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RESUMO  
 

O presente trabalho tem origem em nossas vivências como professora alfabetizadora na 
escola pública em contextos de periferias urbanas, o que nos levou ao envolvimento com 
questões relativas à (não)aprendizagem das crianças em seu processo de alfabetização. 
Por outro lado, a inserção na vida acadêmica nos aproximou de perspectivas de 
compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, bem como 
do papel que o meio sociocultural tem nesses processos. Dessas experiências, emergiram 
os questionamentos que guiaram nossa investigação: em que contextos/situações crianças 
que vivem em um meio socialmente adverso se apropriam de conhecimentos acerca da 
linguagem escrita? Onde, com quem, como e o que aprendem as crianças de tal meio sobre 
a escrita como prática cultural? Tendo como objeto de estudo “os contextos/situações em 
que crianças que vivem em contextos sociais marcados por condições adversas – de 
extrema pobreza – se apropriam de conhecimentos pertinentes à linguagem escrita, 
definimos, como objetivo, Analisar contextos/situações (intra e extra-escolares) em que 
crianças que vivem em um meio social adverso interagem e se apropriam de conhecimentos 
pertinentes à linguagem escrita. O campo de estudo foi a comunidade Frei Damião, 
localizada na periferia do município de Caicó, RN, originária de um “lixão” e reconhecida na 
região por ser economicamente carente, com alto índice de analfabetismo e baixíssimo nível 
de qualidade de vida (escassez de condições sanitárias, serviços públicos de saúde, 
saneamento e segurança, dentre outros próprios de meios urbanos). Assumindo os 
princípios da pesquisa qualitativa e as características de um estudo de caso, tomamos como 
sujeitos do estudo, nove crianças, com idades entre sete e oito anos, residentes na 
comunidade e estudantes da escola no segundo ano do Ensino Fundamental. Além das 
crianças, foram também considerados como sujeitos, suas mães, a diretora e duas 
funcionárias da escola. Os dados foram construídos a partir de entrevistas semi-
estruturadas, questionários e anotações em diário de campo. Da sistematização 
desenvolvida com base nos princípios da análise de conteúdo emergiram evidências de que, 
mesmo vivendo em um ambiente marcado pela escassez de bens materiais, como de 
práticas e materiais escritos, as crianças constroem conhecimentos significativos sobre a 
escrita, apresentando níveis avançados de conceitualizações sobre o funcionamento do 
sistema alfabético. Tais construções resultam de interações em que se envolvem em 
diversos contextos intra e extra-escolares em sua comunidade nos quais são mediados, 
tanto por seus pais, em suas casas, como pela professora, na escola. Mesmo analfabetos 
ou com pouca instrução escolar, verificou-se que os pais inserem as crianças em processos 
de letramento e alfabetização ao valorizarem a escrita e seu aprendizado. Enquanto 
contexto de interação e apropriação de conhecimentos destaca-se, na comunidade, a escola 
e suas práticas. Mediante parcos recursos e limites, a professora cria situações de 
aprendizado do funcionamento do sistema de escrita e de habilidades textuais, aproximando 
as crianças da escrita como linguagem. Esses resultados apontam para a necessidade de 
reflexões e reformulações acerca das possibilidades da escola pública na promoção de 
educação de qualidade para as crianças de meios populares.    

 
Palavras-chave: alfabetização na escola pública; prática pedagógica; contextos de 
interação com a escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUME   
 

Cet étude prend source dans nos vécus en tant qu'enseignantes d'alphabétisation dans 
l'école publique dans le cadre des périphéries urbaines, ce qui nous conduisit à être pris par 
des questions en rapport à la (non) apprentissage des enfants dans son processus 
d'alphabétisation. D'autre part, l'insertion dans la vie académique nous a rapproché des 
perspectives de compréhension des processus d'apprentissage et de développement des 
enfants, ainsi que du rôle que le milieu socioculturel joue dans ces processus. De ces 
expériences émergèrent les questionnements qui guidèrent notre enquête: dans quels 
contextes/situations des enfants qui vivent dans un milieu socialement hostile s'approprient 
des connaissances au sujet du langage écrit? Où, avec qui, comment et qu'es-ce 
qu'apprennent les enfants de tel milieu sur l'écriture comme pratique culturelle? Le terrain 
d'étude fût la communauté Frei Damião, située dans la périphérie de la ville de Caicó (RN), 
issue d'une décharge publique (lixão) et reconnue dans la région par son taux élevé 
illettrisme pour vivre très en dessous du seuil de pauvreté (pénurie de conditions sanitaires, 
de santé publique, manque d'assainissement et de sécurité, parmi d'autres besoins propres 
des milieux urbains). Suivant les principes de l'enquête qualitative et les caractéristiques d'un 
étude de cas, nous avons pris comme sujets d'études neuf enfants, âgées entre sept et huit 
années, résidentes dans cette collectivité, et élèves en deuxième année de l'École 
élémentaire. En plus des enfants, les mères, la proviseur et deux fonctionnaires de l'école 
furent également sujets de cette recherche. Les données ont été construits à partir des 
entretiens semi-structurés, des questionnaires et journal de bord. De l'analyse de contenu 
surgirent des évidences que, malgré l'existence dans une environnement marqué par la 
pénurie de biens ainsi que de pratiques et d'un matériel écrit, les enfants construisent des 
d'importantes connaissances sur l'écriture, et présentent un haut niveau de 
conceptualisations sur le fonctionnement du système alphabétique. Ces constructions 
résultent d'interactions issues de situations dans et hors-école dont les parents (à la maison) 
et l'institutrice (à l'école) jouent le rôle de médiateurs. Bien qu'illettrés ou avec peu 
d'instruction, il s'est avéré que les parents insèrent les enfants dans des processus de 
formation et d'alphabétisation lorsqu'ils mettent en valeur l'écriture et son apprentissage. 
L'école et ses pratiques, en tant qu'espace d'interaction et d'appropriation de connaissances, 
se montre en évidence dans cette communauté. Moyennant peu de ressources l'institutrice 
crée des situations d'apprentissage du système d'écrite ainsi qu'habilités littérales, 
rapprochant les enfants de l'écriture en tant que langage. Ces conclusions démontrent le 
besoin de réflexions et reformulations autour des possibilités de l'école publique dans la 
promotion de l'éducation de qualité pour les enfants de milieux populaires. 

 
Mots-clefs :  alphabétisation dans l'école publique; pratique pédagogique; contextes 
d'interaction avec l'écriture. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Enquanto professora de crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

em escolas da rede pública, sempre me provocaram angústia, as dificuldades 

enfrentadas – por elas e por nós, implicadas que somos em suas aprendizagens – 

na fase inicial da leitura e da escrita, como também as concepções correntes no 

meio escolar para justificar o problema: ―os alunos não aprendem porque seus pais 

são analfabetos‖; ―os meninos não aprendem a ler e escrever porque os pais não 

ajudam em casa‖; ―os alunos não entendem o que falamos‖; ou ainda: ―eles não 

aprendem porque têm muitas dificuldades‖; ―eles não aprendem porque não têm 

interesse‖, e muitas outras, de igual teor.   

Sabemos que tais argumentos não são recentes; ao contrário, remontam ao 

tempo em que a alfabetização assumiu seu modelo escolar e se estendeu às 

massas. No entanto, os ecos dessa abordagem estão presentes, de modo bem vivo, 

até hoje nos discursos. E nossa hipótese é que as crianças aprendem desde que 

lhes sejam oferecidas oportunidades de ensino e aprendizagem que possibilite a 

ação do aprender. 

O contato com outras perspectivas, práticas e teóricas, que questionavam 

esses argumentos, ao lado do conhecimento dos índices oficiais que atestam, a 

cada ano, as dificuldades de aprendizagem das crianças das escolas da rede 

pública e, portanto, as oriundas das camadas populares, na alfabetização, fez 

emergir em nós indagações acerca de o que, onde e como aprendem crianças de 

contextos sociais muito pobres. 

A inserção na escola pública em contextos de periferias urbanas, bem como 

a vivência de um curso de especialização em Educação Infantil, onde foi possível 

descortinar outras perspectivas de compreensão da aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças e do papel do meio sociocultural, em que se inclui a 

escola, nesses processos, nos conduziu a investigar o que sabiam as crianças, de 

contextos sociais marcados pela pobreza extrema, acerca da escrita. 

Esse estudo, ainda que de caráter introdutório, desenvolvido na 

comunidade Frei Damião, no município de Caicó, RN, nos possibilitou perceber que 

as crianças desse contexto tinham, sim, conhecimentos acerca da escrita que em 

nada se diferenciavam das crianças de outros meios urbanos, no âmbito da escola 

pública. Essa constatação foi marcante em nossas concepções e instigou ainda 
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mais nossas interrogações que, pelos limites do trabalho realizado, não puderam ser 

respondidas. 

Já cientes de que as aprendizagens são contingenciadas por interações e 

mediações vivenciadas no sócio-cultural, foram se configurando, de modo cada vez 

mais forte, indagações acerca dos modos como essas condições de vida e, 

consequentemente, de interações com práticas de escrita e leitura, intervêm no 

processo de construção da escrita por crianças em processo de alfabetização. 

Refletindo sobre esses questionamentos, cujas respostas possibilitam, ao 

nosso ver, outras formas de olhar o problema do fracasso da escola pública na 

alfabetização de crianças nos primeiros anos, é que surgiu o interesse em identificar  

as condições de aprendizagem da linguagem escrita por crianças em uma 

comunidade onde se supõe haver baixos níveis de alfabetização e letramento. 

Assumimos como objeto de estudo as situações em que crianças que 

vivem em um meio social marcado por condições adversas – de extrema pobreza – 

se apropriam de conhecimentos pertinentes à linguagem escrita. Dessa forma, a 

questão que guiou nossa investigação foi: Em que contextos/situações crianças que 

vivem em um meio socialmente adverso se apropriam de conhecimentos acerca da 

linguagem escrita? Como desdobramentos dessa questão, nos interrogamos: onde, 

com quem, como e o que aprendem as crianças de tal meio sobre a escrita como 

prática cultural? 

Orientadas por essa questão, definimos como nosso objetivo de estudo 

investigar em que contextos/situações (intra e extraescolares) crianças que vivem 

em um meio social adverso se apropriam de conhecimentos pertinentes à linguagem 

escrita. 

Tendo objeto, questão e objetivo como orientadores de nossos passos, bem 

como as interrogações do estudo desenvolvido anteriormente, definimos como 

nosso campo de estudo a comunidade Frei Damião1, localizada na periferia da 

cidade de Caicó, RN. Desse modo, a escolha da comunidade não foi casual. 

