitura de textos, músicas, parlendas, jogos entre outros. 

No exemplo a seguir, descreveremos como a professora realizou uma 

atividade que teve início com a leitura de uma música, organizando o tempo 
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pedagógico de modo a contemplar diferentes áreas de conhecimento, assegurando 

ainda a realização de atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética, 

como veremos no extrato da aula abaixo. 

No dia 24/03/2009, nossa segunda observação, a professora na roda de conversa retoma 
a aula do dia anterior perguntando as crianças sobre as atitudes que devemos ter no dia a 
dia em relação ao uso da água. As crianças vão respondendo enquanto a professora vai 
sistematizando as falas das crianças. Logo em seguida a professora retomar uma 
pesquisa enviada para casa, nesse momento na roda de conversa, cada criança responde 
a pergunta que foi levada para casa. Após essa atividade a professora realiza a leitura 
junto com as crianças da música (ÁGUA – CRISTINA MEL) que estava colada em um 

cartaz na parede da sala. A professora fala: 

P- Vamos ler a música que a gente cantou 
ontem? 

C- Vamos. 

P- Quem lembra sobre o que fala essa música. 

C- Água. 

P- Vai lendo e apontando junto com as 
crianças. 

P- Agora vamos cantar. 

C e P- Cantam a música e a professora vai 
apontando o texto da música no cartaz 

Pesq. Após a música a professora coloca no 
quadro alguns desenhos, feitos pelas crianças, 

a partir da pergunta: onde podemos encontrar a água? 

P- Eu vou colocar no quadro os desenhos que vocês fizeram de onde podemos encontrar 
água e vou escrever os nomes dos desenhos faltando algumas letrinhas para vocês 
completarem. 

CH--------V---------- R____ _____ M_____ Ç________ 

P- Quantas sílabas têm na palavra chuva? 

C- 2 

P – Qual a letra que falta no pedacinho CH____ 

C- A letrinha U 

P- E va? Qual a letra que falta? 

C- a 

P- Rio começa com qual letra? 

C- r 

P- Qual a letra que falta para completar RI? 
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C- o I 

P- RI ____ (a professora faz a leitura silabando e apontando para o pedacinho escrito no 
quadro) e pergunta qual a letra que está faltando para completar a palavra RIO? 

Após realizar a atividade no quadro a professora distribuiu com as crianças uma ficha 
mimeografada com a mesma atividade que deveria ser realizada individualmente. Durante 
a realização da atividade a professora passava nas mesas e refletia com as crianças, 
questionando qual era a letrinha que faltava? Lendo a palavra silabando dando ênfase a 
sílaba para levar a criança a pensar qual era a letra que completaria a sílaba. 

 

Percebemos que a atividade proposta pela professora foi bastante rica, pois 

através do desenvolvimento da mesma, foi oportunizado às crianças perceber a 

palavra como sequência sonora, além de se familiarizarem com as letras, 

percebendo a relação de certa letra com determinado valor sonoro. O 

desenvolvimento da atividade ainda possibilitou às crianças relacionarem a pauta 

sonora à pauta escrita e perceberem que toda sílaba tem uma vogal descobrindo a 

regularidade da constituição das sílabas. Vale ressaltar que durante o 

desenvolvimento da atividade a professora oscilava entre momentos individuais e 

coletivos: escolhendo algumas crianças, entre as que se ofereciam, para 

participarem da atividade indo ao quadro e junto com o grande grupo refletirem 

sobre as possibilidades para completar as palavras estudadas. 

Como percebemos no quadro 2, a atividade com leitura e escrita de letras 

ainda foi desenvolvida em outros momentos: observações 1, 4, 5, 7. Nesses 

momentos percebemos a preocupação da professora em atender os alunos nos 

seus diferentes níveis de conhecimentos, assim enquanto algumas crianças tiveram 

oportunidade de aumentar o seu repertório de correspondências grafofônicas, outras 

foram levadas a perceber que uma mesma letra pode estar em palavras diferentes, 

enquanto algumas crianças foram levadas a refletirem que utilizamos letras para 

escrever, conhecendo-as e aprendendo a nomeá-las. Vejamos abaixo o 

desenvolvimento de duas atividades desenvolvidas nessas observações. 
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Atividade 1 – música: gente tem sobrenome 

No dia 17/03/2009, nossa 1ª observação, a professora retomou a aula anterior onde tinha 
sido trabalhada a certidão de nascimento, o sobrenome. Explicando que o sobrenome é da 
família e que as coisas não têm sobrenome, só as pessoas. A professora solicitou que 
alguns alunos falassem seu sobrenome e colocou a música: gente tem sobrenome. Depois 
de escutarem a música algumas vezes a professora distribuiu placas com as letras do 
alfabeto (cada criança ganhou uma placa com uma letra do alfabeto) e à medida que na 
música a letra era citada a criança que estava com a placa correspondente levantava a sua 
placa e a professora citava as palavras que estavam na música, chamando à atenção das 
crianças para as palavras que começavam com a letra. Em seguida a professora mostrou na 
música escrita as palavras citadas destacando a letra inicial das palavras. 

 

Atividade 2 – bingo dos nomes 

No dia 24/03/2009, nossa 2ª observação, após o intervalo do lanche, a professora propôs às 
crianças a realização de um bingo do nome das crianças da sala. Cada criança recebeu uma 
cartela onde estava escrito o seu nome. A professora explicou a atividade e deu início à 
mesma sorteando as letras de dentro de um saco. A professora mostrava a letra sorteada, os 
alunos diziam o nome da letra e procuravam na sua cartela, marcavam e ajudavam os 
colegas que estavam na mesma mesa. Enquanto os alunos procuravam a letra sorteada a 
professora circulava entre as mesas refletindo com os alunos sobre o nome da letra, quem 
tinha a letra sorteada no nome, etc. 

  

 

 

Ainda foi possível observar na rotina da professora um trabalho sistemático 

com texto rimado. Como retratado no quadro 1, a professora diversas vezes 

possibilitou às crianças a leitura e a exploração desses textos. Nesses momentos a 

professora explorava o texto, solicitando às crianças que identificassem as rimas 
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com e sem correspondência escrita. Após a exploração no coletivo, geralmente a 

professora propunha às crianças uma ficha de atividade, onde as mesmas tinham 

oportunidade de refletir sobre diferentes aspectos do sistema notacional. A fim de 

possibilitar uma maior compreensão acerca de como essa atividade foi 

desenvolvida, descreveremos, no exemplo a seguir, como a professora realizou uma 

atividade de leitura de poema e depois realizou a exploração da rima das palavras 

presentes no mesmo: 

 

No dia 29/07/2009 durante a nossa 13ª observação após as atividades de rotina, na roda 
de conversa, a professora fez para as crianças a seguinte pergunta: o que faz você ficar 
feliz? Após a resposta das crianças a professora disse aos alunos que iria ler um poema 
de Vinicius de Moraes. A professora escreve no quadro uma parte do poema e lê para as 
crianças, com entonação e dando ênfase as partes rimadas. 
P- Agora vamos ler o poema junto comigo. 
C- Repetem a leitura à medida que a professora vai lendo e apontando. 
P- Agora vamos circular as palavras que rimam. Vamos ver? Eu vou chamar uma criança 
para marcar. Vamos ler.  
P e Crs. – quer ver a foca ficar feliz?  
É por uma bola no seu nariz.  
À medida que vai lendo a professora vai apontando o texto. 
P - Chama uma criança ao quadro e pergunta ao grupo. Feliz rima com... 
C- Nariz 
P- Vamos olhar como terminam as palavras FELIZ e NARIZ, olhem, elas terminam com o 
mesmo som. IZ.  
P- Fernanda vai circular as palavras FELIZ e NARIZ. 
P- Agora olhem.... Vamos continuar lendo o poema. Quer ver a foca 
Bater palminha? 
É dar a ela 
Uma sardinha 
P- Lucas vem ao quadro circular as palavras que estão rimando. 
P- PALMINHA rima com... 
C- SARDINHA 
P- Lucas vai circular as palavras PALMINHA e SARDINHA, a professora realiza a leitura e 
dá ênfase a rima das palavras. 
P- Vamos continuar a leitura? Quer ver a foca 
Comprar uma briga? 
É espetar ela 
Bem na barriga 
P- lê junto com as crianças dando sempre ênfase as rimas nas palavras. 
P- agora quem vem circular as palavras que rimam é Hildebrando. 
P- BRIGA rima com... 
C- BARRIGA 
P - Então Hildebrando vai circular que palavrinhas? 
C- BRIGA e BARRIGA. 
Após essa atividade cada criança recebeu uma folha para fazer um desenho que 
representasse o poema. 
LANCHE. 
Após o lanche a professora retomou a atividade mostrando para as crianças as palavras 
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que tinham sido marcadas no poema realizando mais uma vez a leitura coletiva. Enquanto 
realizava a leitura a professora ia apontando a direção do texto no quadro (figura 9). Após 
essa atividade a professora apagou do poema as palavras que tinham sido marcadas (as 
rimas) e explicou as crianças que cada um iria receber a atividade (figura 10) onde estava 
escrito o poema faltando algumas palavras e que cada criança deveria completar o seu 
poema e depois circular as palavras que rimavam.  
As atividades foram distribuídas e a professora escreveu em um canto do quadro as 
palavras que deveriam completar o poema. Durante a realização da atividade a professora 
passava nas mesas lendo para as crianças o poema e fazendo perguntas que ajudavam 
as crianças encontrarem a palavra que está faltando para completar a lacuna.  
No dia seguinte a professora continuou uma sequência de atividade com o poema A 
FOCA. Retomou o texto que foi escrito no quadro e fez a leitura com os alunos, dando 
ênfase as rimas das palavras. Em seguida as crianças foram divididas em grupos e 
receberam o poema dividido em versos para montar em uma cartolina coletivamente. A 
professora junto com as crianças foi realizando a leitura do poema que estava no quadro e 
a partir das ‘pistas’ cada grupo ia identificando a parte do poema que pertencia ao grupo e 
colava em uma cartolina que estava na parede. A professora junto com as crianças 
realizou a leitura do poema colado na cartolina (figura 11). Nesse momento, ela fez 
algumas observações em relação às características do gênero trabalhado.  

                         
Figura 9 – foto do poema ‘a foca’                                       Figura 10 – foto da atividade 
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Figura 11 - foto da montagem do poema 

 

Durante nossas observações presenciamos outra atividade com leitura de 

poema rimado onde a professora, além de trabalhar as rimas, aproveitou para 

trabalhar com as crianças a comparação de pares de palavras quanto à 

possibilidade de trocando uma letra mudar a palavra. Vejamos a seguir: 

 

No dia 12/05/2009, na 8ª observação, após as atividades de rotina a professora colou no 
quadro uma cartolina com o poema de Cecília 
Meirelles – A BOLA  

A professora leu com os alunos o poema e 
perguntou: 

P- Porque a autora do poema diz que a bola de 
Raul é de Arabela e da Arabela é do Raul? 

Crs- Por que eles jogavam com as bolas. 

P- Eu vou ler novamente o poema e vocês vão dizer 
às palavras que rimam. 

À medida que ia lendo, a professora parava e 
questionava as crianças. 

P- Vou circular a palavra Raul. Que palavra rima 
com Raul? 

C¹- Azul  

P- Circule aqui no poema. 

P- Vou circular a palavra amarela. Quem rima com amarela? 

C² - Arabela. 
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Chamada ao quadro para circular a palavra, a criança não conseguiu identificar no texto e 
foi auxiliado por outra colega, que encontrou a palavra e circulou. 

P- Ainda tem alguma palavra que rima com amarela? 

C³- Bela. A criança foi ao quadro e circulou no poema. 

Após essa atividade a professora escreveu a palavra BOLA no quadro e explorou junto 
com as crianças: 

P- Quantas vezes abrimos a boca para dizer a palavra bola? 