Informações construídas anteriormente já nos possibilitavam definir essa 

comunidade como um contexto de vida marcado pela adversidade: é reconhecida 

por ser economicamente carente, com alto índice de analfabetismo e baixíssimo 

                                                 
1Comunidade também conhecida como ―Favela Frei Damião‖, que gerou inclusive o nome do próprio 

bairro - o que justifica no decorrer deste trabalho, o uso dos termos favela, bairro ou comunidade Frei 
Damião. 
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nível de qualidade de vida (escassez de condições sanitárias, serviços públicos de 

saúde, saneamento e segurança, dentre outros). 

Na comunidade, a Escola Municipal Frei Damião, única existente para as 

crianças filhas de moradores, se apresentava como o lócus onde seriam 

encontradas as crianças, sujeitos de nosso estudo, pois estando imersas nas 

práticas da comunidade – e em suas condições – poderiam nos conduzir a possíveis 

respostas à nossa questão. Desse modo, mediante critérios e passos detalhados em 

nossa descrição do percurso metodológico definimos como sujeitos nove crianças 

do 2º ano do Ensino Fundamental, todas moradoras do bairro, as quais se 

encontravam em processo de alfabetização.  

Sabemos que na sociedade atual, definida como letrada, ainda que nem 

todos os membros saibam ler e escrever (LOPES, 2005) é praticamente impossível 

não entrar em contato com a escrita. Mas, a quantidade e a qualidade desses 

contatos dependem das condições de vida e das características da comunidade em 

que as pessoas vivem, ou seja, dos eventos de letramento aos quais as pessoas 

têm acesso e praticam em seu cotidiano. 

Nesse contexto, a maioria das crianças antes de entrar na escola já têm 

acesso à escrita. As crianças de meios urbanos desenvolvidos, sejam de classe 

média ou mesmo de camadas pobres, encontram-se largamente expostas às mais 

diversificadas práticas e materiais de escrita, seja em casa (rótulos e embalagens de 

produtos, revistas, jornais, livros infantis, jogos, brinquedos, revistas, programas, 

propagandas e filmes de TV), ou na rua (cartazes, outdoors, placas, faixas, 

panfletos, entre outros tantos). 

Tais materiais encontram-se disponíveis na rua, nos espaços coletivos, 

como clubes, hospitais, postos de saúde, supermercados, lojas, lanchonetes, 

bancos, entre outros. Além disso, na maioria dos casos, essa exposição é produtiva 

porque é compartilhada com outros mais experientes, com adultos ou crianças mais 

velhas com quem circulam por esses espaços, ou seja, as crianças de meios 

urbanos desenvolvidos participam diretamente dos eventos de letramento, e, 

portanto, selecionam os produtos, manipulam valores, enfim, atuam como sujeitos 

em processo ativo de letramento e, de modo indireto, de alfabetização, posto que 

em tais eventos ou situações encontram-se presentes nos aspectos constitutivos da 

escrita como linguagem, prática cultural, sistema de representação: suas funções e 

usos, seus modos de estruturação, seus elementos: letras, organização etc.  
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Tais constatações, facilmente feitas em nosso dia a dia, nos trazem 

interrogações acerca de como se dá esse contato no caso de crianças oriundas de 

famílias de baixa renda, que vivem nas periferias urbanas. Nessa realidade, as 

fontes de escrita que são comuns nas comunidades letradas tendem a tornar-se 

mais escassas, rareando, assim, as oportunidades de inserção das crianças numa 

cultura letrada. Em algumas periferias, principalmente nas favelas de pequenas 

cidades, dificilmente encontramos jornais, bibliotecas, outdoors, folhetos de 

supermercados e lojas, folders, entre outros materiais escritos. Entretanto, se esses 

eventos não são presumidos nesses contextos, por outro lado é preciso cuidado 

com as conclusões que se pode tirar olhando-os de fora. Pois as significações são 

pertinentes aos contextos culturais e, portanto, são singulares, diversas. 

A esse respeito, Carvalho (1990) já evidenciou que em contextos de 

periferia urbana crianças oriundas de famílias de baixa renda e estudantes de escola 

pública, construíam, na margem de suas vivências – pressupostamente restritas – 

ideias significativas acerca dos usos e funções da escrita, aspecto relevante à sua 

inserção nos processos de alfabetização e letramento. 

Em nosso estudo, ancoramos todas as ações – da construção dos dados, à 

sua análise e interpretação – nas concepções interacionistas de aprendizagem e 

desenvolvimento, tanto da psicogênese piagetiana, como da perspectiva histórico-

cultural de L. S. Vygotsky, segundo as quais os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento consistem em apropriações das práticas da cultura, interiorização 

de conhecimentos sobre a realidade, que se convertem, de modos sociais de ação e 

relação, em modos individuais de significação, ação, relação. Tais processos não se 

fazem de modo individual ou imediato, mas sempre em interações e através de 

mediações, dos outros da cultura e dos signos. Desse modo, em função de sua 

inserção social, cada sujeito vai sendo, gradativamente, integrado aos modos de 

funcionamento mental vigentes em seu entorno, seja pela observação, pela 

imitação, pela experimentação, pela instrução/intervenção de outros mais 

experientes (CARVALHO, 1999). 

Também tomamos como referência as proposições de Ferreiro e Teberosky 

relativas à psicogênese da língua escrita, a partir das quais a alfabetização passa a 

ser compreendida, como apontou Vygotsky (1998), não como um aprendizado que 

depende exclusivamente de treinamento de habilidades perceptomotoras, mas de 

construções conceituais que envolvem a compreensão do funcionamento do sistema 
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de escrita, mediante interações da criança aprendiz com a escrita enquanto objeto-

prática cultural, com sua funcionalidade e regras de funcionamento.  

Ancoramo-nos também nas perspectivas de letramento que 

compreendemos, a partir de alguns estudos (SOARES, 1999; MORTATTI, 2004; 

TFOUNI, 2004) como sendo o processo no qual o sujeito se envolve em situações 

de uso efetivo da linguagem escrita, com ou sem ajuda de outros – leitores e 

escritores – e sofre as consequências de tais usos, ou seja, adquire um novo estado 

ou condição que marca seus modos de ação. 

Ancoradas nessas perspectivas, nossa investigação assumiu os princípios 

da abordagem qualitativa de pesquisa e as características de um Estudo de Caso, 

sendo a Comunidade Frei Damião o campo-caso sobre o qual nos debruçamos. 

Para a construção dos dados foram tomados, como instrumentos, o questionário, a 

entrevista semi-estruturada e observações de tipo não participativo. Para a análise 

dos dados nos orientamos pelos princípios da análise de conteúdo. 

O relato reflexivo desse estudo, que consiste na presente dissertação, está 

estruturado da seguinte forma: 

A presente introdução, na qual apresentamos as origens das preocupações, 

nosso objeto, questão e objetivo de estudo, uma breve apresentação dos marcos 

teórico-metodológicos e a estrutura do texto.   

O Capítulo 2, intitulado ―A apropriação da linguagem escrita: alfabetização 

e letramento‖ apresenta uma sistematização dos fundamentos teóricos acerca dos 

processos de alfabetização e letramento em sua evolução histórica até as 

concepções atuais, que serviram de referência à construção e análise dos dados, 

considerando nossa questão e objetivo.  

Assim, autores como Mortatti (2000; 2001; 2004), Ferreiro; Teberosky 

(1986; 1990; 1999; 2001), Vygotsky (1997), Soares (1999; 2002; 2007), Lopes 

(2005), Smolka (2003), entre outros, serviram como referencial para a construção 

desse marco necessário a uma maior compreensão de concepções e práticas 

pedagógicas voltadas à alfabetização.  

No Capítulo 3 descrevemos os princípios da abordagem investigativa, a 

metodologia e os procedimentos de construção e análise dos dados que permitiram 

o alcance dos nossos objetivos. 

No Capítulo 4 ―O contexto de vida das crianças: a adversidade como 

condição de aprendizagem‖ buscamos construir uma descrição detalhada do cenário 
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da pesquisa – a comunidade Frei Damião, suas características, as condições de 

vida dos moradores, destacando a presença da escrita na comunidade e a escola.  

―As crianças e a aprendizagem da escrita‖ é o título do Capítulo 5, em que 

caracterizamos cada uma das crianças-sujeito do estudo e analisamos seus 

conhecimentos acerca da linguagem escrita. 

No Capítulo 6, intitulado ―Contextos/situações (intra e extra-escolares) de 

interação e apropriação da escrita‖, sistematizamos as respostas possíveis aos 

nossos questionamentos a partir da análise dos dados construídos, apresentando os 

contextos e situações em que as crianças da comunidade Frei Damião constroem 

seus significativos conhecimentos sobre a escrita. 

Segundo Freire (1996, p. 55) ―Onde há vida, há inacabamento‖. Dessa 

forma, encerramos nosso relato-dissertação com nossas ―Conclusões provisórias‖, 

por acreditarmos que nossas sistematizações constituem apenas uma pequena e 

parcial contribuição no grande texto em que se converte a discussão sobre a 

alfabetização. Mas, nos imbuímos de esperança de que este estudo possa contribuir 

para suscitar reflexões, principalmente junto a professores alfabetizadores, no que 

concerne às crenças e práticas relativas à alfabetização de crianças oriundas das 

classes populares, no sentido de reverem seus (pré) conceitos acerca do que elas 

sabem ou podem saber, a despeito de suas condições de vida; que elas possam ser 

valorizadas pela escola e que haja uma preocupação cada vez maior em disponibilizar-

lhes o que elas e suas famílias, contrariamente ao que comumente se pensa, 

procuram e esperam da escola: o saber.  
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2 A APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA: ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 

 
 
 
2.1 Alfabetização: do ensino à aprendizagem 
 
 

O objetivo de compreender o processo de apropriação de conhecimentos 

pertinentes à linguagem escrita por crianças que vivem em contextos sociais 

marcados pela adversidade buscando identificar situações propiciadoras dessas 

aprendizagens nos impõe trazer para a discussão concepções acerca de como se 

processa esse aprendizado: em que consiste, que aspectos envolve, que fatores o 

condicionam, que funções assume na vida social e individual do sujeito e outras 

especificidades. 

 No mundo ocidental onde predomina a escrita alfabética, convencionamos 

chamar esse aprendizado de alfabetização, cuja definição tem sido, historicamente, 

objeto de múltiplos estudos e intensas discussões. Portanto, compreender em que 

consiste o processo de alfabetização na atualidade nos exige rever diferentes 

sentidos atribuídos ao termo ao longo da história. Este é um conceito em 

construção, ou em movimento, como afirma Pérez (2008, p. 178).   

Optamos por realizar um recorte histórico a partir do final do século XIX, por 

considerarmos que as discussões no campo da alfabetização se intensificaram a 

partir desse momento, e por estas estarem mais coerentes com o nosso objeto de 

estudo.   

No Brasil, ao final do século XIX, nasce sob o ―signo da ‗ordem e do 

progresso‘, a República Federativa do Brasil, um Estado positivo, com uma 

sociedade reformada política, econômica e culturalmente‖ (PÉREZ, 2008, p. 192).  

Nesse contexto, a educação ganha destaque como uma das utopias da 

modernidade, como descreve Mortatti (2004, p. 55)  

 

Com a proclamação da República, em 1889, intensificou-se a 
necessidade de intervenção institucional na formação dos cidadãos, 
sobretudo das novas gerações, por meio da educação e da instrução 
primária, com o objetivo de reverter o ‗atraso do Império‘ e fundar 
uma ‗civilização nos trópicos‘. 
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Nesse cenário a escola, por sua vez, consolidou-se como lugar 

essencialmente institucionalizado para o preparo das novas gerações: saber ler e 

escrever, ou seja, alfabetizar-se, tornou-se instrumento privilegiado de aquisição de 

saber e indispensável à modernização e desenvolvimento social. A alfabetização, 

cuja aprendizagem, até então, se encontrava restrita a poucos e ocorria por meio de 

transmissão assistemática no âmbito privado do lar, ou de maneira menos informal, 

mas ainda precária, nas poucas ―escolas‖ do Império, tornou-se fundamento da 

escola obrigatória, leiga e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem escolarizados. 

Nesse contexto de ―cientificidade‖ e positividade, a alfabetização torna-se 

objeto de estudo e o problema em que se converteu a partir do momento em que 

passou a ser defendida e praticada para muitos passou a ser encarado como uma 

questão de método de ensino. As discussões em torno da problemática do ensino da 

língua escrita destacavam a busca por métodos ―científicos‖ e positivos (PÉREZ, 

2008, p. 178).  

No âmbito dessas discussões, nem o objeto de conhecimento nem o 

processo de apropriação, ou seja, de aprendizagem, convertiam-se em focos de 

discussão, mas sim o ensino, o método. Os métodos que tiveram maior repercussão 

ou mesmo hegemonia nas escolas durante grande parte do século XX, foram os 

sintéticos, analíticos e mistos.   

Os métodos sintéticos são assim chamados por basearem-se na ideia – 

restringindo a síntese como mera soma de partes – de que na escrita há partes 

menores (as letras, seus sons e sílabas) que somadas umas às outras formam 

partes maiores que consistem em sínteses. Nessa perspectiva, o aluno deveria ser 

conduzido a aprender as letras, começando pelas vogais, por serem mais simples e, 

em seguida, as consoantes. Somente após ter memorizado todo o conjunto de 

letras, passaria às sílabas ―simples‖ e, posteriormente, as mais complexas. Em 

continuidade, passaria a formar palavras integrando as sílabas já estudadas.  

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1999, p. 21): 

O método sintético insiste, fundamentalmente, na correspondência 
entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia. Outro ponto chave 
para esse método é estabelecer a correspondência a partir dos 
elementos mínimos, num processo que consiste em ir das partes ao 
todo. 
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Desse modo, numa perspectiva positivista de conhecimento como processo 

cumulativo, ascendente e linear, acredita-se que a aprendizagem da escrita e da 

leitura se dá de forma somativa, graduada; somam-se as letras, as sílabas, as 

palavras, as frases e, em seguida apresenta-se o produto – o texto. Orientando-se 

por uma perspectiva empirista e mecanicista de aprendizagem como aquisições 

conduzidas e controladas pela instrução externa, ―Estabelece-se como regra geral 

que a instrução não deve avançar no processo sem que todas as dificuldades da 

fase precedente estejam dominadas‖ (BARBOSA, 1999, p. 47). 

Nesse âmbito destaca-se o método fônico, privilegiando, para introdução do 

aprendiz na língua escrita, a unidade mínima de som das palavras faladas: o 

fonema. Segundo seus defensores o processo consiste em iniciar a instrução pela 

identificação e memorização dos fonemas básicos que compõem as palavras, 

associando-o à sua representação gráfica (a letra). É necessário, portanto, que o 

aprendiz seja capaz de isolar e distinguir os diversos fonemas de seu idioma para 

poder, a seguir, relacioná-los aos sinais gráficos, e aprender suas ―junções‖ na 

formação de segmentos escritos: sílabas, palavras e frases (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999). 

Os métodos identificados como analíticos – segundo uma concepção de 

análise como mera decomposição do todo em partes – conhecidos também como 

métodos globais, ao contrário dos de caráter sintético, têm por pressuposto do 

ensino, a apresentação de unidades maiores do que a sílaba (palavras, frases ou 

historietas) para análise de suas partes menores. Os defensores desses métodos 

concebem a leitura como um ato global, sendo necessário o reconhecimento – pela 

via da memorização – das palavras e orações. 

De acordo com Mortatti (2000) o método analítico surge com mais força no 

Brasil a partir da década de 1890, em consequência de debates deflagrados na 

Europa na mesma perspectiva. Esses métodos surgem como os mais modernos, 

fundando uma nova tradição, com a finalidade de substituir os sistemas ―arcaicos‖ 

de soletração. Aproximadamente duas décadas depois (1910), o método analítico é 

oficialmente adotado em grupos escolares da capital e do interior do Estado de São 

Paulo, com o objetivo de uniformizar o ensino e consolidar o modelo cientificamente 

verdadeiro.  

Corroborando com que foi exposto, Barbosa (1994, p. 51) afirma: 
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No Brasil, a batalha dos métodos foi objeto de acirrada discussão 
entre partidários do caminho sintético e partidários do caminho 
analítico. Após os debates, que repercutiram até as páginas do 
jornal, a Diretoria Geral de Instrução do Estado de São Paulo 
determinou a obrigatoriedade da adoção do método analítico nas 
escolas públicas. (...) A lei foi revogada em 1920, estabelecendo a 
liberdade de cátedra na opção do método de ensino de leitura e 
escrita. 

 

Já o método de caráter misto, por sua vez, representa uma junção das duas 

propostas anteriores, ou seja, da análise e síntese, mesclando situações em que, 

ora se busca focar a atenção do aluno na leitura de pequenos textos, frases e 

palavras, ora onde a silabação e a identificação das letras são privilegiadas.  

Mesmo apresentados – e defendidos ou criticados – como perspectivas 

totalmente opostas, e havendo, de fato, algumas diferenças em seus pressupostos e 

em suas consequências práticas, os métodos sintéticos, analíticos e mistos têm em 

comum a concepção de que o processo de alfabetização consiste em uma 

aprendizagem de caráter meramente mecanicista, dado como resultado do domínio 

progressivo, via percepção, memorização e treino motor, de associações mecânicas 

entre partes sonoras e gráficas que possibilitam a decifração para a leitura e a 

reprodução de escritos. Como descrito por Barbosa (1999, p. 46) 

 

As duas abordagens se opõem nitidamente quanto às operações 
básicas que envolvem: síntese e análise. Mas, as duas têm um 
acordo em comum: para aprender a ler, a criança tem de estabelecer 
uma correspondência entre som e grafia. Tanto para uma como para 
outra, esta correspondência é a chave da leitura. Ou seja, a criança 
aprende a ler oralizando a escrita.  

 

  

Mas, como Ferreiro (1986) já chamava a atenção, em um método e em outro, 

apesar de suas diferenças pretendidas, tanto o objeto de conhecimento – a escrita – 

como, sobretudo, o processo de aprendizado se aproximam em suas concepções. 

A escrita, numa perspectiva reducionista de sua natureza, sua constituição e 

seu funcionamento é concebida e trabalhada como um mero código de transcrição 

da língua oral. O que há para ser aprendido – memorizado – são os elementos do 
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código (as letras, suas formas e os sons que representam) e suas combinações, 

seja partindo de partes menores ou maiores. 

Quanto ao processo de aprendizado, em todas as modalidades desses 

métodos e suas ramificações ou ―mesclagens‖, emerge uma concepção de caráter 

empirista, mecanicista e associacionista, segundo a qual a apropriação faz-se, 

meramente, como aquisição mecânica de habilidades  

percepto-motoras, ou, como criticou Vygotsky (1997) em ―treino de mãos e olhos‖, 

treino esse baseado e orientado apenas na/para a percepção, a memorização, 

reprodução. 

Desse modo, o aprendizado, como aquisição de novas habilidades, é 

desenvolvido e controlado de fora para dentro do aprendiz, não sendo este 

considerado sujeito do processo, ou seja, não se concebe que seu envolvimento no 

processo não é meramente reprodutivo ou reativo, mas, ativo, interativo. 

Essas perspectivas, embora situadas historicamente como hegemônicas no 

campo da educação e, de modo específico, no âmbito da alfabetização até metade 

do século XX, permanecem, até hoje, muito presentes nas práticas escolares como 

fundamentos de ações didáticas, seja de ensino, seja de avaliação dos aprendizes.  

A respeito dessa permanência é importante destacar que a partir de 20062 

tem se travado um debate entre os defensores de métodos sintéticos, notadamente, 

do método fônico, que atribuem as estatísticas relativas à grave situação dos alunos 

de escolas públicas brasileiras em relação à leitura e à escrita ao que chamam de 

―método construtivista‖ e propõem um retorno ao método sintético, com ênfase na 

memorização dos fonemas e desenvolvimento das habilidades motoras. 

Ancoradas nas concepções e proposições de tais propostas (CAPOVILA, 

20033; OLIVEIRA, 2001) alguns sistemas educativos têm adotado ―pacotes‖ de 

métodos em escolas da rede pública, como é o caso do Estado do Rio Grande do 

Norte que implantou em 32 municípios o método ―Alfa e Beto‖ proposto por João 

Batista de Oliveira (OLIVEIRA, 2001). Mesmo enfrentando resistências e gerando 

                                                 
2
  Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo ―Construtivismo x método fônico‖ em 6 de março de 

2006. p. A12. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0603200612.htm. 

3
 Alfabetização no Brasil ―Uma metodologia ultrapassada‖. Artigo publicado no site 

www.redepsi.com.br em 30/07/2003. 
     

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0603200612.htm
http://www.redepsi.com.br/
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controvérsias nos meios educacionais a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e 

Desporto tem mantido essa proposta, cujos resultados ainda não se fizeram 

diferenciar do quadro anterior ou de outros contextos onde tal proposta não foi 

adotada. A esse respeito, críticas têm sido feitas por Weisz (2006) e Soares (2007), 

entre outras, que consideram essa visão um reducionismo e um retrocesso frente 

aos avanços já alcançados na área. 

Essa centralidade do método ou do ensino (desvinculado da aprendizagem), 

nas discussões sobre alfabetização perde sua força a partir dos anos de 1960, 

quando surge, nos Estados Unidos, um debate a respeito do fracasso escolar 

emergente no momento em que se amplia o acesso das crianças negras à escola 

americana e se verifica o fracasso escolar destas nas aprendizagens acadêmicas. 