C- Contam BO – LA marcando com os dedos cada vez que abrem a boca e respondem 
‘duas vezes’. 

P- Então, a palavra tem 2 sílabas. 

P- Agora vamos contar quantas letrinhas tem na palavra BO LA. 

C e P – Contam as letras B O L A. (à medida que a professora conta vai apontando as 
letras)  

Após essa atividade a professora chama à atenção das crianças e pergunta: Se eu trocar 
a letra ‘O’ da palavra BOLA pela letra ‘E’ que palavra vai formar? 

Crs- Bela 

P- Agora eu vou trocar o ‘L’ pelo ‘C’. Que palavra vai formar? 

Crs- BOCA 

E assim a professora continuou formando pares de palavras como: 

BOCA – BOBA                  BOLA – BOLO 

Chamando a atenção das crianças para as trocas que estavam sendo realizadas. Após o 
intervalo do lanche a professora distribuiu um alfabeto móvel para cada mesa e cada 
criança deveria formar a palavra bola. Durante a realização da atividade a professora 
passava nas mesas ajudando as crianças em níveis iniciais de apropriação da escrita, 
proporcionando momentos de reflexão onde as crianças eram oportunizadas a pensar que 
as letras são usadas para escrever, a letra tem determinado valor sonoro, a relação entre 
as partes faladas e as partes escritas. 

 

Percebemos que a professora pesquisada parecia perceber o papel das 

habilidades de reflexão fonológica no aprendizado da leitura escrita, como afirmam 

pesquisas realizadas por Bryant e Bradley (1987); Leite (2006); Barrera e Placiteli 

(2008); Aquino (2007) e Bezerra (2008). Assim atividades de “análise fonológica” tais 

como: identificação e produção de palavras que rimam, identificação e produção de 

palavras que começam com o mesmo som, separar e contar oralmente as sílabas de 

palavras, identificar palavras maiores que outras, faziam parte das atividades diárias 
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da mesma. A professora, ao ser questionada sobre que atividades realizava para 

que seus alunos desenvolvessem conhecimentos sobre SEA, respondeu: 

  

“eu acredito no trabalho com análise fonológica porque eles fazendo esse 

trabalho é uma base para que eles saiam da Educação Infantil com uma 

noção da escrita. Mesmo que eles não saiam alfabéticos, saiam silábicos, 

eles não vão se perder no caminho. Eu acho que eles saem com uma boa 

base” (entrevista dezembro de 2009). 

“o trabalho com rima desenvolve a consciência sonora não é? análise 

fonológica também. E... eu acredito que eles aprendam a ler e escrever 

mais depressa, que eles vão superando as fases e compreenda como se 

organiza a escrita” (entrevista dezembro 2009). 

 

Em relação ao trabalho com alfabeto móvel foi possível observar a sua 

realização em três momentos diferentes (6ª, 8ª e 12ª observação). Durante a 

realização do trabalho com letras móveis, a professora parecia ter consciência da 

importância de proporcionar esses momentos de interação das crianças com esse 

material, pois através do mesmo as crianças tinham oportunidade de montar e 

desmontar as palavras propostas pela professora, sendo levadas a refletir sobre o 

nome das letras, a sua ordem na palavra e as combinações e posições que podem 

assumir em uma determinada palavra. Assim percebemos que a professora através 

do uso do alfabeto móvel, utilizando diferentes estratégias, conduziu a realização da 

atividade atendendo as necessidades específicas de cada grupo de alunos. 

Observemos a descrição da realização da atividade: 
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No dia 21/07/2009, nossa 12ª observação, a professora após a leitura do livro: FOGE TATU 
– foi perguntando as crianças o nome dos animais que faziam parte da história. À medida 
que as crianças falavam o nome do animal, ela escrevia no quadro destacando a sílaba 
inicial com uma cor diferente do restante da palavra e junto com os alunos observavam o 
número de letras que formavam a sílaba inicial e quantificavam o número de sílabas da 
palavra registrando ao lado. Após escrever o nome dos animais ditado pelos alunos, a 

professora levou os alunos a refletirem 
observando: o som inicial – o som final – as 
palavras com sílabas iguais (ver figura 12). 
Hildebrando vai ao quadro e diz à professora que 
o CO de cobra é o mesmo que aparece na 
palavra macaco e na palavra coelho. A professora 
chama a atenção das crianças em relação à 
observação feita pelo aluno. 

Após o lanche a professora dividiu as crianças em 
dupla e cada uma recebeu a figura de um animal 
e o alfabeto para formar a palavra. A professora 
passava nas mesas e solicitava que as crianças 
lessem a palavra; observando a letra que iniciava; 
a ordem das letras, a sílaba inicial. Para as duplas 
que apresentaram dificuldade na realização da 
atividade, a professora separou as letras que 
formavam o nome da gravura e foi orientando a 
escrita da palavra, solicitando que as crianças 
observassem a palavra no quadro, mostrando a 

letra inicial e repetindo a palavra silabando para que as crianças tentassem identificar a 
letra que seria colocada na sequência da escrita da palavra. Todas as duplas formaram o 
nome do animal e a professora vai até o quadro e escreve as palavras formadas pelas 
duplas a partir da leitura realizada pelas mesmas. Em seguida a professora distribui com as 
crianças papel e lápis de cor para cada criança desenhar e copiar o nome dos animais que 
tinham sido escritos no quadro. 

 

       

 

Os extratos de aula selecionados e acima transcritos permitem afirmar que a 

professora estava consciente do percurso que as crianças fazem no processo de 

Figura 12 – Foto da atividade do 
quadro 
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aquisição da escrita, assim no seu cotidiano preocupava-se em possibilitar aos seus 

alunos, a partir de diferentes estratégias e recursos, momentos de reflexões acerca 

de como se organiza o sistema de escrita alfabética, auxiliando-os na construção e 

no avanço de suas hipóteses sobre esse sistema. 

A seguir apresentaremos o trabalho da professora 2. Como a mesma em seu 

cotidiano organizou o trabalho pedagógico voltado à aquisição do SEA? 
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CAPÍTULO 4 PRÁTICA DE ENSINO DA PROFESSORA DA TURMA 2 

 

4.1 Prática de ensino-aprendizagem desenvolvida pela professora 2 

 

4.1.1 Caracterização da sala de aula 

 

A turma da rede privada funcionava em uma sala construída em alvenaria, 

com boa iluminação, quadro branco, mesas com quatro cadeiras, uma estante onde 

ficavam guardados os materiais dos alunos e da professora, ventiladores, lixeira. A 

sala era decorada com um painel com motivos infantis (figura 13) e com um 

abecedário (figura 14) onde eram coladas as famílias silábicas à medida que iam 

sendo trabalhadas, além de um quadro com os números. Nesta turma foram 

matriculados 13 alunos, de faixa etária entre 5 e 6 anos, dos quais 06 eram meninas. 

O relacionamento entre os alunos de maneira geral era bem afetuoso, eles se 

tratavam com carinho e interagiam bem entre si. A professora era atenciosa com as 

crianças demonstrando carinho e respeito.  

 
Figura 13 – Foto do painel 

 
Figura 14 – Foto do abecedário 
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4.1.2 Conteúdos a serem trabalhados ao longo do ano 

 

A professora da escola 2 organizava suas práticas de ensino nas diferentes 

áreas a partir do livro didático adotado que contemplava todas as áreas de ensino. O 

livro era: “Linguagem, matemática, natureza e sociedade, 5 anos: Educação Infantil 

de Célia Passos e Zeneide Silva (São Paulo: IBEP, 2006 - Coleção Novo eu Gosto). 

Em Língua Portuguesa, esse livro propõe um trabalho de alfabetização baseado em 

uma perspectiva silábica em que se ensinam as letras do alfabeto e suas famílias 

silábicas ao longo do ano. A figura 15 apresenta o índice do livro com os conteúdos 

(padrões silábicos) a serem trabalhados. 

 

 

Figura 15 – Índice do livro de Língua Portuguesa 

 

Como podemos observar, a proposta do livro é que a professora comece 

trabalhando as vogais, em seguida apresente os encontros vocálicos para poder 

iniciar o trabalho com as famílias silábicas que são apresentadas em ordem 

alfabética, sendo exploradas a partir de uma palavra chave proposta pelas autoras. 

As atividades em geral iniciam-se com a apresentação da palavra chave em letra 

cursiva e de imprensa minúscula e da letra inicial da palavra nos quatro tipos de 
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letras: maiúscula de imprensa e cursiva e minúscula de imprensa e cursiva. Em 

seguida as autoras propõem a leitura de um “texto” pela professora, solicitam que o 

aluno identifique a letra trabalhada e realize uma atividade de cobrir a letra. As 

demais atividades desenvolvidas são: cópia da letra, identificação da palavra chave 

explorada, cópia da família silábica, identificação de gravuras cujos nomes comecem 

com a letra trabalhada, junção de consoante com a vogal para formar a sílaba, 

identificação de sílaba inicial do nome do desenho com correspondência escrita, 

junção de sílabas para formar palavras, cópia e leitura de palavras. Os textos tinham 

como finalidade introduzir a palavra chave para exploração das famílias silábicas; 

assim, dos 19 textos propostos para a realização de leitura, 4 foram produzidos 

pelas autoras e 15 eram trechos de poemas, parlendas ou trava língua. 

No planejamento anual da professora (ver figuras 16, 17, 18), os conteúdos 

da área de Língua Portuguesa seguem a ordem dos conteúdos propostos pelo livro. 

É possível notar que a rotina escolar era marcada pela transmissão de conteúdos 

fragmentados por meio de atividades pouco significativas para as crianças da 

Educação Infantil. 

 

 

 

Figura 16 - Planejamento da I e II unidade 
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Figura 17 – Planejamento da II e III unidade 

 

 

Figura 18 – Planejamento da IV unidade 

 

4.1.3 Como a professora organizava a sua rotina 

 

A professora dispunha de um horário semanal onde ficavam definidas as 

disciplinas que deveriam ser trabalhadas, como pode ser observado no quadro 

abaixo: 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Língua 

Portuguesa 

História/ 

Geografia  

Matemática  Língua 

Portuguesa 

Revisão 

matemática e 

português 

Lanche / 

recreio 

Lanche/recreio Lanche/recreio Lanche/recreio Lanche/recreio 

Língua 

Portuguesa 

História/ 

Geografia 

Matemática  Ciências  Recreação  

 

Durante a maioria das observações, a professora seguiu o horário, sem 

nenhuma alteração, planejando e realizando as atividades de acordo com o que fora 

definido. Pelo quadro acima, podemos perceber uma ênfase em uma prática 

“conteudista” na perspectiva de que todos os dias o horário era preenchido com o 

ensino, trabalhados a partir do livro didático. O momento de lazer parecia se 

restringir à hora do lanche e recreio. Apenas no último horário da sexta-feira os 

alunos tinham aula de recreação. 