Na busca de explicar essas dificuldades foram realizadas, principalmente sob 

encomenda dos governos, diversas pesquisas no intuito de apontar as causas do 

problema.  ―Muito dinheiro foi investido em pesquisas, para tentar compreender o 

que havia de errado com as crianças que não aprendiam‖ (BRASIL, 2001, p. 7). 

O resultado dessas pesquisas culminou na produção das teorias, identificadas 

como teorias do ―déficit‖. De acordo com seus defensores a aprendizagem escolar 

dependia de pré-requisitos (cognitivos, psicomotores e linguísticos).  Segundo 

Soares (2002, p.13), tais teorias  

 

[...] propõem como explicação para o fracasso, na escola dos alunos 
provenientes das classes dominadas é que esses alunos 
apresentariam desvantagens, ou ―déficits‖, resultantes de problemas 
de ―deficiência cultural‖, ―carência cultural‖ ou ―privação cultural‖; o 
meio em que vivem seria pobre não só do ponto de vista econômico 
– daí a privação alimentar, a subnutrição, que teriam consequências 
sobre a capacidade de aprendizagem – mas também do ponto vista 
cultural: o meio pobre em estímulos sensórios, perceptivos e sociais, 
em oportunidades de contato com objetos culturais e experiências 
variadas, pobre em situações de interação e comunicação. Como 
consequência, a criança proveniente desse meio apresentaria 
deficiências afetivas, cognitivas e linguísticas, responsáveis por sua 
incapacidade de aprender e por seu fracasso escolar. 

 

 

Em função dessas concepções, são propostos programas escolares para 

―compensar essas carências‖ e desenvolver pré-requisitos que proporcionem 
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―maturidade e prontidão‖ para a aprendizagem da escrita, o que é definido em 

termos de aspectos percepto-motores. Segundo esses pressupostos, para adentrar 

ao conhecimento da leitura e da escrita, as crianças necessitavam atingir um 

determinado nível de ―prontidão‖, ou seja, deveriam estar ―prontas‖ para serem 

introduzidas no traçado fino das letras, na distinção das diferenças sonoras dos 

fonemas e percepção das combinações letra-som, etc. 

Para determinar o nível de prontidão ou de sua ausência, testes passaram a 

ser aplicados nas crianças à entrada na escola, numa evidente busca de 

explicações estritamente psicológicas – e de uma determinada vertente positivista e 

psicometrista – para um fenômeno com múltiplas determinações sociais, históricas, 

políticas, culturais (MORTATTI, 2000). 

Quando detectadas lacunas, para a aquisição da tal ―prontidão‖, foram 

definidas etapas preparatórias, com exercícios de estimulação das habilidades 

supostamente requeridas. A ―alfabetização‖ propriamente dita, com apresentação e 

reprodução de escritos seguia-se a essa etapa preparatória. Nessa primeira etapa, 

as crianças eram (e ainda são, em muitos contextos), submetidas a longos períodos 

com exercícios para desenvolver a coordenação motora, a percepção/discriminação 

visual e auditiva, o equilíbrio e a lateralidade. 

É importante salientar que estas concepções estiveram presentes durantes 

as décadas de 60 até o final dos anos 70 e ainda no início dos anos 80 em muitas 

práticas escolares e que, mesmo na atualidade, ainda subsistem, com maior ou 

menor força, resquícios dessas ideias revelados nas crenças, ainda presentes, de 

que as muitas crianças que não aprendem a ler e escrever não o conseguem porque 

são pobres, porque passam fome, porque não se interessam, porque seus pais são 

analfabetos, porque ―não sabem nem falar‖, porque chegam ―zerados‖ à escola, 

porque não sabem nada de letras, ou seja, não aprendem porque lhes falta algo 

definidor, a priori, de suas possibilidades de aprender. Nesses termos, são 

responsáveis pelo próprio insucesso.  

Em função da difusão dessas crenças as crianças foram – e ainda são, em 

muitos contextos, haja visto a implantação do projeto Alfa e Beto, cujos livros iniciais 

encontram-se repletos de exercícios de coordenação motora – ao início de sua vida 

escolar, submetidas a exercícios enfadonhos e, para elas, sem sentido, de ―cobrir 

pontinhos para cima e para baixo‖ formando linhas retas e sinuosas, letras e 
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números, com materiais diversos (dependendo do contexto ou situação da escola). 

Busca-se, com tais atividades, cuja marca é a repetição, treinar os olhos, os ouvidos, 

as mãos, os dedos, como sendo as habilidades suficientes para aprender e dominar 

a escrita. O aprender resume-se a perceber, memorizar, repetir e reproduzir o que é 

―passado‖ pelo professor. 

Na verdade, uma derivação dessas concepções é a crença, vigente na 

escola, de que a aprendizagem só principia e só evolui com a entrada do aprendiz e 

a partir das instruções do professor, visto que suas aquisições dependem, 

exclusivamente, de situações provocadas pelo ambiente externo. Decorre também 

dessa visão a ideia de que os erros cometidos pelo aprendiz precisam ser evitados 

ou eliminados para que não se repitam e, por essa via, possam ser 

fixados/aprendidos. 

Em que pese o papel que tais concepções tiveram no contexto em que 

foram produzidas e difundidas frente ao modo de pensar vigente, é preciso que 

ressaltemos seus reducionismos em relação à compreensão do processo e as 

consequências que delas se fazem sentir até o presente. Esses limites só puderam 

ser evidenciados a partir da produção de novas formas de abordar o problema em 

que se converteu a alfabetização. 

Com a ampliação cada vez maior do acesso à escolarização aliada a 

resultados pouco satisfatórios, principalmente as altas taxas de repetência e evasão 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental surgiu, no meio acadêmico, no final da 

década de 1970 e início dos anos de 1980, uma série de investigações advindas das 

áreas sociológica, psicológica e linguística, tentando elucidar o fracasso no processo 

de alfabetização. Esses estudos no contexto brasileiro refletiram discussões que se 

vinham processando em outros países com situação semelhante, a exemplo da 

Argentina, Chile, México, entre outros. 

De suas diferentes perspectivas, esses estudos foram construindo um corpo 

de conhecimentos que ampliou a visão acerca do problema representado pela 

alfabetização, intimamente vinculado ao fracasso escolar, até então tratado como 

problema do ensino, do professor ou, na perspectiva delineada pelas teorias do 

déficit, do aluno e de seus contextos sócio-culturais. 



26 

 

Estudos no campo da sociologia, de certa vertente dialético-marxista, 

evidenciaram que o fracasso escolar não podia estar condicionado ao alunado, mas, 

sim, à própria escola enquanto espaço contextualizado, que se mostrava ineficiente 

na garantia de permanência e sucesso dos alunos. O fracasso seria, então, reflexo 

da função reprodutiva assumida pela escola. Como esclarece Mortatti (2000, p. 260): 

Os altos índices de repetência e evasão na 1ª série passam, desse 
modo, a ser entendidos como ―produzidos pela escola reprodutora‖, 
caracterizando-se como indicadores da marginalização e/ou 
expulsão dos diferentes, ou seja, dos que não se ajustam às normas 
impostas pela ideologia dominante reproduzida e salvaguarda por 
essa instituição. Do ponto de vista de uma escola que se queira 
democrática, no entanto, o fracasso não consegue oferecer 
condições de permanência digna nem ensino de qualidade àqueles a 
quem oferece a oportunidade de nela entrar. 

 

 

Desse modo de compreender, o fracasso das crianças nos primeiros anos de 

escolaridades teria relação direta com as práticas de leitura e escrita ―elitizadas‖ 

realizadas na escola e que, nesse sentido, desconsideravam os saberes já 

construídos pelas crianças em seus contextos sociais de origem. Assim, desloca-se, 

da criança e de seu contexto sócio-cultural, a responsabilidade pela sua não 

aprendizagem e passam a ser implicadas as práticas escolares como um dos 

determinantes da situação. 

Mas, é a partir dos anos iniciais da década de 1980 que pesquisas nos 

campos da Psicologia, da Linguística, da Psicolinguística, da Sociolinguística, entre 

outros, contribuíram para a composição de um novo paradigma relativo à 

compreensão da alfabetização. Tais pesquisas envolveram concepções relativas ao 

processo de aprendizagem de um modo geral e, de modo mais específico, à 

aprendizagem da escrita, bem como à linguagem escrita como objeto de 

aprendizagem (CARVALHO, 1999; SOARES, 2001; LOPES, 2005). 

No âmbito da psicologia, a difusão de concepções interacionistas acerca dos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, notadamente as de Jean Piaget e, 

com menor impacto, mas não menos importantes, as de L. S. Vygotsky, trouxeram 

novas formas de compreender a apropriação de conhecimentos novos pelo 

indivíduo, afirmando que tal processo nem evoluía naturalmente, de dentro para 

fora, nem se dava exclusivamente de fora para dentro; tampouco se fazia de modo 
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imediato e linear; mas numa relação de interação entre sujeito e meio, relações 

essas não imediatas, mas de caráter mediado. Essas ideias, guardadas as suas 

diferenças de perspectivas, puseram o aprendiz no lugar de sujeito e consideraram 

suas ações mentais, bem como as intervenções do meio social como essenciais às 

apropriações. 

Pesquisas fundamentadas nessas concepções refutaram as antigas 

concepções sobre alfabetização deslocando o foco dos estudos para a busca de 

compreender como os alunos aprendem, ao invés de como se ensina ou de porque 

não aprendem, ou seja, passaram a focalizar a aprendizagem e suas vicissitudes 

como objeto de conhecimento em relação à alfabetização. 

Um expoente nesse campo de pesquisa são as estudiosas Emilia Ferreiro e 

Ana Teberosky, doutoras pela Universidade de Genebra, orientandas e 

colaboradoras do renomado psicólogo suíço Jean Piaget. Os estudos destas autoras 

deram origem ao livro publicado no Brasil sob o título ―Psicogênese da língua 

escrita‖ no ano de 1986 que, aos poucos, em virtude de um intenso processo de 

difusão, tornou-se o principal, por vezes o único, referencial para as discussões com 

relação à alfabetização. 

 As proposições apresentadas pelas referidas autoras com relação à 

aquisição da escrita tinham como fundamento as concepções construtivistas e 

psicogenéticas de Jean Piaget acerca do desenvolvimento mental que já se 

encontravam em processo de difusão em alguns meios educacionais no Brasil.  

O paradigma construtivista instaura uma concepção de aprendiz como um 

sujeito ativo, que procura compreender o mundo à sua volta. Para Piaget (1970) o 

processo de conhecimento envolve, mais que a percepção sensorial dos dados do 

real, uma ação mental do sujeito sobre tais dados, ou seja, o que é captado pelos 

sentidos é assimilado pela atividade mental num processo que envolve 

transformação dos objetos observados em função dos conhecimentos já existentes. 