Com o objetivo de melhor compreendermos a prática desenvolvida pela 

professora da rede privada e sua relação com a aprendizagem das crianças no que 

diz respeito à apropriação do sistema de escrita alfabética, nós observamos e 

protocolamos um total de 18 aulas, distribuídas entre os meses de março a 

dezembro de 2009. A partir dessas observações, percebemos que a professora 

possuía uma rotina estruturada, que privilegiava as atividades de leitura de sílabas e 

palavras, cópia de sílabas e palavras através da realização das atividades propostas 

no livro didático adotado pela escola e das atividades organizadas pela professora 

no caderno e em fichas mimeografadas. A rotina da professora pode ser observada 

no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Rotina da professora Escola 2 

 

Atividades/ 
observações  

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 

Canto  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Oração com 
música 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anotação da 
agenda: tarefa 
de casa no 

X      X  X          
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livro de 
português 
Anotação da 
agenda: tarefa 
de casa no 
livro de 
ciências  

 X X        X X  X   X  

Anotação da 
agenda 
(tarefa de 
casa) pelos 
alunos 

    X   X  X   X      

Cópia da 
tarefa de 
classe no 
caderno 

    X X  X X X    X   X X 

Cópia da 
tarefa de casa 
no caderno 

            X   X   

Leitura de 
textos 
diversos/Con-
tação de 
história 

          X    X    

Atividade 
coletiva: dizer 
a sílaba inicial 
das palavras 

  X                

Atividade 
individual: 
dizer palavra 
que inicia com 
uma sílaba 
dada 

          X  X  X    

Revisão 
coletiva das 
famílias 
trabalhadas 

  X        X  X X     

Atividade 
individual no 
caderno: 
completar as 
palavras com 
a sílaba que 
faltava (dos 
padrões 
trabalhados) 

      X            

Atividade de 
matemática 
no livro 
didático 
(classe) 

   X        X      X 

Brincadeira 
/jogo com a 
família da 
letra B 

 
X 

                 

Atividade no 
livro didático 
de Português 

 X     X      X   X   

Atividade de  X                 
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ligar os 
pontinhos e 
formar o 
coelhinho 
 Lanche 
/Recreio  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Atividade de 
Ciências no 
LD 

X  X   X  X   X X  X X  X  

Aula de 
Ciências 

X X X   X  X   X X  X X  X  

Escrita do 
nome das 
crianças em 
letra cursiva 

    X   X X    X X X    

Brincadeira 
livre/ massa 
de modelar 

X   X      X    X X    

Desenho 
/pintura  

 X           X      

Jogos com 
outra área de 
ensino 
(matemática)  

           X       

 

4.1.3.1 Acolhimento na sala 

 

Todos os dias, os alunos chegavam à escola e se dirigiam às suas salas. À 

medida que chegavam, escolhiam suas cadeiras e aguardavam conversando com os 

colegas as orientações da professora em relação à atividade que seria desenvolvida. 

Após a chegada da maioria das crianças, por volta de 13h15min da tarde, a 

professora realizava o acolhimento onde as crianças juntos com a mesma cantavam 

músicas infantis explorando a expressão corporal e oravam. Nesse momento, os 

alunos junto com a professora cantavam músicas como: o sapo não lava o pé, 

estátua, o pato, minhoca, entre outras. Durante a realização da atividade, as 

crianças interagiam no grupo cantando, dançando e fazendo os gestos de acordo 

com a música. 

 

4.1.3.2 Anotação da agenda pela professora ou pelos alunos 

 

Em seguida, a professora desenvolvia a atividade de anotar a tarefa de casa 

na agenda das crianças. Nas quatro primeiras observações a professora anotava 

enquanto os alunos brincavam e conversavam. A partir da 5ª observação 

(30/04/2009), cada criança anotava a sua agenda a partir da escrita que a 
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professora colocava no quadro. O exemplo a seguir demonstra como era esse 

registro. 

 

 

4.1.3.3 Leitura de texto 

 

Durante as observações, apenas em um dia a professora desenvolveu a 

atividade de leitura de texto. Na 11ª observação, após a professora concluir as 

atividades desenvolvidas durante o acolhimento, ela apresentou às crianças um livro 

de história (Peixinho Dourado, da Editora do Brasil) e realizou sua leitura. Durante a 

realização da leitura, a professora fazia perguntas sobre a história e os alunos 

participavam respondendo e fazendo outras perguntas relacionadas com o tema do 

livro. O exemplo abaixo nos mostra como a atividade foi desenvolvida. 

 

No dia 13/08/2009, nossa 11ª observação, após a professora concluir as atividades 
relacionadas ao acolhimento, apresentou às crianças, mostrando a capa, o livro de história 
peixinho dourado e fez algumas antecipações tais como: 
Eu vou ler para vocês a história de um peixinho que era muito teimoso e desobediente. 
Vocês acham certo fazer desobediência? Vamos ver o que aconteceu com o peixinho? 
Vamos prestar atenção na leitura do livro. 
P- Numa bela manhã de sol o peixinho saiu para passear e a corrente a nadar... nas 
águas verdes e azuis do mar. Brincou com o cavalo marinho, com a sardinha.... 
C- O que é sardinha? 
P- Sardinha é um peixe ...com o peixe-boi e com a estrela do mar. 
C- Com o peixe-boi? 
P- Tem peixe boi. O nome dele é peixe boi, ele vive no mar. 
P- Ele saiu para passear com os amiguinhos dele. 
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P- Quem eram os amigos dele?  
C- A estrela do mar, a sardinha e o cavalo marinho. 
P- Já estava bem longe quando o vento começou a soprar. O vento foi soprando, assim 
olha. Bem forte. Vamos fazer o vento forte. 
P- Havia um castelo de areia. Quem já viu um castelo de areia? 
C- Eu....eu.... 
P- Os meninos colocaram o peixinho em um aquário, colocaram areia e pedras no fundo e 
o papai dos meninos colocou plantinhas. Mas o peixinho estava muito triste. 
P- Eles resolveram levar o peixinho de volta para o mar. 
P- Olha. Ele já estava no fundo do mar. 
P- O peixinho dourado conseguiu voltar para casa e deu um conselho para os seus 
amigos. Quando forem passear [...] 

 

Após a leitura, a professora fez observações em relação ao perigo de durante 

os passeios as crianças se afastarem das pessoas adultas e passou a realizar uma 

atividade com exploração de letras, sílabas e palavras como veremos adiante. 

 

4.1.3.4 Atividades de Língua Portuguesa (alfabetização) 

 

Como consta no quadro de horário apresentado na página 100, nas segundas 

e quintas a professora desenvolvia atividades relacionadas ao ensino do sistema de 

escrita alfabética. Com base no livro didático adotado, a professora trabalhava uma 

família silábica por semana seguindo a ordem do alfabeto, de acordo com um 

planejamento organizado no início do ano letivo. Assim, na segunda-feira a família 

silábica era apresentada e as atividades durante toda semana, de leitura e escrita, 

eram organizadas em torno desta família silábica. 

O que era feito nesse momento de trabalho na área de Língua Portuguesa vai 

ser discutido na seção 4.2.  

 

4.1.3.5 Brincadeiras, jogos e massa de modelar 

 

Como vimos no horário semanal da professora, a mesma destinava apenas 

um dia na semana para a realização de brincadeiras livres. Nesse dia as crianças 

podiam trazer brinquedos e após o lanche os mesmos brincavam livremente de 

casinha, carrinho, bonecas. No entanto, durante as observações foi possível 

perceber que sempre que um grupo de crianças terminava suas atividades, se 

juntavam e ficavam brincando de diferentes brincadeiras e, em alguns momentos, 

elas brincavam com palavras, trazendo para sala de aula textos que faziam parte da 
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nossa cultura. Na observação 3, uma criança começou a repetir “vou dizer a tia, na 

casa da vizinha, comendo melancia” e as outras a imitavam. Já na 4ª observação, 

uma dupla de criança brincou repetindo “pique pique picolé, quantos pique você 

quer? Quero um, quero dois, quero papa de arroz” enquanto batiam as mãos uma 

na outra. Essas e outras brincadeiras faziam parte do cotidiano das crianças que ao 

mesmo tempo em que brincavam com as palavras tinham oportunidade de refletirem 

sobre as mesmas fazendo uma análise bastante complexa da língua como afirma 

Nunes (2009). 

Em relação ao uso dos jogos propostos pela professora, o mesmo sempre era 

usado como um recurso para ensinar algum conteúdo; nesses momentos, a 

exploração dos jogos tinha como finalidade a fixação de algum conteúdo que podia 

ser da área de linguagem ou matemática. 

A massa de modelar em algumas observações foi distribuída no final do 

horário após as crianças concluírem as atividades enquanto aguardavam os 

portadores. 

 

4.1.3.6 Desenhos e pinturas 

 

De modo geral, essa atividade foi realizada a partir de alguma gravura que a 

professora trouxe mimeografada para os alunos pintarem ou nas atividades do livro 

didático. Ao acabar a atividade, que era realizada em folha mimeografada, as 

crianças podiam usar o verso para desenhar. 

 

4.1.3.7 Lanche e recreio 

 

Após o lanche que era realizado na sala, as crianças eram acompanhadas 

pela professora para uma área livre onde ficava um brinquedo de madeira (casinha) 

com balanço, gangorra e escorrego. Nesse momento, elas brincavam livremente 

nesses brinquedos ou participavam de alguma brincadeira direcionada pela 

professora. Esse intervalo durava uma média de 30 minutos. 
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4.1.3.8 Atividade com outras disciplinas 

 

Ao retornar à sala após o recreio, uma nova atividade era proposta, 

geralmente, relacionada a outras áreas de ensino: ciências, história, geografia, 

matemática ou algum jogo. Normalmente, essas atividades eram realizadas no livro 

didático dos alunos. Na sala, as crianças que concluíam a atividade brincavam e 

conversavam esperando a chegada do responsável. 

Um aspecto a ser destacado, no trabalho da professora, é o de que, desde o 

início do ano letivo, os alunos usavam letra cursiva e tiravam do quadro a tarefa de 

casa e de classe. Presenciamos em algumas observações a preocupação da 

professora no desenvolvimento dessas habilidades. 

 

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA 

 

4.1.4 Atividades de Ensino do SEA 

 

Como visto na seção anterior, a professora, de acordo com o horário definido, 

realizava durante a semana atividades voltadas ao ensino do sistema de escrita. 

Essas atividades eram realizadas coletivamente envolvendo professora e alunos, ou 

individualmente. 

Para melhor analisarmos o desenvolvimento das atividades, apresentaremos 

a seguir um quadro que nos permite ter um panorama geral do trabalho relacionado 

à apropriação do SEA realizado em sala de aula. Que atividades foram 

desenvolvidas de forma sistemática pela professora 2 nesse eixo de ensino? 

Vejamos o quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - Atividades de Ensino do Sistema de Escrita Alfabética 

 

Categorias/ 
observações  

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 

Escrita da letra 
inicial das 
palavras 

      X            

Cópia de letra       X            
Identificar a 
letra inicial da 
palavra 

               X   

Identificar a 
sílaba inicial 
das palavras e 

X  X  X   X   X  X  X X X  
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escrever a 
sílaba no 
quadro 
Identificar 
sílaba inicial, 
medial ou final 
nas palavras de 
acordo com a 
família silábica 
estudada  

            X      

Cópia das 
famílias 
silábicas 
trabalhadas no 
caderno 

     X X X  X    X X  X X 

Leitura das 
famílias 
silábicas  

 X        X X    X X  X 

Atividade 
individual no 
caderno: 
completar as 
palavras com a 
sílaba que 
faltava (dos 
padrões 
trabalhados) 

  X               X 

Leitura de 
palavras (com 
os padrões 
trabalhados) 
junto com a 
professora 

      X   X   X   X X  

Atividade LD de 
Português com 
as famílias 
silábicas 
estudadas. 

 X     X      X   X   

Brincadeira/jogo 
com a família 
do B 

X                  

Escrita do nome 
das crianças 
em letra cursiva 

    X   X X    X X X X X X 

 

Como podemos observar no quadro 4, a professora desenvolveu no seu 

cotidiano um trabalho sistemático de apropriação do sistema de escrita alfabética. 

No entanto, a partir das observações realizadas, constatamos que a maioria das 

atividades priorizava a memorização de letras, sílabas ou palavras em detrimento da 

reflexão sobre os princípios do SEA. 