Para o autor, mediante a interação (experimentação) do sujeito com os objetos (as 

coisas da cultura) dá-se um processo de acomodação das estruturas mentais 

prévias em função dos dados assimilados e, como síntese dos dois processos, 

ocorre uma adaptação progressiva da mente ao meio. 
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Assim, para Piaget (1970) não apenas basta ao sujeito estar frente aos 

objetos da cultura, mas agir com e sobre eles e, mediante essa ação, instância 

mediadora entre o sujeito e os conhecimentos, ir se apropriando da estrutura do 

objeto, desconstruindo-o e reconstruindo-o internamente. Nesse processo, Piaget 

chama a atenção, tanto para a necessidade, bem como para a insuficiência dos 

aspectos maturacionais (as estruturas prévias) para compreensão de dado objeto. O 

autor salienta, como fatores imprescindíveis à construção do conhecimento, a 

experimentação com o mesmo para ―descoberta‖ de suas características e inserção 

do mesmo em um sistema de relações, as transmissões sociais que contribuem para 

essas construções e, finalmente, a equilibração – mecanismo que envolve, desde a 

desequilibração provocada por um desafio do meio e que desencadeia a 

assimilação, até a acomodação que resulta em adaptação e que ―restaura‖, 

momentaneamente, o equilíbrio entre as ações da mente e as demandas do meio 

(CARVALHO, 1999). 

Esse processo, segundo Piaget, é mobilizado pela afetividade. Para o autor, a 

afetividade e o desenvolvimento intelectual em todas as suas manifestações, são 

dimensões psíquicas indissociáveis. Ou seja, as ações intelectuais estão imbricadas 

nas ações afetivas e vice-versa.  Segundo Piaget (2004, p.36) ―Nunca há ação 

puramente intelectual (sentimentos múltiplos intervêm, por exemplo: na solução de 

um problema matemático, interesses, valores, impressão de harmonia etc.), assim 

como também não há atos que sejam puramente afetivos (o amor supõe a 

compreensão)‖. 

Ressaltam, portanto, das concepções piagetianas, uma visão de aprendiz 

como sujeito ativo, que constrói conhecimentos; e de conhecimento que não decorre 

apenas da observação e da reprodução, mas de uma atividade construtiva da mente 

do sujeito, dependente dos desafios que lhes são postos, das possibilidades de 

experimentação que lhes são dadas, das transmissões que lhes são feitas, tanto em 

termos de conhecimentos, como de sentimentos, ainda que estas também sejam 

objeto de transformação, pois, como tudo que é do meio, são ―assimiladas‖ segundo 

as condições do sujeito. 

Nessa perspectiva, esse sujeito formula e testa hipóteses diante das 

interrogações que o mundo provoca, na tentativa de resolvê-las e, nesse processo, 

constrói suas próprias categorias de pensamento, bem como de valores, de 
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significações, motivações. Tal sujeito cognoscente está presente na aprendizagem 

da leitura e da escrita, portanto, nesse contexto a alfabetização deixa de ser um 

aprendizado meramente baseado em aquisições percepto-motoras, como 

tradicionalmente era concebido e passa a ser pensado como um aprendizado de 

natureza conceitual. ―Isto é, a mão que escreve e o olho que lê estão sob o comando 

de um cérebro que pensa sobre a escrita‖ (WEISZ, 1999, p. 8). E, a partir das 

concepções piagetianas acerca da afetividade, esse cérebro pensante é movido por 

sentimentos igualmente construídos nas interações.  

Desse modo, as autoras, em suas proposições, põem em relevo, não apenas 

a atividade mental do sujeito aprendiz sobre o objeto de conhecimento, como o 

próprio objeto – a escrita, que passa a ser concebido não apenas como código de 

transcrição da língua oral, mas como sistema de representação, com história, função 

e funcionamento próprios que precisam, enquanto aspectos constitutivos do objeto/a 

escrita, serem compreendidos pelo aprendiz, segundo o fundamento construtivista 

de que conhecer implica numa reconstrução interna do objeto mediante 

experimentações com o mesmo e compreensão de sua estrutura e relações. 

Assim, segundo as teorizações da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e 

Teberosky (1986) e Ferreiro (1986) ancoradas nas ideias piagetianas, o aprendizado 

da escrita pelas crianças não envolve apenas aspectos percepto-motores ou 

relativos à memorização, mas, essencialmente, elaboração conceitual acerca da 

escrita e suas propriedades. Nessa perspectiva, a alfabetização, ou seja, o domínio 

dos processos de leitura e escrita dependem, fundamentalmente, da compreensão, 

pelos aprendizes, de como o sistema funciona. 

Segundo as autoras, mediante suas interações com a escrita em seu meio 

social, as crianças, na qualidade de sujeitos ativos na apropriação de 

conhecimentos, interrogam-se sobre o que está escrito e sobre como se escreve e, 

movidas por essas questões, constroem hipóteses/modos de compreensão sobre o 

funcionamento do sistema alfabético. Para Ferreiro (1986), nesse processo, o 

aprendiz precisa construir três conceitos: o que é a escrita – que ela é uma 

representação – o que ela representa – os sons da palavra falada; e como ela 

representa – que, no caso do sistema alfabético, a representação tem por base o 

fonema, ou seja, para escrever e para ler, é preciso dominar a relação fonema-

grafema e grafema-fonema (CARVALHO, 1999).  Seguindo os princípios do 
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construtivismo piagetiano, a construção desses conceitos não se faz de imediato, 

nem tampouco como reprodução de transmissões; implica um longo processo de 

elaborações e reelaborações identificadas pelas autoras como estágios ou períodos 

evolutivos de compreensão sobre a escrita alfabética. 

Esses três grandes períodos foram descritos por Ferreiro e Teberosky (1990) 

e por Ferreiro (1987;1990; 1995; 2001) da seguinte forma: o primeiro período é 

caracterizado por uma distinção inicial, por parte da criança, entre formas de 

representação icônicas e não icônicas, ou seja, ela concebe a escrita como 

representação. ―Nesse momento, a escrita parece ser definida apenas pela 

negação: ela não é desenho‖. (Ferreiro e Teberosky, 1990, p. 23). A primeira grande 

ideia é alcançada: a escrita ou os escritos representam; dizem algo. Como 

consequência desse primeiro pensamento, os sujeitos tentam, de vários modos, 

representar os nomes ou os objetos com grafias diversas: pseudoletras, letras em 

cadeias ou únicas. 

O segundo período é descrito pelas autoras como sendo marcado pelo 

surgimento, nas crianças aprendizes, de uma preocupação com a quantidade e 

qualidade de grafias para produzirem um escrito, bem como entre os escritos, o que 

foi identificado na teoria como princípios de diferenciação intra e interfigural. 

Segundo a própria Ferreiro (2001, p. 20)  

Esses critérios de diferenciação são, inicialmente, intrafigurais e 
consistem no estabelecimento das propriedades que um texto escrito 
deve possuir para poder ser interpretável (para que seja possível 
atribuir-lhe uma significação) [...]. O passo seguinte se caracteriza 
pela busca de diferenciações entre as escritas produzidas, 
precisamente para dizer coisas diferentes. Começa então uma busca 
difícil e muito elaborada de modos de diferenciação, que resultam ser 
interfigurais, as condições de legibilidade intrafigurais se mantêm, 
mas agora é necessário criar modos sistemáticos de diferenciação 
entre uma escrita e a seguinte, precisamente para garantir a 
diferença de interpretação que será atribuída.  

Esses dois primeiros períodos, embora muito importantes em termos de 

avanços em suas elaborações, são marcados por uma hipótese de escrita 

denominada pelas autoras de pré-silábica, por não envolver, por parte do aprendiz, 

nenhuma relação entre as formas gráficas produzidas e interpretadas e os 

segmentos orais da fala. 
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Já o terceiro período é considerado como um grande salto qualitativo no 

processo, por caracterizar-se justamente pela construção, por parte das crianças, da 

ideia – crucial ao entendimento do sistema alfabético – relativa ao que a escrita 

representa: os sons da fala, ou seja, o aprendiz alcança a compreensão de que há 

relação entre o que se escreve e os sons das palavras faladas: a fonetização da 

escrita. Mas, ainda que represente um avanço considerável, essa compreensão 

inicial não corresponde, de imediato, à relação de representação convencional 

presente no sistema alfabético de escrita. Essa construção envolve, segundo 

Ferreiro (1986) ainda três subníveis de compreensão. 

Num primeiro nível, as crianças ou aprendizes de outras idades, ao atentarem 

para o som das palavras, passam a representar os segmentos mais perceptíveis – 

as sílabas – com apenas um sinal gráfico, que pode ser letra ou mesmo uma 

pseudoletra, produzindo escritas segundo uma ―hipótese silábica‖. A qualidade 

dessas tentativas de representação vai depender do nível de conhecimento que o 

aprendiz tenha sobre as letras e seus valores sonoros. Dessa forma, surgem 

escritas silábicas (posto que o som representado é o de cada sílaba componente da 

palavra que se busca escrever) sem valores sonoros convencionais e com valores 

sonoros convencionais. Há, ainda, crianças/aprendizes que, em suas escritas 

silábicas, privilegiam o som das vogais e outros que atentam para o som das 

consoantes. 

Dessa forma, mesmo enfatizando o processo de construção como resultante 

de intensa atividade mental do aprendiz com o objeto de conhecimento, as autoras 

não deixam de apontar que as transmissões sociais – como já havia proposto Jean 

Piaget (1982) – são cruciais para os avanços, ou seja, há tanto mais avanço, quanto 

mais haja oportunidade de experimentar escrever sendo levado a pensar em o que e 

como se escreve e, nessas experiências, ir se apropriando de quantas e quais letras 

usar, entre outras convenções (WEISZ, 2006).  

Em seguida a essa fase caracterizada por uma hipótese silábica, o aprendiz 

caminha para uma hipótese de escrita silábico-alfabética, que marca a transição 

entre o subperíodo silábico e o alfabético. Nessa fase, mobilizada(o) por um conflito 

cognitivo entre a hipótese de que a sílaba era uma unidade indivisível e que, 

portanto, bastava uma letra para representá-la, a criança/o aprendiz começa a dar-

se conta de que a sílaba ―e re-analisável‖ (FERREIRO, 1995) em segmentos 

menores de som e passa a buscar representá-los. Como tal compreensão vai se 
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construindo gradativamente, ora escreve silabicamente, ora escreve 

alfabeticamente, ou seja, representando as unidades menores de som da palavra: 

os fonemas, base da representação alfabética.  

Finalmente, a criança, mediante interações/experimentações com a escrita, 

alcança a hipótese alfabética, último subnível do terceiro período, em que chega à 

compreensão de como funciona a representação do sistema alfabético, ou seja, 

percebe que cada segmento de som que compõe a pauta sonora da palavra precisa 

ser representado com uma ou mais letras, podendo-se dizer que o aprendiz 

apropriou-se do sistema alfabético (BRASIL, 2006), muito embora ainda existam 

outras diversas convenções próprias ao sistema para serem aprendidas. 