Selecionamos dois momentos distintos da rotina da professora observada que 

nos permitem melhor visualizar o desenvolvimento das atividades propostas por ela 

no que concerne ao trabalho desenvolvido com letras e sílabas: 
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No dia 02/04/2009, nossa 3ª observação, após a anotação da agenda, a professora escreve 
no quadro a letra B e pergunta às crianças:  
P- Que letrinha é essa? (apontando para a letra no quadro) 
T- Responde B 
P- Como é a família da letrinha “b”? 
T- ba, be, bi, bo, bu 
P- Samara, bicicleta começa com? 
Cr- b – i  
P- Como? 
Cr- bi 
 A professora continua mostrando a gravura que estava colada no quadro de sílabas e 
repetindo sempre a mesma pergunta: bola começa com....?/ baleia começa com....? Sempre 
apontando para a gravura à medida que fazia a pergunta. Quando a turma respondia, ela 
falava o nome de outros desenhos cujos nomes começavam com a mesma sílaba. A 
professora vai mostrando as famílias das letras estudadas até o momento (b, c, d, f) no 
quadro de sílabas e vai realizando a leitura e dizendo uma palavra que iniciava com a sílaba 
que foi lida. Após essa atividade a professora distribuiu a atividade (ver foto) para as crianças 
realizarem. 
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No dia 13/08/2009, nossa 9ª observação, após realizar as atividades de rotina, a professora 
faz a leitura da história “peixinho dourado vai passear”  
A professora mostra as gravuras e lê a história para as crianças 
...Era uma vez uma estrela do mar que comia todos os peixes que encontrava. Num belo dia 
de manhã um peixinho sai para nadar....  
À medida que a professora lia a história, os alunos interagiam completando ou dando opinião 
do seu cotidiano e imitando os barulhos do vento, das ondas do mar, conforme as perguntas 
que ela fazia. 
Após a leitura da história a professora chama a atenção das crianças para o quadro de sílabas 
que está colado na parede (ver foto pág. 102) e fala: 
P- Agora vamos prestar atenção aqui.  
Nós estamos aprendendo muitas famílias. A família do /b/ /c/ /d/....Vamos cantar a música do 
alfabeto. 
P e Crs- Cantam a música abecedário da Xuxa 
a de amor 
b de baixinho... 
Após a música a professora continua: 
P- Olha quantas famílias a gente já aprendeu. 
P- Vai ser assim, vou perguntar de dois em dois. Samara e Eduarda qual a família da letrinha 
/b/? 
Crs.- ba be bi bo bu 
P- Agora Samara e Eduarda vão me dizer uma palavra que começa com /bi/ 
Samara - bicicleta 
P- Duda vai me dizer uma palavra que comece com/ba/. 
Duda - baleia 
P- Muito bem... 
P - A família da letra /c/ 
Davi e Gabriel – ca ce ci co cu 
P - Gabriel vai me dizer uma palavra com ce. 
Gabriel – cenoura. 
P - Davi vai dizer uma palavra com /ci/  
Davi -  
Wagner e sara – vão dizer a família do /l/ 
Crs -. la le li lo lu  
P- lu de quê?  
Crs.- Lua 
P- Ana vai me dizer a família da letra /g/ 
Cr. – ga – ge – gi – go - gu 
P- Go de quê? 
Ana- Goiaba. 
P- Todos vão falar a família da letra /m/. A família que a gente aprendeu essa semana. 
T.- ma me mi mo mu 
P- Ma de quê?  
T- Mala. 
A professora continuou lendo as outras sílabas e a turma respondia de acordo com o desenho 
que estava no quadro de sílabas.  
Após essa atividade, a professora distribuiu o caderno com a atividade abaixo (ver foto) e deu 
o seguinte comando: “Vocês estão vendo aí a família da letrinha M, nestes retângulos. Vocês 
vão desenhar duas figuras que comecem com cada sílaba.  
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Durante a realização da primeira parte dessa atividade, pudemos perceber 

que todas as crianças ao serem convidadas a dizerem palavras iniciadas com as 

sílabas estudadas se limitavam a dizer o nome da gravura que estava no quadro de 

sílabas. Já em relação ao exercício escrito, percebemos que algumas crianças 

tinham dificuldades em realizar a atividade. Elas faziam o desenho que estava 

disponível no quadro de sílabas anexado na parede da sala, e não conseguiam 

pensar em outra palavra que iniciava com o mesmo som. 

Enfim, durante a realização da atividade a professora se preocupou em levar 

os alunos a memorizarem os padrões silábicos relacionando-os a uma palavra, 

como forma de auxílio à memória. 

Para essa professora, o processo de alfabetização se dava por meio da 

memorização das letras e sílabas, seguindo uma sequência onde as crianças 

deveriam conhecer cada letra e a família silábica correspondente. Partia-se do 

pressuposto de que, uma vez memorizadas as famílias silábicas, os alunos 

poderiam ler e escrever palavras que contemplavam as sílabas memorizadas. 

Dessa forma, a rotina desenvolvida pela professora priorizava o 

desenvolvimento de atividades que levavam os alunos a memorizar os padrões 
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silábicos – partindo dos mais simples, formados por sílabas de estrutura CV e 

algumas palavras que possuíam as sílabas estudadas. 

O depoimento da professora, descrito a seguir, deixa claro que o objetivo em 

relação ao trabalho de Língua Portuguesa era o de alfabetizar as crianças de modo 

que, no final do ano, elas pudessem ter aprendido todas as famílias silábicas e 

conseguissem ler pequenas palavras: 

 

“...que elas saibam né.... pelo menos ter a noção de juntar as sílabas, o 

conhecimento de pequenas palavras. O conhecimento de todas as famílias. 

Pelo menos que elas tenham a noção de pequenas palavras. Que elas 

leiam pequenas palavras” (entrevista – dez – 2009) 

 

Em relação ao livro didático de Língua Portuguesa adotado pela escola, o 

mesmo tem uma base silábica, logo os exercícios propostos davam ênfase à 

formação, à leitura, à cópia e à identificação das sílabas, para em seguida propor a 

leitura das palavras formadas a partir das sílabas estudadas. No início da 

apresentação de cada letra, as autoras propunham a leitura de um gênero textual 

(poema, trava-língua, quadrinha) que circula socialmente, convidando a professora a 

realizar a leitura para as crianças. Os textos parecem ter sido inseridos como uma 

forma de se adequar aos novos discursos sobre alfabetização, que defende que o 

aluno deve ser inserido em práticas letradas (SOARES, 1998). Porém, as atividades 

desenvolvidas davam ênfase à memorização e à repetição através do trabalho com 

letras e palavras soltas, e não havia a finalidade de inserir as crianças em práticas 

letradas. Durante as observações, a professora não realizava a atividade de leitura 

proposta pelo livro, orientando as crianças a continuar o exercício, desconsiderando 

o convite para ler. Assim, entendemos que, para a professora, os alunos só podiam 

ler palavras de acordo com as famílias silábicas estudadas e que posteriormente em 

outra série (alfabetização) eles teriam oportunidade de ler. Durante a entrevista 

pareceu que a professora acredita que só as crianças alfabetizadas poderiam 

realizar a leitura de textos de diferentes gêneros textuais, como nos revela a fala 

abaixo: 

“...Escrevo textos no quadro, às vezes, quando estou trabalhando a 
família da letra /r/ coloco um texto do rato e leio para eles... e mostro 
as famílias.”  
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“que eles saibam pelos menos ter a noção de juntar pequenas 
sílabas, formando palavras, para na alfa se desenvolver melhor e 
começar a ler” (entrevista – dez- 2009). 
 
 

No desejo de possibilitarmos ao leitor uma melhor visualização das atividades 

propostas pelo livro didático, além de proporcionar uma maior compreensão acerca 

de como as atividades no livro didático foram desenvolvidas, selecionamos duas 

situações que serão analisadas a seguir. 

 

No dia 31/08/2009, nossa 11ª observação, após os alunos terminarem de copiar a tarefa de 
casa do quadro, a professora distribuiu os livros didáticos com os alunos e solicitou que os 
mesmos abrissem na página 84. As crianças que não conseguiram achar a página foram 
auxiliadas pela professora. Quando todas acharam, a professora começou a explorar a 
atividade perguntando: Vocês estão vendo aí algumas figuras que começam com qual 
família? As crianças respondem “N”. Diante da resposta correta das crianças a professora 
realiza junto com os alunos a leitura da família que fica exposta na sala no quadro de 
sílabas. A professora volta ao quadro, escreve a família da letra “N” e pergunta às crianças: 
na de quê? né de quê? .... As crianças observam o quadro de sílaba, lido anteriormente, e 
vão respondendo os nomes das figuras que estão no quadro. As crianças que observam as 
gravuras do livro a fim de responder às perguntas da professora não conseguem identificar 
às palavras que iniciam com a sílaba solicitada. As respostas dadas pelos alunos parecem 
estar mais relacionadas ao significado do que ao significante. Observando o desenho da 
noiva, por exemplo, uma criança responde casamento, no lugar de falar uma palavra que 
iniciasse com NÓ. Outra criança ao ver o desenho de um nenê responde bebê, quando 
deveria falar uma palavra iniciada com NÉ.  
A professora colocou a atividade do livro no quadro (ver foto), e junto com as crianças foi 
lendo, tendo o cuidado de apontar com o dedo as palavras, mostrando onde estavam as 
sílabas da família estudada. A mesma perguntava às crianças se a sílaba estava no 
começo, no meio, ou no final e, após a identificação, uma criança era convidada a ir ao 
quadro circular na palavra a sílaba solicitada. Após a exploração das palavras, a professora 
solicitou que as crianças copiassem as palavras. 
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No dia 26/10/2009, nossa 14ª observação, a professora após realizar as atividades de 

rotina, escreve a tarefa de casa no quadro e solicita que os alunos copiem. Quando os 

alunos terminam de copiar a professora pergunta a turma: 

P- Quem aqui já viu um sapo? 

T- C1 tia que sapo mais feio, C2 tia parece um ovo,  

P- Olha aqui o sapo 

P- O sapo estava na beira do rio...morrendo de frio 

P- Eu quero saber a palavra sapo começa com que letra? 

T- s  

P- s 

P- Que letrinha é essa 

P- Olha como é fácil fazer a letrinha s., o s maiúsculo sobe, dá uma voltinha e desce 

(mostrando no quadro o traçado da letra) 

P- Olha só. A letrinha s de quê 

T- Sapo –  

P- De que mais –  

C- (Mariana ) sardinha.....  

P- SAR  DI  NHA  Muito bem...Deixa eu ver se eu sei desenhar uma sardinha. Quem 

sabe o que é uma sardinha?. 

C- (Wagner) É uma que tá dentro da lata vermelha 

C- Sardinha é um peixe. 

P- Sardinha é um peixe 

C- (Sara) sardinha é mesmo um peixe 

P- S de sapo, S de sardinha. S mais do quê? 

C- (Mariana) sadia –  

P- Aquela marca de hambúrguer, salsicha 

P- S de que mais? 

T- Pipoca, picolé  

C- (Mariana) – sino 

P- Sino – S mais de quê 

T- Sapo 

P- De sapo.... suco começa com a letrinha S? 

T- Começa 

P- E nome de pessoa que começa com a letrinha S 

C- Wagner – (Wagner diz que o nome dele começa com S e a professora explica “ não 

Wagner. No seu nome todo tem uma parte que começa com a letra S, que é SILVA) 
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P- Sara começa com a letrinha S – olha aqui a palavra SARA (a professora escreve no 

quadro e Wagner questiona “olha aí! Também igual ao meu.”) 

P- Samara (ORALMENTE) – olha aqui a palavra Samara SA MA RA (ESCREVENDO 

NO QUADRO) OLHA AQUI A LETRINHA S. WAGNER VOLTA A DIZER QUE NO NOME 

DELE TEM S.  

P- WAGNER DA SILVA - e escreve o SILVA no quadro. E pergunta o SILVA começa 

com a letrinha.... 

C- Wagner 

P- Que WAGNER! A letrinha S. 

P- E quem sabe a família da letrinha S 

T- Eu 

P- Qual é? 

T - sa, se, si, so, su 

C- CELSO (várias crianças falam ao mesmo tempo) é o C de CELSO 

P- CELSO começa com a letrinha C. 

P- Olha só.... Olha aqui. SA – PO/SE - LO. Vocês sabem o que é selo. Onde é que a 

gente coloca o selo? 

T- Na parede... na carta. 

P- Quando a gente vai mandar uma carta para vovó, para o tio que mora bem longe, a 

gente vai para o correio e coloca um selo. 

P- Sino. Quem já foi em uma igreja que tem um sino. 

T- Euuuu 

P- Na árvore de natal quando mamãe enfeita a arvore coloca o sino 

P- E o que mais? 

P- Mostrando o desenho “isso aqui é o quê?” 

P- Sopa. Quem gosta de tomar sopa 

T- Eu  

C- Eu não. 

P- E o que mais? 

T- Suco. 

P- Olha aqui a família da letrinha s. Vamos repetir bem bonito. 

P e T: SA SE SI SO SU 

P- Fica bonito quando a gente fala todo mundo de uma vez só. 

Vamos testar. Um, dois, três. Vou contar. 

P e T- Um, dois, três já... sa se si so su. 

C- (MARIANA) - sol 
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P- É sol, olha aqui sol - muito bem Mariana. 

C- Estrela tia – estrela 

P- Estrela começa com a letrinha e.... 

OBS. A professora desenha as gravuras para representar a palavra, no entanto não 

escreve os nomes, a atividade é realizada a nível oral, não havendo uma preocupação 

em estabelecer uma relação entre a pauta sonora e seus correspondentes escritos. A 

mesma só escreve os nomes das crianças que iniciam com a letra S para que eles 

pudessem observar a letra inicial. Nesse momento a atividade foi interrompida para o 

lanche e o recreio, após o recreio a professora distribuiu o livro com a atividade. 

 A professora vai chamando os alunos individualmente e dá o comando da atividade. 

Mesmo a atividade sugerindo a leitura da música, a professora só orienta as crianças a 

pintar a palavra SAPO. Em seguida, mais uma vez, ela não solicita que os alunos 

realizem a leitura da frase, e os alunos são orientados a escreverem as palavras 

representadas pelo desenho. Na página seguinte (101) os alunos são orientados a 

identificarem a palavra SAPO e a realizarem a atividade de cópia. 

 

    

 

 
 

De maneira geral, constatamos que as atividades propostas correspondiam 

principalmente à leitura de sílabas, palavras e frases; cópia de sílabas, palavras e 

frases; escrita de sílabas e palavras e exploração dos diferentes tipos de letra. 
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Percebemos assim que, no geral, as atividades que os alunos foram solicitados a 

fazer possuíam, natureza mecânica e repetitiva. Também constatamos que a 

professora em poucas ocasiões acrescentou modificações às tarefas inicialmente 

propostas pelo livro didático, executando-as tal e qual elas haviam sido planejadas 

pelas autoras do livro didático. 

Enfim, as atividades propostas pelo livro didático se relacionavam a uma 

perspectiva empirista/associacionista de aprendizagem, que concebia a escrita como 

um código, que deve ser aprendido por meio da memorização das letras/sílabas, 

possibilitando poucas oportunidades para os alunos refletirem sobre as 

características do SEA, o que também foi observado nas cartilhas de base silábica 

analisadas por Morais e Albuquerque (2004). 

 

A título de síntese: que atividades desenvolveram as professoras visando à 

apropriação do sistema de escrita. 

 

A partir da análise das práticas das docentes, observamos que a postura 

pedagógica de maneira geral foi bem diferente. Embora as atividades desenvolvidas 

partissem do estudo de palavras, letras e sílabas, os encaminhamentos dados pelas 

mesmas eram bem divergentes. Sendo assim, realizaremos uma análise 

comparativa, não com o objetivo de rotular as professoras como tradicional ou 

construtivista, mas buscando perceber como as atividades foram desenvolvidas e 

como as mesmas contribuíram para o processo de alfabetização. 

Como vimos, enquanto a rotina da professora 1 iniciava com a marcação do 

calendário, contagem dos alunos e a escrita do roteiro das atividades do dia, a rotina 

da professora 2 iniciava com a anotação da tarefa de casa na agenda. A professora 

1 aproveitava esse momento inicial para chamar a atenção dos alunos em relação à 

funcionalidade da escrita/leitura, lendo para os mesmos as atividades que seriam 

realizadas no dia, além de refletir com os mesmos sobre a escrita de alguns meses 

do ano. No caso da professora 2, as atividades de reflexão acerca das palavras, 

foram realizadas apenas nos momentos planejados na aula de português, através 

do uso de tarefas voltadas para esse fim. 

De maneira geral, as professoras tiveram posturas diferentes no 

encaminhamento das atividades desenvolvidas em sala visando à apropriação do 

sistema de escrita. Em relação ao trabalho com a leitura de palavras e textos, a 



 

 

96

professora 1 incentivou os alunos a realizarem a leitura, independente dos mesmos 

dominarem o sistema de escrita, além de propor a leitura de palavras diversas, 

retiradas dos textos trabalhados, relacionando a pauta sonora à sua representação 

escrita. Já a professora 2 limitou as atividades de leitura às palavras formadas a 

partir das sílabas estudadas, além de não realizar as leituras dos textos propostas 

pelo livro didático. 

Em relação às atividades fonológicas, essenciais para a compreensão do 

funcionamento do sistema alfabético de escrita, a professora 1 trabalhou com 

diversos textos rimados e realizou atividades de exploração das unidades sonoras 

de palavras presentes nesses textos lidos ou correspondentes aos nomes dos 

alunos. 

Nesse momento, os alunos eram levados a refletir sobre diferentes princípios 

do SEA, tais como: que a palavra pode ser composta por diferentes números de 

sílabas, que sílabas iguais podem ocupar diferentes posições em diferentes 

palavras, que palavras diferentes podem ter diferentes números de sílabas. Assim, 

foi possível perceber durante as observações a preocupação da professora 1 em 

desenvolver nos seus alunos algumas habilidades de consciência fonológica, como 

vimos anteriormente na transcrição da sua entrevista. Dessa forma, a mesma parece 

concordar com Morais (2005), que defende que o desenvolvimento de algumas 

habilidades de reflexão fonológica não é condição suficiente para o indivíduo se 

alfabetizar, mas é uma condição necessária. 

Em relação ao trabalho com exploração de rimas e aliteração, nas 

observações realizadas não foi possível perceber o desenvolvimento dessa 

atividade pela professora 2. Os textos rimados que o livro didático possuía não foram 

explorados pela professora, pelo menos nas aulas observadas, e o trabalho de 

identificar o som inicial das palavras foi desenvolvido a partir da família silábica 

estudada, onde a professora solicitava que os alunos dissessem palavras que 

começavam com estas sílabas. Assim na maioria das vezes os alunos se restringiam 

a repetir a palavra que era deixada como exemplo, exposta no quadro de sílaba, 

com exceção de algumas poucas crianças que conseguiam falar outras palavras. O 

objetivo da professora com essa atividade era mais o de possibilitar aos alunos a 

memorização da família estudada e não o de levá-los a perceber, nas palavras, a 

relação entre pauta sonora e sua correspondência gráfica. 
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No trabalho com o alfabeto móvel, a professora 1 explorou a composição de 

palavras retiradas de um texto trabalhado previamente e, nesse momento, distribuiu 

com os alunos fichas com o desenho de um animal e cada dupla deveria formar o 

nome do animal com o alfabeto móvel, assim foi oportunizado aos alunos pensar 

sobre a quantidade de letras, a ordem em que elas apareceriam na palavra, as 

combinações e posições que podiam assumir, enquanto pensavam nos “pedaços 

sonoros”. Não foi possível observar o trabalho com esse recurso com a professora 2. 

Embora a escrita de palavras acontecesse na prática das duas professoras, a 

atividade era encaminhada de forma diferente. A professora 1, ao escrever no 

quadro palavras ditadas pelos alunos, solicitava o auxílio dos mesmos. A professora 

repetia a palavra ditada pelas crianças, em voz alta e em ritmo lento, quase 

silabando, e questionava as crianças com quais letras seriam escritas as sílabas da 

palavra. Também foi possível observar a escrita espontânea de palavras pelos 

alunos. Os alunos eram solicitados a escrever da forma como soubessem e com 

algumas crianças que não apresentavam uma hipótese alfabética de escrita; a 

professora realizava um trabalho de reflexão a partir da escrita realizada. 

Já a professora 2, em nenhum momento das observações realizadas solicitou 

que os alunos escrevessem “do jeito que sabiam”. As escritas espontâneas não 

eram permitidas, uma vez que as crianças deveriam escrever exclusivamente para 

acertar, sem nenhuma intenção de refletir sobre a escrita. Durante a realização das 

atividades do livro didático que propunham a escrita de palavras, geralmente a 

professora orientava as crianças a procurarem um modelo para copiar. Havia, 

também, certo controle sobre as palavras a serem escritas/copiadas, uma vez que 

elas deveriam conter as sílabas das famílias silábicas trabalhadas. 

As atividades desenvolvidas pela professora 2, de maneira geral, sempre 

apresentavam o mesmo enunciado, e isso fazia com que as crianças já percebessem 

a ação que deveria ser realizada. Em um determinado dia em que a pesquisadora 

anotava a atividade em seu caderno de campo, uma criança perguntou se ela tinha 

terminado, disse que terminaria antes dela e ainda a ensinou a fazer a tarefa, 

explicando que era só “copiar a tarefa do quadro e depois copiar do quadro de 

sílabas as famílias solicitadas”. 

No que se refere à produção de textos, não foi possível acompanhar o 

desenvolvimento dessa atividade em nenhuma das observações realizadas. No 

entanto, no trabalho da professora 1 encontramos essa proposta de atividade em três 
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momentos diferentes (junho – outubro – dezembro) como podemos ver na página 

110, nas produções do aluno Hildebrando. 

E os alunos, o que aprenderam ao longo do ano no que se refere à 

apropriação da escrita alfabética? A exposição a práticas diferenciadas relacionadas 

a esse eixo de ensino acarretou em aprendizagens também diferenciadas? É o que 

veremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AO SEA 

 

O que os alunos sabiam em diferentes momentos do ano letivo de 2009. 

 

5.1 Desempenho das crianças na atividade de escrita de palavras  

 

Avaliamos a aprendizagem dos alunos em relação à apropriação do SEA, por 

meio da escrita espontânea de palavras em três momentos diferentes durante o ano 

letivo de 2009 (1ª, 2ª e 3ª coleta), e categorizamos as hipóteses de escrita de acordo 

com Ferreiro e Teberosky (1985), Ferreiro (2001) e Ferreiro (1989), a saber: 

Pré-silábico (PS): no nível pré-silábico, as crianças não compreendem que 

existe relação entre escrita e pauta sonora, não há fonetização da escrita. As 

crianças acreditam que se escreve buscando as características do objeto. Nessa fase 

elas ao escreverem podem usar desenhos, rabiscos, garatujas ou letras, e ainda 

podem apresentar algumas hipóteses, como a necessidade de variar a quantidade de 

letras de uma palavra para outra, variar as letras internamente na palavra e variar as 

letras entre as palavras. Podemos observar isso nos exemplos abaixo, retirados das 

coletas realizadas durante o ano letivo com os alunos das professoras das turmas 1 e 

2. 