Como adverte Ferreiro (1995, p. 32) ―Quando as crianças alcançam, 

finalmente, o terceiro subnível, o da hipótese alfabética, já entenderam a natureza 

intrínseca do sistema alfabético, mas não podem lidar com todos os traços 

ortográficos próprios da linguagem.‖ Ou seja, a criança ainda precisa formular-se 

muitas questões e resolver outros ―conflitos‖, especialmente ao que concerne à 

segmentação, pontuação, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, etc. 

As ideias de Ferreiro e Teberosky possibilitaram uma reconfiguração da 

compreensão do papel do aprendiz no processo de alfabetização, bem como da 

natureza da escrita enquanto objeto de conhecimento. Para Carvalho (2005, p. 3): 

Essas ideias contribuíram sobremaneira para a compreensão, tanto 
da escrita não mais como puro e simples código ou transcrição da 
língua oral, como, principalmente, de sua aprendizagem, concebida 
como inter/ação do aluno com o modo de funcionamento do sistema 
de representação alfabético através de produções efetivas de 
escritas nas quais pensa acerca de como se escreve e, mediante os 
desafios cognitivos que tais tentativas impõem, vai reconstruindo 
suas ideias sobre a escrita – sua natureza representativa, seus 
elementos e suas regras de produção convencional. Nessa 
perspectiva, o aprendiz é concebido como participante ativo no 
processo de aprendizagem. 

 

Essas ideias tiveram um imenso impacto nas discussões e produções na 

área, ainda que suas repercussões nas práticas escolares sejam objeto de 

discussões, como observa Soares (2003) ao considerar que: 

[...] O foco para o processo de construção do sistema de escrita pela 
criança, passou-se a subestimar a natureza do objeto de 
conhecimento em construção, que é, fundamentalmente, um objeto 
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linguístico constituído, quer se considere o sistema alfabético quer o 
sistema ortográfico, de relações convencionais e frequentemente 
arbitrárias entre fonemas e grafemas. Em outras palavras, 
privilegiando a faceta psicológica da alfabetização, obscureceu-se 
sua faceta linguística-fonética e fonológica (SOARES, 2003, p. 8). 

 

  

A autora ainda observa, com relação às repercussões destas concepções no 

campo da alfabetização, que ao serem difundidas no âmbito escolar, alguns 

equívocos de interpretação acabaram por diminuir uma visão mais abrangente das 

diversas facetas que o processo comporta, inclusive a pedagógica. Para a autora 

citada, 

  

Sem negar a incontestável contribuição que essa mudança 
paradigmática na área da alfabetização trouxe para a compreensão 
da trajetória da criança em direção à descoberta do sistema 
alfabético, é preciso, entretanto, reconhecer que ela conduziu a 
alguns equívocos e a falsas inferências, que podem explicar a 
desinvenção da alfabetização [...] e podem explicar a  perda de 
especificidade do processo de alfabetização [...] (SOARES, 2003, 
p.8). 

  

Numa perspectiva semelhante e também reconhecendo as contribuições das 

teorizações elaboradas por Ferreiro e Teberosky para a transformação dos modos 

de compreender a alfabetização, Gontijo (2008) aponta algumas de suas lacunas ao 

afirmar que 

[...] nessa concepção, especialmente a ênfase exagerada na 
atividade da criança, teve com consequência a minimização da 
necessidade da mediação pedagógica, possibilitando equívocos que 
redundaram em prejuízos principalmente para os aprendizes 
(GONTIJO, 2008, p. 24).  

 

Desse modo, apesar de reconhecer a imensurável contribuição de Ferreiro, 

Teberosky e seus colaboradores no sentido de revolucionar as discussões acerca do 

aprendizado da escrita, outra vertente da psicologia fundamentada na abordagem 

histórico-cultural de L. S. Vygotsky amplia a compreensão sobre o processo de 

apreensão de conhecimentos e, por consequência, sobre a alfabetização. 
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Na perspectiva vygotskyana, aprender consiste na apropriação, mediada 

pelos outros e pelos signos, de conhecimentos enquanto práticas humanas, sócio-

culturais. Mediante modos diversos de interação com tais práticas no meio social, 

através dos quais o sujeito vai sendo, gradativamente, integrado aos modos 

funcionamento mental vigentes em seu entorno, seja pela observação, pela 

imitação, pela experimentação, pela instrução/intervenção de outros mais 

experientes. ―Nesse processo, vai internalizando, tornando próprias, funções que 

originalmente experimenta como dos outros da cultura‖ (CARVALHO, 1999, p.89). 

Nos termos da perspectiva histórico-cultural, embora se reconheça a atividade 

mental do sujeito como constitutiva das apropriações, põe-se em relevo o caráter 

mediado de tal atividade, tanto pelos outros, como pela linguagem, em contextos 

sociais em que esta é compartilhada com os outros em contextos significativos e 

internalizada, reconstruída no plano interno do sujeito. Desse modo, a relação dos 

sujeitos com o conhecimento faz-se como elaboração progressiva de significações 

próprias, a partir das significações que cada dado da cultura tem no meio social – 

como é significado/vivenciado nas práticas sociais (LOPES, 2005). 

Assim, o aparecimento de novas funções mentais não se caracteriza como 

evolução puramente autônoma, individual e original, mas sempre relativa aos 

contextos e às interações sociais. A partir das ideias vygotskyanas, o sujeito não é 

apenas ―ativo‖, mas ―interativo‖. Desta perspectiva, ressalta-se o papel do ensinante, 

dos ―outros mais experientes‖, do meio sócio-cultural, no processo de integração de 

cada indivíduo às práticas culturais próprias.  

Entre as práticas culturais, encontram-se aquelas pertinentes aos 

sentimentos, às emoções, à afetividade. Tal como Piaget, Vygotsky (1979, p.19) 

assinala ―que existe um sistema dinâmico de significados em que o afetivo e o 

intelectual se unem‖. Desse modo, o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

estão interligados, de forma que as relações estabelecidas pelo sujeito, com o 

objeto, e com o outro estão permeadas de afetividade, que constituem a energética 

das ações e interações do sujeito. As funções psíquicas, tanto cognitivas, como 

afetivas, tem, na linguagem, sua mediação fundamental no processo de 

internalização. Assim, a compreensão dos processos de aprendizagem, como o de 

alfabetização,  
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Não se centra unicamente na dimensão cognitiva, mas o engloba 
dentro de um processo mais amplo de socialização na leitura e de 
criação de sentido sobre a cultura escrita com as pessoas adultas 
do entorno. A chave é, pois, a intersubjetividade nos diferentes 

espaços de aprendizagem, mas dialógicos e afetivos (GALLART, 
2004, p. 49). 

 

Com relação à aprendizagem da linguagem escrita, Vygotsky (1997) enfatiza 

seu caráter complexo enquanto apropriação de uma nova forma de linguagem, de 

um novo modo de pensar e dizer e não apenas de um código, pondo em relevo sua 

funcionalidade social e individual, ou seja, sua natureza de linguagem, cuja 

aprendizagem não se resume ao domínio de aspectos senso-motores, mas 

elaboração mental acerca de sua função e funcionamento. Nessa perspectiva, o 

autor aponta que a escrita tem que ser ensinada como algo de que a criança 

necessite e que, portanto, tenha significado em sua vida, enfatizando os aspectos 

afetivos do processo, e não como mero jogo de sons e letras a ser memorizado e 

reproduzido. 

O autor enfatiza, por outro lado, que no caso de conhecimentos mais 

complexos, caso dos conceitos sistematizados, a intervenção social, o processo de 

mediação precisa assumir um caráter de intencionalidade e sistematicidade, para 

que o aprendiz consiga, por tais intervenções, alcançar a compreensão do conteúdo, 

o que não se alcança simplesmente nas relações cotidianas, mas em relações de 

instrução formal ou sistemática (VYGOTSKY, 1997; LOPES, 2005). 

 Essa perspectiva de considerar a escrita como outra forma de linguagem, 

ainda que se considere seu caráter de sistema e ainda de código, foi amplamente 

alargada pelas ideias oriundas do campo da linguística e suas ramificações, de onde 

emergiram estudos que reconfiguraram a linguagem como objeto de conhecimento 

e, em consequência, sua aprendizagem (GERALDI, 1995). De coisa dada, 

preexistente na sociedade como meio de comunicação e expressão a ser adquirida 

pelos indivíduos para satisfação dessas necessidades, a linguagem, tanto oral 

quando escrita, passa a ser concebida como ação, atividade humana de produção 

simbólica, mediante a qual os indivíduos significam a si e ao mundo internalizando-o 

e constituindo sua subjetividade e atividade mental. 

Assim, mais que meio de comunicação e expressão, a linguagem é a matéria e a 

forma pela qual serão constituídos os conteúdos a serem comunicados e 
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expressados. É produção de significados e sentidos em contextos sócio-culturais. 

Portanto, é prática histórica em que, produção e produto estão sempre em 

movimento, em transformação, impulsionados pelas condições objetivas de vida dos 

homens, pelas suas relações sociais. Assim, todo ato de linguagem é produção, não 

mera reprodução; é um dizer; um texto emergente de um contexto com autor, 

objetivo, destinatário, conteúdo e estratégia de dizer (GERALDI, 1995; CARVALHO, 

1999; LOPES, 2005). 

Essas concepções de linguagem – oral e escrita – marcaram, por sua vez, os modos 

de entender seu aprendizado. De mera reprodução e repetição mediante 

associações mecânicas, passa a ser compreendida como processo de inserção nas 

práticas de linguagem. Aprende-se praticando a linguagem; experimentando 

produzir sentidos, criando dizeres com objetivos e destinatários definidos pelos 

contextos que definem, por sua vez, os modos de dizer (GERALDI, 1995; LOPES, 

2005). 

Superando as visões tradicionais segundo as quais aprender a linguagem, tanto 

oral, quanto escrita, implicava processos mecânicos de repetição de palavras ou 

suas partes, passa a ser preconizado como aprender a produzir textos – orais e 

escritos – em que se reconhece e se exerce uma função sócio-cultural destes e uma 

relação de interação, de diálogo e não de produção individual. 