 

   

Maria Eduarda – 2ª coleta – Prof.2  Ana Vitória – 1ª coleta – Prof. 1 
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Silábico inicial (SI): neste nível que também é conhecido como pré-silábico 

em início de fonetização, o sujeito começa a perceber que existe relação entre 

escrita e pauta sonora, mas não antecipa a segmentação da palavra, ou seja, 

quando escreve uma palavra, coloca quantidades aleatórias de letras e quando 

solicitado a realizar a leitura da palavra não marca, de modo sistemático, uma letra 

para cada sílaba. A criança escrevia uma quantidade aleatória de letras, mas no 

início e/ou no final da palavra colocava uma letra que correspondia ao som ou ao 

fonema convencional como podemos perceber no exemplo abaixo: 

 

 

Gabriel – 2ª coleta – professora 2 

 

Silábico quantitativo (SQT): Na hipótese silábica de quantidade, o sujeito 

colocava uma letra para cada segmento silábico pronunciado, passando a 
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estabelecer relação entre escrita e pauta sonora, porém ainda não buscava 

estabelecer correspondência grafofônica, realizava apenas a análise quantitativa, 

colocando uma letra qualquer para representar a sílaba oral. A partir desse 

momento, tem início o período de fonetização da escrita como podemos analisar no 

exemplo abaixo: 

 

 

Lucas – 3ª coleta – professora 1 

 

Silábico qualitativo (SQL): Na hipótese silábica de qualidade, as crianças 

escrevem, para cada sílaba da palavra, uma letra, realizando correspondência 

sonora com a sílaba apresentada. Vejamos o exemplo: 
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Alana Luzia – 3ª coleta – professora 1 

 

Silábico-alfabético (SA): no nível silábico-alfabético, insatisfeito com a 

quantidade de letras que estava usando ao escrever a palavra, o sujeito inicia uma 

análise interna da sílaba, demonstrando perceber que algumas sílabas podem ser 

formadas por mais de uma letra; buscam perceber através da repetição da palavra, 

os sons que formavam cada sílaba, até conseguir escrever a palavra; no entanto, 

não conseguem ainda fazer a marcação de todos os fonemas, tal como ilustrado no 

exemplo abaixo: 
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Hevelly – atividade realizada em dez/ 2008 – professora 1 

 

Alfabético (A): finalmente, no nível alfabético, os sujeitos preocupam-se em 

fazer correspondência para todos os fonemas, chegando algumas vezes a colocar 

uma letra aleatória para corresponder ao fonema dentro da sílaba. Depois começam 

a perceber que as regras de correspondência grafofônicas são ortográficas e não 

fonéticas. Nesta fase, as crianças, mesmo estando na hipótese alfabética, podem 
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cometer muitos erros de troca de grafemas, demonstrando conhecimentos bastante 

diferenciados acerca do sistema de escrita alfabética. 

Vejamos o exemplo abaixo:  

 

 

 

Alessandra – 2ª coleta – professora 1 
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Letícia – 3ª coleta – professora 1 

Assim, analisaremos a seguir o desempenho dos alunos no primeiro teste, 

para depois apresentarmos a evolução deles ao longo do ano e traçarmos o perfil 

final das turmas. 

 

5.1.1 O que os alunos sabiam no início do ano: perfil de entrada dos alunos em 

relação ao SEA 

 

Em relação à Psicogênese da escrita, os perfis de entrada dos alunos, das 

duas turmas, apresentaram características distintas, como se pode observar na 

tabela abaixo:  
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Tabela 1 – perfil de entrada dos alunos das professoras 1 e 2 em relação à 

Psicogênese da Língua Escrita 

 

HIPÓTESE DE ESCRITA 
PROFESSORA 1 PROFESSORA 2 

1ª COLETA 1ª COLETA 

Pré-silábico (PS) 12 (57%) 12 (92%) 

Silábico Inicial (SI) 00 (0%) 00 (0%) 

Silábico de Quantidade (SQT) 01 (4,7%) 01 (7,7%) 

Silábico de Qualidade (SQL) 06 (28%) 00 (0%) 

Silábico-Alfabético (SA) 02 (9,5%) 00 (0%) 

Alfabético 00 (00%) 00 (0%) 

Total  21 (100%) 13 (100%) 

 

 Dos alunos da turma 1, 57% (12) das crianças iniciaram o ano letivo sem 

estabelecer relação entre a escrita e a pauta sonora. Dessas crianças, duas 

escreviam utilizando garatujas e uma delas parecia ter dificuldade em diferenciar 

letras e números. Os outros alunos pareciam já ter compreendido que, para 

escrever, é necessário o uso de letras, assim alguns usavam as letras do seu nome, 

modificando a quantidade e a posição de uma palavra para outra, enquanto outros 

faziam uso apenas das vogais ao escrever as palavras solicitadas.  

Já na turma 2, 92% (12) das crianças apresentaram a hipótese pré-silábica. 

Todas as crianças usavam letra cursiva e algumas apresentavam um bom repertório 

de letras, usando vogais e consoantes maiúsculas e minúsculas. Apenas três 

crianças usaram apenas vogais na escrita das palavras. 

 Com relação ao período de fonetização da escrita, que começa a partir da 

hipótese silábica de quantidade, apenas um aluno da professora 2 se encontrava 

nesta hipótese. Na turma 1, 43% (09) dos alunos já iniciaram o ano nessa fase do 

desenvolvimento da escrita alfabética. Desses alunos, um apresentava a hipótese 

silábica de quantidade, seis a hipótese silábica de qualidade e dois a hipótese 

silábica alfabética. Um aspecto a ser destacado nessa turma é que os alunos que 

estavam na hipótese silábica de qualidade escreviam, no geral, uma letra para cada 

sílaba se preocupando em utilizar uma letra que se adequasse ao som por eles 

escutado, no caso as vogais. 
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É importante salientar que a professora 1 desde o grupo IV acompanhava a 

maioria dos alunos desenvolvendo um trabalho onde as crianças foram estimuladas 

a refletir sobre a palavra como sequência sonora através da leitura de textos rimados 

e jogos fonológicos. Relacionamos, assim, o desempenho dos alunos da professora 

1 demonstrado no perfil de entrada no início do ano letivo ao trabalho desenvolvido 

durante o ano de 2008, quando a maioria frequentava a turma de grupo IV com a 

mesma professora. 

 

5.1.2 Evolução das hipóteses de escrita 

 

Na tabela 2, podemos analisar e comparar a evolução das turmas, durante as 

três ocasiões de coleta de dados (C1, C2, C3) em relação aos níveis de escrita 

propostos por Ferreiro e Teberosky (1985) e Ferreiro (2001): 

 

Tabela 2 – Evolução dos alunos em relação à Psicogênese da Língua Escrita 

Hipótese 
de escrita 

P1 P2 
C1 C2 C3 C1 C2 C3 

PS 12 (57%) 04 
(19%) 

00 
(0%) 

12 
(92%) 

10 
(76%) 

06 
(46%) 

SI 00 
(0%) 

00 
(0%) 

00 
(0%) 

01 
(7,6%) 

01 
(7,6%) 

01 
(7,6%) 

SQT 01 
(4,7%) 

02 
(9,5%) 

02 
(9,5%) 

00 
(0%) 

02 
(15%) 

02 
(15%) 

SQL 06 
(28,5%) 

10 
(47,6%) 

12 
(57%) 

00 
(0%) 

00 
(0%) 

02 
(15%) 

SAL 02 
(9,5%) 

00 
(0%) 

00 
(0%) 

00 
(0%) 

00 
(0%) 

01 
(7,6%) 

A 00 
(0%) 

05 
(24%) 

07 
(33%) 

00 
(0%) 

00 
(0%) 

01 
(7,6%) 

TOTAL 21 
(100%) 

21 
(100%) 

21 
(100%) 

13 
(100%) 

13 
(100%) 

13 
(100%) 

 
PS- pré-silábico 
SI- silábico inicial 
SQT - silábico de quantidade  
SQL – silábico de qualidade 
SAL – silábico – alfabético 
A – alfabético  
C1 – coleta 1 
C2 – coleta 2 
C3 – coleta 3 

  
 

 



 

 

108

A análise da tabela 2 nos mostra que as duas turmas ingressaram o ano com 

perfis bem diferentes em relação às hipóteses de escrita. Percebemos, ainda, que a 

turma 1 apresentou progressão em todas as coletas, enquanto a turma 2 não 

apresentou avanços significativos entre as coletas. 

Na segunda diagnose, percebemos um avanço significativo na turma 1. Das 

12 (57%) crianças que iniciaram o ano apresentando uma hipótese pré-silábica, 

apenas quatro permaneceram nesta hipótese. Ou seja, dos doze alunos que 

iniciaram o ano no período de não fonetização da escrita, apenas quatro, na 

segunda coleta, ainda apresentavam escrita pré-silábica. Ainda observamos que a 

maioria dos alunos 15 (71%) já na segunda coleta apresentava hipóteses de escrita 

mais elaboradas. Assim 10 (47,6%) crianças apresentavam uma hipótese silábica de 

qualidade, 4,7% (01) encontravam-se na hipótese silábico-alfabética e 19% (04) já 

apresentavam uma escrita alfabética. Enquanto na primeira coleta, 28% (06) dos 

alunos encontravam-se na hipótese silábica de quantidade, na segunda 

encontramos apenas 19% (04) de crianças nesse nível. 

Na turma 2 não percebemos avanços significativos entre a primeira e a 

segunda coleta. Dos 12 (93%) alunos que iniciaram o ano no período de não 

fonetização da escrita, apenas 2 (15,3%), na segunda coleta, apresentaram 

avanços. Assim, na segunda coleta três crianças encontravam-se na hipótese 

silábica (uma criança estava na hipótese silábica inicial e duas na silábica de 

quantidade). Embora as outras crianças tenham demonstrado avanços, não 

conseguiram entrar no período de fonetização da escrita. 

Na terceira sondagem, os alunos continuaram demonstrando avanços 

significativos em relação à compreensão do sistema de escrita. Na turma 1, dos 21 

alunos, 33% (07) das crianças terminaram o ano apresentando uma hipótese 

alfabética, demonstrando compreender que a escrita nota a pauta sonora, assim ao 

escrever realizam uma análise grafofônica buscando fazer uma correspondência 

entre grafemas e fonemas. Esses alunos possuíam problemas de transcrição de fala 

e cometiam erros ortográficos. Na turma 2, apenas 1 (7,6%) criança, na última 

sondagem, foi categorizada neste nível mais avançado. Em relação à hipótese 

silábico-alfabética, ao final do ano uma criança de cada turma apresentava escrita 

correspondente a esse nível. Os dados apontam que todos os alunos da turma 1 

terminaram o ano compreendendo que o que a escrita nota no papel é a pauta 

sonora das palavras, e algumas crianças já percebiam algumas correspondências 
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grafemas-fonemas. Já dos alunos da turma 2, 46% concluíram o ano sem entender 

que a escrita representa a pauta sonora da palavra, enquanto 23% (03) iniciaram um 

processo de fonetização da escrita e 23% (03) compreenderam que a escrita nota a 

pauta sonora da palavra. 

Os gráficos abaixo ilustram a evolução das crianças verificada ao longo do 

ano em relação à Psicogênese da Língua Escrita, possibilitando o aprofundamento 

das discussões sobre esse desenvolvimento: 

 

GRÁFICO 1- Evolução das crianças em relação à psicogênese da língua escrita 

– turma 1 

 

 

Relação dos alunos da professora 1 

 

A-1 Adjaelson A-8 Elizabete A-15 Kailani 

A-2 Alana A-9 Ester A-16 Kamilly 

A-3 Aleff A-10 Fernanda  A-17 Lethicia 

A-4 Alesandra A-11 Hevelly A-18 Lucas 

A-5 Ana Karolayne A-12 Hildebrando A-19 Matheus 

A-6 Ana Vitória A-13 Hugo A-20 Victória 

A-7 Diogo A-14 Jenifer A-21 Weverton 
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GRÁFICO 2 – Evolução das crianças em relação à psicogênese da língua 

escrita – turma 2 

 

Relação dos alunos da professora 2 
 

A-1 Ana Karolliny A-5 Gabriel A-8 Kauan A-11 Sara 
A-2 Carol Mendes A-6 Guilherme A-9 Mariana A-12 Thais 
A-3 Davi A-7 Jefty A-10 Samara A-13 Wagner 
A-4 Eduarda 

 
 

Na análise dos gráficos 1 e 2, constatamos que praticamente todos os alunos 

da turma 1 progrediram em relação às hipóteses de escrita, enquanto dos alunos da 

turma 2, 53% (07) demonstraram avanços. Para exemplificar esses avanços, 

analisaremos três crianças da turma 1 e três crianças da turma 2. 

Na turma 1, Ana Vitória, Ester e Hildebrando foram as crianças que 

apresentaram avanços mais significativos nos níveis de escrita, como pode ser 

observado nos protocolos abaixo: 
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Hildebrando – 1ª coleta – professora 1  Hildebrando – 2ª coleta – professora 1 

 

 

Hildebrando – 3ª coleta – professora 1 
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Hildebrando – dez – 2009 – produção realizada      Hildebrando – out – 2009 atividade realizada 

durante o desenvolvimento do tema natal.               durante o desenvolvimento do tema dia da  

                                                                                  professora. 

 
Hildebrando – junho – 2009 - Reconto da história o Pote de Melado 
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Hildebrando – agosto – 2009 - Produção realizada a partir da leitura da história do Saci Pererê. 

 

Hildebrando iniciou o ano em uma hipótese silábica, usando no geral uma 

letra que se adequasse ao som por ele escutado para cada sílaba. Na segunda 

coleta, ele continuou demonstrando avanço e na escrita das palavras já conseguia 

perceber que as letras representavam unidades menores do que as sílabas, 

apresentando muitas correspondências grafofônicas. Na terceira diagnose, 

Hildebrando já usava letra cursiva e já era capaz de fazer muitas relações entre 

grafemas e fonemas na escrita de palavras, além de demonstrar um bom 

desempenho na escrita de textos, embora apresentasse problemas de transcrição 

de fala e cometesse erros ortográficos. 
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Ester- 1ª coleta- prof. 1      Ester 2ª coleta – prof. 1 

 
Ester- 3ª coleta- prof. 1 



 

 

115

             
Ana Vitória - 1ª coleta – prof. 1 Ana Vitória - 2ª coleta – prof. 1 Ana Vitória - 3ª coleta – prof. 1 

 

As alunas Ester e Ana Vitória iniciaram o ano apresentando uma hipótese pré-

silábica. Na primeira coleta, Ester apresentava um nível bem elementar sobre a 

escrita, usando rabiscos para escrever e fazendo uma leitura global dos mesmos. Já 

Ana Vitória ao escrever utilizava letras que faziam parte do repertório de letras do 

seu nome, mas não realizava nenhuma relação entre a pauta sonora e a escrita e 

fazia uma leitura global das palavras. Na segunda diagnose, percebemos um salto 

qualitativo nas duas alunas. Elas começaram a estabelecer relação entre a pauta 

sonora e a escrita, usando uma letra para cada uma das sílabas. Enquanto Ester na 

maioria das palavras usava as vogais com seu valor sonoro convencional na sílaba, 

Ana Vitória usava vogais e consoantes buscando estabelecer uma correspondência 

grafofônica além das vogais. Na terceira coleta, Ester permaneceu na hipótese 

silábica, no entanto parecia ter começado a perceber que a sílaba é formada por 

unidades menores, representando a sílaba por uma vogal ou por uma consoante 

que se adequasse ao som por ela escutado. Já Ana Vitória apresentava uma escrita 

alfabética na maioria das palavras, apresentando muitas das correspondências 

grafofônicas já consolidadas. 

Na turma 2, Ana Karolliny foi a criança que mais avançou em suas hipóteses. 

Ela iniciou o ano na hipótese pré-silábica e terminou apresentando uma hipótese 

alfabética, como pode ser observado nas sondagens abaixo: 
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Ana Karollany – 1ª coleta – professora 2 
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Ana Karollany – 2ª coleta – professora 2 
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Ana Karollany – 3ª coleta – professora 2 

 

Ana, no início do ano, já utilizava letra cursiva fazendo uso das vogais e 

consoantes, porém ao escrever usou letras aleatórias sem fazer correspondências 

entre escrita e pauta sonora no nível da sílaba ou do fonema. No entanto, se 

analisássemos a escrita da palavra CÉU, diríamos que ela estava em uma hipótese 

alfabética. Porém acreditamos que esta palavra era uma palavra conhecida pela 

aluna, pois na escrita das outras palavras, tanto na primeira coleta quanto na 

segunda, ela demonstrou uma reflexão menos elaborada. Na segunda coleta, Ana 
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Karolliny estabeleceu alguma correspondência grafofônica no início ou final de 

algumas palavras, mas, no geral, não segmentou a palavra em sílabas no momento 

da leitura. Na terceira diagnose, percebemos um salto qualitativo no desempenho da 

aluna, que apresentou uma hipótese alfabética, já apresentando muitas 

correspondências grafofônicas consolidadas. 

Já Guilherme e Samara iniciaram o ano na hipótese pré-silábica, com um 

repertório restrito de letras, usando na maioria das palavras apenas vogais. 

Na segunda coleta, Guilherme começou a estabelecer relação entre a pauta 

sonora e a escrita, usando uma letra para cada uma das sílabas, buscando 

representar um dos sons da sílaba usando as vogais correspondentes aos sons 

representados. Na terceira coleta, Guilherme permaneceu na mesma hipótese não 

demonstrando avanço. Samara na segunda coleta permaneceu na hipótese pré-

silábica e só na terceira coleta iniciou um processo de fonetização da escrita, 

buscando relacionar a escrita à pauta sonora. Nesse momento, em algumas 

palavras ao representar a sílaba com apenas uma letra, tentava relacioná-la a um 

dos sons representados na mesma, usando ora vogal, ora consoante, como 

podemos perceber nas atividades abaixo: 
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Guilherme -1ª coleta – professora 2    Guilherme - 2ª coleta – professora 2 

 

 
Guilherme – 3ª coleta – professora 2 
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Samara – 1ª coleta – professora. 2   Samara – 2ª coleta – professora. 2 

 

 

 

    Samara – 3ª coleta – professora 2 
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Nos gráficos, também percebemos que, na turma 2, a maioria dos alunos 

manteve-se na mesma hipótese de escrita ou apresentou um pequeno avanço, 

demonstrado no último trimestre do ano. É importante frisar que este desempenho 

pode estar relacionado ao trabalho pedagógico desenvolvido que não possibilitou às 

crianças uma reflexão sobre as propriedades do SEA. No entanto, percebemos que 

apesar desses alunos não terem apresentado avanços significativos nos níveis de 

escrita, apresentaram alguns avanços conceituais em relação aos princípios do 

nosso SEA. 

Isto pode ser observado no caso de Sara e de outros alunos da turma 2. Sara 

iniciou o ano na hipótese pré-silábica, utilizando letras para escrever, e terminou o 

ano nessa mesma hipótese. Contudo, no final do ano ela apresentava outros 

conhecimentos: aprendeu a escrever seu nome completo e a identificá-lo, 

identificava o nome de algumas letras e também compreendeu que se escreve da 

direita para a esquerda. 

Por outro lado, o pouco avanço de Sara e de outras crianças pode estar 

relacionado ao trabalho pedagógico desenvolvido, ou seja, a forma como a 

professora direcionava as atividades, oportunizando em poucos momentos reflexão 

acerca das características do nosso sistema de escrita e priorizando o 

desenvolvimento de atividades que enfatizavam a memorização e a repetição de 

sílabas e palavras descontextualizadas, além de usar muito tempo em atividades 

mecânicas como a cópia de atividades do quadro a fim de que os alunos 

aprendessem a escrever no caderno o que consideramos uma antecipação 

desnecessária de ser feita em turmas de Educação Infantil. 

Podemos perceber o reflexo deste trabalho quando na realização da segunda 

atividade de diagnose Guilherme demonstrou certa resistência para escrever as 

palavras solicitadas. Por já perceber que para escrever precisava de letras e que 

essas tinham relação com a pauta sonora, ele apresentou certa resistência para 

escrever do “jeito dele” mobilizando esforço para escrever convencionalmente, 

porém, como não conseguia, solicitou o modelo para copiar como normalmente 

ocorria na realização das atividades em sala de aula. Isso pode ser vislumbrado em 

sua fala abaixo, durante a aplicação da segunda diagnose:  
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Pesq. – escreva a palavra tartaruga (mostrando a gravura) 

Guilherme – escreveu a letra a, parava, repetia a palavra, contava no 

dedo e ia escrevendo. 

Ficou em dúvida e perguntou: _ é a de novo? 

Pesq. Não sei. Pense. 

Guilherme – escreveu a vogal a. 

Guiherme – olha a gravura da zebra, repete a palavra e diz: _ é a 

tarefa pior escrever trem e zebra. 

Guilherme: _ não chega à minha cabeça. Vai tia, faz para eu fazer. 

Se tivesse aqui (apontando para o caderno). 

  

Vale destacar que Ana, ao conseguir compreender como se organizava o 

SEA, ao escrever já apresentava muitas das correspondências grafofônicas 

consolidadas, o que pode estar relacionado ao trabalho desenvolvido que enfatizava 

a memorização de sílabas canônicas. A aluna parece ter se apropriado de um 

repertório de sílabas que podia dispor na escrita a partir da compreensão de como 

esse sistema se organizava. Isto pode ser observado na sua fala durante a 

realização da terceira diagnose. 

 

 Ana - onça (repete o nome do desenho) – como é o ON? 

 Pesq.- Pense 

 Ana - a, e, i, o – eu não aprendi essa família. 

 Ana - FOR (escreve FO) MI (como é o MI – volta a repetir a família 

silábica ma, me, mi e escreve a sílaba) e em todas as palavras que 

ela não conseguia lembrar quais letras tinha que escrever recorria à 

mesma estratégia para escrever a palavra. 

 Obs.: A criança sempre repetia a família silábica para escrever a 

sílaba que queria.  

 

Outro ponto a ser destacado no trabalho desenvolvido pela professora 2 

relaciona-se à distribuição do tempo. Percebemos que se passava muito tempo em 

uma mesma atividade, assim as crianças que concluíam primeiro a atividade ficavam 

ociosas, brincando e conversando, esperando o grupo concluir. Salientamos que 

havia uma preocupação da professora para que todas as crianças concluíssem a 

atividade proposta; assim durante o desenvolvimento da atividade ela observava os 
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cadernos, corrigia quando necessário e à medida que uma criança que estava 

sentada próxima à sua mesa concluía, ela a trocava de lugar, colocando outra que 

precisasse ser orientada. No entanto, a professora não criou estratégias para que as 

crianças que concluíam uma atividade primeiro realizassem outras atividades como 

leitura de livros infantis, jogos, trabalho com massa de modelar, como fazia a 

professora 1. 

Na turma 1, todos os alunos apresentaram avanço, com exceção de Kamily e 

Weverton que iniciaram e terminaram o ano na hipótese silábica, usando na maioria 

das palavras escrita uma vogal para cada sílaba com seu valor sonoro convencional. 

Percebemos que as atividades desenvolvidas possibilitaram aos alunos, de maneira 

geral, a compreensão dos diferentes princípios do sistema de escrita, permitindo que 

os mesmos avançassem em suas hipóteses. 

No entanto, acreditamos que o pouco progresso desses dois alunos 

especificamente pode estar relacionado à ausência de uma intervenção 

individualizada, que lhes possibilitassem entrar em conflito e avançar para uma nova 

hipótese. Por outro lado, é importante destacar que os 12 alunos que iniciaram o ano 

no nível pré-silábico avançaram em suas hipóteses, o que pode ser um indicador de 

que a professora pode ter feito opção pelos alunos que apresentavam níveis mais 

elementares de escrita, considerando o perfil final esperado para esse nível de 

ensino. Isso pode ser observado na fala da professora durante a entrevista realizada 

no final do ano, ao ser questionada sobre qual era o perfil final esperado para os 

alunos do grupo V. 