 Numa perspectiva de síntese entre as ideias da abordagem histórico-cultural 

acerca da aprendizagem e do papel mediador dos outros e do signo, bem como da 

linguagem como interação verbal-social a partir das concepções de M. Bakhtin, 

Smolka (2003, p. 63) defende que o processo de alfabetização abrange diversos 

aspectos e outras dimensões. Para a estudiosa, é necessário abranger ―o aspecto 

fundamentalmente social das funções, das condições e do funcionamento da escrita 

(para que, para quem, onde, como, por quê)‖ Nesse sentido, a autora assinala o 

ponto de vista da ―interação, da interdiscursividade‖ e destaca ainda:  

 

 [...], a alfabetização é um processo discursivo; a criança aprende a 
ouvir, a atender o outro pela leitura; aprende a falar, a dizer o que 
quer pela escrita. (mas esse aprender significa fazer, usar, praticar, 
conhecer. Enquanto escreve, a criança aprende a escrever e 
aprende sobre a escrita) isso traz as implicações pedagógicas os 
seus aspectos sociais e políticos (SMOLKA, 2003, p.63). 
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Nesse sentido, o processo de apropriação da escrita acontece por meio da 

inserção do aprendiz em meios letrados e da interação significativa com sujeitos 

mais experientes, lendo e escrevendo em ambientes escolares e extra-escolares, a 

princípio de forma não convencional e, posteriormente, apropriando-se de práticas 

sociais de leitura e escrita convencionais. ―Podemos compreender as aprendizagens 

enquanto internalizações de práticas sócio-culturais, mediadas pedagógica e 

dialogicamente – por outros e pela linguaguem – através de interações com 

significados e sentidos compartilhados em contextos objetivos‖ (LOPES, 2005).  

Este conjunto de ideias, com suas diferenças, lacunas e contribuições, tem 

marcado, como já afirmamos, a forma de compreendermos o processo de 

alfabetização, permitindo a elaboração de uma conceituação em que o aprendizado 

da escrita como linguagem envolve uma dupla dimensão: a apropriação do sistema 

alfabético, em termos da compreensão de seu funcionamento (seus elementos e 

convenções); e o desenvolvimento de práticas textuais, em termos do domínio de 

sua funcionalidade social, seus usos, funções e estruturações diversos (SOARES, 

2004; LOPES, 2005). 

Esse conceito, considerado por Soares (2004) como ―atual‖, em 

contraposição às formas reducionistas ―tradicionais‖ de compreender a 

aprendizagem da escrita, também foi fortemente influenciado pelas ideias acerca de 

letramento, emergentes no cenário educacional a partir do final dos anos de 1980. 

 

2.2 Alfabetização e Letramento 

Os estudos sobre letramento (KLEIMAN,1995; TFOUNI, 2004; SOARES, 

1999) focalizam as dimensões sócio-históricas na apropriação da língua escrita 

mostrando que indivíduos que vivem em sociedades letradas, mesmo que não-

alfabetizados, ao imergirem nas práticas de lectoescrita vigentes em seu contexto 

sócio-cultural sofrem o impacto desses métodos e desenvolvem formas de 

funcionamento psicológico próprias das práticas letradas. 

Ainda que envolva em seu entorno discussões e algumas divergências, o 

termo letramento envolve a dimensão social da apropriação ou integração dos 

indivíduos à escrita. Nesses termos, é definido por Mortatti (2004, p. 105) como ―[...]  

um conjunto de práticas sociais em que os indivíduos se envolvem de diferentes 
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formas, de acordo com as demandas do contexto social e das habilidades e 

conhecimento de que dispõem‖. 

 Tfouni (2004, p. 20), por sua vez, argumenta que: ―Enquanto a alfabetização 

se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, o 

letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito 

por uma sociedade‖. 

No Brasil, o termo começou a ser utilizado nas últimas décadas, com mais 

intensidade, a partir da década de 80,  como explica Mortatti (2004,p.11): 

 

Se ―educação‖ é uma palavra conhecida e utilizada em seus 
diferentes significados, o mesmo não se pode afirmar em relação a 
―letramento‖. Em nosso país, esta palavra começou a ser utilizada 
nos anos 80 por pesquisadores das áreas de Educação e Linguística, 
e, gradativamente, vem ganhando visibilidade em outros espaços da 
sociedade (MORTATTI, 2004, p. 11).   

 

   

Assim, segundo os estudiosos desta área, diferentemente do termo 

―alfabetização‖, ―letramento‖ não designa particularmente o processo individual de 

apropriação da leitura e da escrita, das habilidades do ler e do escrever. Ao 

contrário, o termo enfatiza seus resultados e consequências, e não somente para os 

indivíduos, mas também para grupos sociais e sociedades. Chama ainda a atenção 

não apenas para a escola — como tende a fazer o termo ―alfabetização‖ — mas 

também para o conjunto das instituições e processos sociais que marcam, não 

apenas a sistematização do aprendizado, mas principalmente o uso da escrita. 

Designa, por fim, diferentemente do último termo, não propriamente o estado ou 

condição daqueles que adquiriram as competências do ler e do escrever, mas, antes 

de tudo, a condição daqueles que dessas competências se utilizam em práticas de 

leitura e de escrita, participando de eventos e relações sociais organizados, em 

maior ou menor grau, com base nessa tecnologia de informação. 

Assim, como caracteriza Soares (2004, p. 24): 

 

Um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, 
mas ser, de certa forma, letrado (atribuindo a este adjetivo sentido 
vinculado a letramento). Assim, um adulto pode ser analfabeto, 
porque marginalizado social e economicamente, mas vive em um 
meio em que a leitura e a escrita tem presença forte, se interessa em 
ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas 
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que outros lêem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as 
escreva (e é significativo que, em geral, dita usando vocabulário e 
estruturas próprios da língua escrita), se pede a alguém que lhe leia 
avisos ou indicações afixados em algum lugar, esse analfabeto é, de 
certa forma letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em 
práticas sociais de leitura e escrita.  

       

 

Com os estudos sobre letramento o enfoque da pesquisa em língua materna 

deixa de preocupar-se apenas com as questões sobre o ensino-aprendizagem no 

contexto escolar e vai para além dos muros da escola, para a sociedade na qual as 

pessoas precisam vivenciar práticas que envolvem os conhecimentos adquiridos (ou 

não) na instituição escolar, em seus relacionamentos pessoais e sociais. Sendo 

assim, passou-se a considerar que a criança, imersa em uma sociedade letrada, 

está constantemente envolvida em atos significativos de usos da leitura e da escrita 

e que a escola, ao invés de criar situações artificiais para desenvolver essas 

habilidades, deve ter participação central em oportunizar situações e usos de objetos 

impressos que correspondam às formas pelas quais a escrita é utilizada 

verdadeiramente nas práticas sociais. 

Diferentes comunidades podem ter diferentes práticas de letramento. Na 

opinião de Tfouni (2004, p.23) 

 

[...] proponho mostrar que o termo ―iletrado‖ não pode ser usado 
como antítese de letrado. Isto é, não existe, nas sociedades 
modernas, o letramento ―grau zero‖, que equivaleria ao ―iletramento‖. 
Do ponto de vista do processo sócio-histórico, o que existe de fato 
nas sociedades industriais modernas são ―graus de letramento‖, sem 
que com isso se pressuponha sua inexistência.  
 
 

 Corroborando com a argumentação da autora acima mencionada, Mortatti 

(2004, p. 106) explica: 

 

Em se tratando de sociedades letradas, ou que têm algum tipo de 
contato com elas, não se pode afirmar que exista um nível zero de 
letramento, nem uma distinção precisa entre letramento e 
analfabetismo, nem tampouco, iletrados absolutos.  
 
 

  De acordo com a explicação das estudiosas, não existe comunidade ou 

pessoa iletrada, e sim, graus de letramento, algumas poucos letradas, outras mais 

letradas. Os usos feitos da leitura e da escrita são socialmente determinados e, 
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portanto, têm valor e significado específicos para cada comunidade. Sendo assim, o 

domínio da língua escrita é algo que se espera em todas as comunidades nas quais 

os indivíduos sejam reconhecidos como alfabetizados, enquanto as práticas do 

letramento podem variar de comunidade para comunidade. Algumas pessoas podem 

ter mais familiaridade com certas práticas de letramento do que com outras, 

dependendo das possibilidades de engajamento delas naquela prática social 

específica.  

Portanto, compreendemos que letrado é todo indivíduo que, ao necessitar, é 

capaz de fazer uso da língua escrita (e que, a partir desses usos, desenvolve 

algumas das habilidades cognitivas que prática da escrita/leitura propicia) para 

responder às demandas de letramento de seu meio social (de produção, 

compreensão/interpretação).    

A partir da definição do termo letramento e de pessoa letrada, surgiram 

investigações a respeito de como o mesmo se processa. Nesse sentido, 

pesquisadores apontam acepções para o que vem a ser práticas e eventos de 

letramento. Segundo Street, (apud Mortatti  2004, p. 105) 

 

Eventos de letramento são ―situações em que a língua escrita é parte 
integrante da natureza da interação entre participante e de seu 
processo de interpretação (HEATH, 1982, p.93)‖. Essa interação 
pode ocorrer oralmente, com a mediação da leitura ou da escrita, 
estando os interlocutores face a face, ou à distância, com a 
mediação de um texto escrito.  
Práticas de letramento são, tanto os comportamentos exercidos 
pelos participantes num evento de letramento quanto as concepções 
sociais e culturais que o configuram, determinam sua interpretação e 
dão sentido aos usos da leitura e/ou escrita naquela particular 
situação. 
 

 

Sob esse enfoque podemos concluir que práticas e eventos de letramento são 

situações cotidianas em que o sujeito se envolve utilizando diferentes tipos de 

materiais, com ou sem ajuda de outros – leitores e escritores – e essas fazem parte 

naturalmente das experiências vividas pelas pessoas e grupos em uma sociedade 

letrada. 

Assim, os processos de alfabetização e letramento são distintos, com marcas 

específicas, mas intrinsecamente articulados, pois, como afirma Soares (1999) 

alfabetizar(se) sem inserção nas práticas sociais de leitura e escrita é tão 
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reducionista e restritivo quanto inserir-se em práticas de leitura e escrita sem nunca 

dominar seu funcionamento e habilidades de produção e compreensão. 

Nesse sentido, a autora defende que é preciso à escola que oriente suas 

práticas de alfabetização, desde o princípio de sua sistematização, no sentido de um 

processo de letramento, ou seja, de imersão dos aprendizes em situações 

funcionalmente significativas de ler e escrever. Nas palavras da autora, ―é preciso 

alfabetizar, letrando‖. 

A partir dessas ideias, no contexto atual o processo de alfabetização é 

compreendido como sendo de natureza complexa, pois envolve muitas facetas 

(linguísticas, cognitivas, pedagógicas) e múltiplas determinações (fatores sociais, 

culturais, econômicos, políticos, educacionais) (SOARES, 2003). É também 

considerado, enquanto processo de aprendizagem, de apropriação de 

conhecimentos, como não individual, mas essencialmente, coletivo e dialógico. 