...na área de linguagem que eles tenham noção do que é a leitura e a 

escrita, pelo menos que eles tenham superado o realismo nominal, pelo 

menos que eles saiam no nível silábico qualitativo e tenham o prazer pela 

leitura (Entrevista com a professora 2 no final do ano de 2009). 

 

Já os alunos Lucas e Elizabete (professora 1) avançaram muito pouco em 

suas hipóteses. Acreditamos que o pouco avanço de Lucas, que no início do ano 

estava pré-silábico e só na última diagnose apresentou uma hipótese silábica de 

quantidade, pode estar relacionado ao seu comportamento em sala de aula, que 

talvez o tenha impossibilitado de se beneficiar das intervenções realizadas pela 

professora. Durante a aula, ele se desentendia com os colegas, trocava de mesa 

várias vezes ao longo do dia, ficava embaixo da mesa, fazia coisas que não eram 
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solicitadas pela professora, como manusear os materiais disponíveis na bolsa e na 

maioria das vezes só realizava a atividade com a ajuda da professora. Em relação à 

Elizabete, podemos relacionar o seu desempenho à sua baixa frequência às aulas. 

Durante todo o ano letivo, a aluna teve 45% de frequência, no entanto, nos 

momentos em que a aluna estava em sala participava das atividades e demonstrava 

um bom nível de compreensão na realização das atividades propostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O título desse trabalho põe em evidência uma discussão atual sobre a 

seguinte questão: é para alfabetizar as crianças na Educação Infantil? A resposta a 

essa pergunta exige que pensemos sobre as concepções de alfabetização e a 

especificidade do trabalho na Educação Infantil. Os dados dessa pesquisa podem 

contribuir para esse debate e é isso que abordaremos nesse capítulo das 

considerações finais. 

 Concordamos com os autores que defendem que não é para alfabetizar na 

Educação Infantil, se tomarmos por base uma concepção e prática de alfabetização 

que defende que para se alfabetizar as crianças é preciso desenvolver uma série de 

habilidades de natureza motora e discriminativa (aspectos visual e auditivo) por meio 

de uma rotina exaustiva e desinteressante de repetição e memorização de letras e 

sílabas, com o desenvolvimento de atividades de reconhecimento e cópia de letras, 

sílabas ou palavras, repetições em coro de letras e sílabas, privando as crianças de 

um contato funcional com a leitura e a escrita. 

Defendemos que a Educação Infantil não é um espaço para uma prática 

pedagógica voltada para conteúdos segmentados e fragmentados, com alunos 

cumprindo tarefas e passando grande parte do tempo sentados dentro de uma sala 

de aula. Mas também não queremos ver alunos do Ensino Fundamental expostos a 

tais experiências escolares e a práticas de alfabetização centradas na memorização 

e cópia de correspondências grafofônicas. 

Acreditamos que a Educação Infantil é um espaço privilegiado para a 

construção de conhecimentos acerca da leitura e da escrita por meio da implantação 

de práticas pedagógicas que visem o desenvolvimento integral das crianças, 

portanto, centradas na(s) linguagem(s), na expressão, no espaço do brincar, na 

apropriação interdisciplinar de conhecimentos. 

Com o desenvolvimento desta pesquisa, foi possível perceber que quando a 

linguagem é colocada como eixo privilegiado na Educação Infantil, este espaço pode 

contribuir para assegurar o desenvolvimento de conhecimentos sobre a natureza e o 

funcionamento do sistema de escrita, por meio da realização de atividades que 

possibilitem à criança momentos de reflexão sobre a escrita alfabética. 
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Pudemos constatar durante a realização desse estudo que a professora 1, a 

partir do desenvolvimento de atividades variadas, organizou a sua rotina de forma a 

explorar diferentes estratégias que contribuíram para que as crianças avançassem 

em seus conhecimentos acerca do sistema de escrita, respeitando a dinâmica de 

uma turma de Educação Infantil. Assim, a docente organizou o seu trabalho 

pedagógico de forma a privilegiar a leitura e a exploração de textos que fazem parte 

do universo infantil (poemas, músicas, histórias), a realização de jogos e 

brincadeiras com palavras variadas, enfim, atividades interessantes e atrativas para 

os alunos da Educação Infantil que possibilitaram que as crianças construíssem 

conhecimentos variados, inclusive os relacionados à apropriação do SEA. Parecia 

que a professora, ao elaborar seu planejamento, tinha claro o objetivo que pretendia 

atingir e as atividades propostas possibilitavam desafios e avanços para o grupo 

com o qual trabalhava. Dessa forma, faziam parte da rotina da professora atividades 

de leitura deleite, leitura de poemas com a finalidade de explorar as rimas, bingo 

com o nome das crianças, comparação de pares de palavras com o uso do alfabeto 

móvel, dentre outras atividades que possibilitaram às crianças brincarem com as 

palavras. 

Percebemos ainda que durante o desenvolvimento das atividades a 

professora estava sempre atenta à participação das crianças, proporcionando 

reflexões que favorecessem o processo de aprendizagem. Concordamos com Leal  

(2005) quando afirma que na escola o professor tem importância fundamental na 

mediação entre o aluno-aprendiz e o objeto de conhecimento. Para isso, no entanto, 

é necessário que ele tenha consciência dos percursos que os alunos fazem quando 

estão aprendendo, das necessidades do grupo e das intervenções que podem 

contribuir para o avanço desse grupo. 

 Por outro lado, ao analisarmos o trabalho pedagógico desenvolvido pela 

professora 2, acreditamos que o pequeno avanço das crianças esteve relacionado à 

prática desenvolvida que não considerava o processo de alfabetização como uma 

construção. Para a professora 2, para aprender a ler e a escrever era necessário 

apenas discriminar uma letra/sílaba de outra e decorar os sons a que elas se 

referiam. Conforme Ferreiro (2001), Ferreiro e Teberosky (1985), era como se não 

existisse um cérebro mediando o que a mão traçava e o que a boca pronunciava. 

Logo, não se considerava que a escrita alfabética consistia em um sistema com 

propriedades que a criança precisa compreender e consequentemente não se 
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criavam situações para o aluno refletir sobre como a escrita alfabética funcionava. 

Não havia uma reflexão sobre as palavras em si. As atividades relacionadas à língua 

escrita desenvolvidas pela docente procuravam guiar as crianças para a 

memorização, reconhecimento de letras, sílabas e algumas palavras, privilegiando o 

treino da coordenação motora e a aprendizagem por meio da repetição. E, o que é 

mais importante, de acordo com os dados dessa pesquisa, a submissão a uma 

prática cotidiana dessa natureza não parece contribuir de forma significativa para o 

desenvolvimento dos alunos em relação à linguagem escrita no que se refere à 

dimensão dos usos e funções da escrita e da apropriação da escrita alfabética. 

As crianças da escola 2 foram submetidas a uma prática cotidiana que muito 

se assemelhava àquelas comumente vivenciadas por alunos das séries iniciais do 

Ensino Fundamental em processo de alfabetização, e que resultam em índices 

elevados de repetição e evasão escolar, como apontado por diversas pesquisas 

(REGO; DUBEUX, 1994; BUARQUE; REGO, 1994), inclusive a pesquisa 

desenvolvida por Valadares (2009), que apontou uma certa transposição do Ensino 

Fundamental para a Educação Infantil. Reiteramos que essa alfabetização, 

característica dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que não contribui 

efetivamente para o processo de apropriação da escrita alfabética nem de crianças 

(ALBUQUERQUE; MORAIS; FERREIRA, 2008), nem de adultos (ALBUQUERQUE; 

FERREIRA, 2008), não deve ser vivenciada por alunos de idade alguma, 

principalmente os da Educação Infantil se considerarmos as especificidades do 

público desse nível de ensino. A partir da análise das práticas das duas professoras 

participantes desse estudo, podemos perceber, no entanto, que a Educação Infantil 

pode ser um espaço educativo, onde o ensino seja o eixo articulador do trabalho 

pedagógico. Dessa forma, defendemos uma estruturação pedagógica das 

instituições de Educação Infantil onde as mesmas possam ser vistas como espaços 

de aprendizagem e desenvolvimento, sustentados pelo planejamento de conteúdos 

e procedimentos de ensino adequados à faixa etária a que se destinam (MARTINS; 

ARCE, 2007), rompendo com um modelo escolar voltado para conteúdos 

segmentados e fragmentados, com ênfase na memorização e na cópia de letras, 

palavras e sílabas como o visto no trabalho desenvolvido pela professora 2. 

 A Educação Infantil pode – e deve - ser um espaço de aprendizagens 

significativas, com objetivos definidos, capaz de promover o desenvolvimento das 

habilidades necessárias à construção do conhecimento. Em relação à língua escrita, 
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diferentes pesquisas têm apontando o papel da Educação Infantil para o processo 

de alfabetização (BEZERRA, 2008; AQUINO, 2007) demonstrando que as crianças 

que participam de situações de ensino onde são estimuladas a refletir sobre as 

palavras, examinando sua dimensão sonora, apresentam resultados significativos 

quanto à aquisição do SEA. 

 Concordamos com Morais (2004) que, para assegurarmos às crianças da 

classe popular o direito de se alfabetizarem desde os seis anos de idade, 

precisamos garantir um ensino sistemático da escrita alfabética e a vivência diária de 

práticas letradas na escola, desde a Educação Infantil, como faz a professora 1 na 

sua prática pedagógica. 

Defendemos, assim, o desenvolvimento de mais estudos que analisem as 

propostas e as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil, a fim de 

que possamos garantir que as nossas crianças se desenvolvam, construam e 

adquiram conhecimento e se tornem autônomas e cooperativas. 
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APÊNDICE 

 

 

 

APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

NOME_______________________________________________ 

IDADE________________________________________________ 

ANOS DE ENSINO ______________________________________ 

 

• Quais atividades você considera essenciais numa turma de grupo V? 

• Em língua portuguesa, que conhecimentos você espera que seus alunos tenham 

construído ao final do ano letivo?  

• O que a escola tem definido como perfil final para os alunos do grupo V? 

• Quais atividades envolvendo a apropriação do SEA você realiza com mais 

frequência?  

• Que atividades você realiza para que seus alunos desenvolvam conhecimentos 

sobre SEA? Por quê?  

• O que você espera que eles aprendam com essas atividades? 

• Você promove algum tipo de atividade que leve o aluno a refletir (pensar) sobre as 

partes da palavra, fazer relações letra som? Como? 

• Você acredita que esse tipo de atividade ajuda o aluno a construir conhecimentos 

sobre o SEA? 
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APÊNDICE 2 – ATIVIDADES DE APROPRIAÇÃO DO SEA 

1ª avaliação - março 
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2ª avaliação - setembro 

 

 

Aluno __________________________________________________________________ 

Série ___________________________________________________________________ 

Data ____________________________________________________________________ 
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3ª avaliação – dezembro 

 

Escreva o nome dos desenhos do jeito que você souber. 

 

_____________________ __________________________ 

 

________________________ ___________________________ 

 

 ___________________________ ______________________ 

 

________________________  ____________________ 
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APÊNDICE 3 - PROJETO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 

Objetivo geral: ajudar o aluno a desenvolver o gosto pela leitura. 

Atividades: 

Leitura de livros infantis pela professora sem cobrança; 

Recontagem da história lida no coletivo; 

Leitura pelas crianças (brincar de ler) de livros lidos pela professora; 

Dramatização de histórias a partir de gravuras; 

Desenho individual; 

Construção de murais no coletivo com desenhos, colagens etc.  

 

 