Como afirma Gallart (2004, p. 42) 

[...] a partir de uma nova concepção da aprendizagem na qual 
vemos o processo de ler e escrever. O foco da leitura (e também da 
escrita) se desloca de ser visto como um processo interativo entre o 
menino ou a menina e o texto para uma interação entre os meninos, 
as meninas e as diferentes pessoas adultas que estão ao seu redor 
em relação com esse texto. O processo de interpretação, construção 
de significação e criação de sentido em relação ao escrito deixa de 
ser individual e se torna coletivo [...] a alfabetização é realizada 
também na família, na rua e em outros contextos não-escolares com 
todos os materiais e práticas letradas que se encontram no 
ambiente do menino ou da menina. 

 

É da perspectiva descortinada por esse corpo de conhecimento plural a partir 

do qual foram ressignificadas as ideias sobre alfabetização que é possível 

interrogar-se acerca dos contextos em que crianças que vivem em um contexto 

sócio-cultural marcado pela ―adversidade‖, se apropriam de conhecimentos relativos 

à linguagem escrita. Consideramos, como afirma Gallart (2004, p. 42) que 

O processo de alfabetização depende, cada vez mais da 
coordenação das aprendizagens que se desenvolvem nos diferentes 
espaços e das relações das vidas dos meninos e das meninas [...] 

e que 
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Os meninos e as meninas que estão em nossas aulas provêm de 
ambientes diversos, nos quais a cultura escrita tem uma presença 
diferente, tanto nos materiais escritos como no tipo de práticas 
letradas mais habituais em sua vida cotidiana [...]. 

Assim, nos questionamos acerca de que situações são vivenciadas pelas 

crianças na comunidade em que vivem, que se constituiu em nosso campo de 

estudo, que lhes permitem interações com a linguagem escrita como prática cultural 

e lhes possibilitam, a partir dessas interações, imergirem na alfabetização e no 

letramento? Quais mediações intervêm nessas interações? Estas questões 

originaram e guiaram nossos passos de investigação, cujo percurso passamos a 

descrever nos próximos capítulos. 
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3 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

3.1 Os princípios, procedimentos e instrumentos metodológicos 

 

 Orientadas por nosso objetivo de investigar em que contextos/situações 

crianças que vivem em um meio social adverso, como se caracteriza a comunidade 

Frei Damião, se apropriam de conhecimentos pertinentes à linguagem escrita 

(alfabetização numa perspectiva de letramento), nos definimos pela realização de 

uma pesquisa de caráter qualitativo, com o método de estudo de caso. 

 A pesquisa de abordagem qualitativa vem se destacando cada vez mais no 

âmbito das ciências sociais. A observação de seus princípios propicia a análise 

minuciosa da complexidade que envolve os objetos de estudo das ciências sociais, 

como é o caso dos fenômenos do mundo educacional, focalizando, ainda que não 

exclusivamente, os aspectos descritivos, qualitativos, subjetivos que compõem tais 

objetos. Segundo Bogdan e Biklen (1994) tanto na construção, como na análise dos 

dados leva-se em consideração as perspectivas dos participantes das situações 

estudadas, a partir das quais o pesquisador, partindo de um referencial teórico, faz 

suas interpretações sobre os fenômenos estudados.  

 A pesquisa qualitativa, dessa forma, tem um caráter, tanto descritivo, como 

interpretativo-reflexivo. Salientamos que ela não se opõe à pesquisa quantitativa, 

não descartando a quantificação de dados, mas, muitas vezes faz seu uso ao 

mesmo tempo em que descreve as situações investigadas.    

 Suas principais características, segundo Bogdan e Biklen (1994) são: 1) a 

fonte de dados é o ambiente natural e o pesquisador, o principal instrumento, o que 

supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com a situação investigada; 2) 

os dados coligidos são predominantemente descritivos, os dados incluem desde 

transcrições de entrevistas a fotografias e vídeos; 3) a preocupação com o processo 

é maior do que com os resultados, o que significa que o pesquisador deverá estar 

atento às interações e aos movimentos do cotidiano estudado; 4) o significado que 

os sujeitos dão às coisas é a pedra angular do estudo e merece toda atenção do 

pesquisador, ou seja, os investigadores estão interessados em saber como os 

informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas; 5) a análise dos 

dados aproxima-se de um processo indutivo. O pesquisador não tem o objetivo de 
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confirmar ou refutar hipóteses construídas antes do início do estudo, ao contrário, 

―as abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram 

recolhidos se vão agrupando‖ (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). 

Em suma, a pesquisa qualitativa, segundo os supracitados estudiosos 

envolve a obtenção de dados descritivos, no contato direto do investigador com a 

situação investigada, enfatiza mais o processo que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos informantes.   

 Essa abordagem pode ter diversos direcionamentos metodológicos como 

observação participante e não participante, histórias de vida, análise de conteúdo, 

etnográfica e estudo de caso. Este último é o que elegemos para o nosso trabalho 

investigativo, considerando as especificidades do lócus e, ao mesmo tempo, seu 

potencial representativo de outras realidades com características semelhantes.   

 

3.2 O estudo como um Estudo de Caso 

 

 As principais características do estudo de caso são: sua delimitação em 

relação ao tempo e aos eventos ou processos nem sempre clara e precisa; propõe 

estudo sobre algo que precisa ser identificado para conferir foco e direção à 

investigação; é preciso considerar que cada estudo terá um caráter único, 

específico, diferente e complexo; a investigação decorre em ambiente natural; o 

investigador recorre a fontes múltiplas para a construção dos dados. Segundo 

Merriam (1988, apud BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89) ―o estudo de caso consiste na 

observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento‖. 

Dessa forma, o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real. Ou seja, pode ser 

definido como uma atividade que tem como objetivo a tentativa de aprofundar o nível 

de compreensão de uma dada realidade. Essa compreensão se dá através de um 

exame detalhado de um ambiente, de ações e interações, incidentes e 

acontecimentos, atos de comportamentos, de um sujeito ou de uma situação em 

particular.  

Em geral, os estudos de casos se constituem na estratégia preferida quando 

o "como?" e/ou ―por quê?" são as perguntas centrais. Assim, como nossa questão 

pode ser refeita em termos de ―como as crianças da comunidade Frei Damião 



45 

 

conseguem se apropriar de conhecimentos relativos à leitura e à escrita sendo o 

contexto em que vivem, reconhecidamente adverso do ponto de vista econômico, 

social e, em especial, do acesso às práticas dessa natureza?‖. 

A preocupação mais comum dos investigadores/pesquisadores que optam por 

trabalhar com o estudo de caso é lidar com algumas das perguntas (e por vezes 

difíceis de serem apontadas) como: definir o alvo do estudo de caso; determinar os 

dados pertinentes a serem construídos; que tipo de tratamento deve ser dado aos 

dados uma vez construídos. 

Para Laville e Dionne (1994, p. 156) ―a vantagem mais marcante dessa 

estratégia de pesquisa repousa, é claro, na possibilidade de aprofundamento que 

oferece, pois os recursos se veem concentrados no caso visado [...]‖. Segundo 

esses autores, críticas são feitas ao estudo de caso argumentando a falta de rigor 

metodológico, a possível influência do investigador na análise dos dados, por esta 

metodologia fornecer poucas bases para generalizações, porque o estudo de uma 

realidade não pode servir de referências para todas as outras e pela necessidade de 

um maior tempo para serem concluídos.    

 Em respostas a essas críticas os adeptos de tal metodologia a defendem com 

os seguintes argumentos: há inúmeras maneiras de evidenciar a validade e a 

confiabilidade do estudo, um dos principais aspectos é a postura ética do 

pesquisador ante ao que se propõe a investigar. Em relação ao rigor metodológico, 

devemos salientar que os pesquisadores devem estar respaldados por teorias que 

permitam a ele a segurança de interpretar o observado, preservando a realidade e 

ao mesmo tempo fazendo uma análise crítica ao que se propôs. No que diz respeito 

à generalização o estudo de caso permite que os resultados sirvam de parâmetros 

para reflexão acerca de outras realidades.  Quanto à demanda do tempo, nem 

sempre é necessário recorrer a técnicas de coleta de dados que consomem tanto 

tempo (LA VILLE; DIONNE, 1994). 

 Ao descrever o desenvolvimento do Estudo de caso, Nisbete e Watt (apud 

LUDKE; ANDRE, 1986, p. 21) propõem que envolve uma primeira fase, denominada 

de aberta ou exploratória do campo, uma segunda fase identificada como 

sistemática, em que se realiza a construção dos dados e, finalmente, uma terceira 

fase, de interpretação dos dados e elaboração do relatório.   

 Em relação ao nosso trabalho verificamos que o estudo de caso seria o 

melhor método por possibilitar a reposta do ―como‖ e ―quando‖ as crianças vivendo 
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em contextos adversos conviviam com eventos/situações de letramento e, nestes, 

se apropriavam de conhecimentos relativos à linguagem escrita. 

 

3.3 O campo-caso de estudo e os sujeitos: critérios de definição 

 

 Conforme já apontado anteriormente, a decisão prévia de realizar o estudo na 

comunidade Frei Damião, no município de Caicó, RN, deveu-se à necessidade de 

ampliar a investigação desenvolvida no curso de Especialização, quando iniciamos 

uma aproximação à comunidade e esta nos chamou a atenção por suas 

peculiaridades adversas e por, paradoxalmente, termos encontrado, ainda que de 

modo assistemático e pouco objetivo, indícios de que as crianças detinham alguns 

conhecimentos acerca da linguagem escrita não diferenciados de crianças de outros 

centros urbanos identificadas em estudos sobre alfabetização. Desse modo, o lócus 

envolveu tanto a comunidade com suas moradias, ruas e parcos equipamentos 

sociais e urbanos, como a Escola Frei Damião, localizada na comunidade e, por 

excelência, pelo objeto focalizado, campo de investigação. 

 Quanto aos sujeitos do estudo, também orientadas por nossa questão e 

objetivo, elegemos como sujeitos crianças que estivessem matriculadas e 

frequentando o segundo ano do Ensino Fundamental na escola da comunidade, 

portanto, já iniciadas escolarmente no processo e que residissem na comunidade. 

Esses critérios nos levaram a constituir um grupo com 9 (nove) crianças. A turma do 

segundo ano era formada, originalmente, por 10 (dez) crianças, mas, devido à 

ausência constante de uma delas da escola para acompanhar sua mãe nas 

atividades do ―lixão‖, definimos o grupo com as 9 que frequentavam regularmente, 

juntamente com suas famílias (pais ou responsáveis). Além das crianças e seus pais 

(que, no desenvolvimento do estudo foram as mães), também foram sujeitos do 

estudo, a diretora da escola, que acumulava a função de coordenadora pedagógica 

e, portanto, convertia-se em informante privilegiado acerca da organização e 

funcionamento da escola  e ainda dois funcionários, selecionados por seu tempo de 

atuação na instituição e, por conseguinte, terem mais condições de fornecerem 

informações acerca do funcionamento da escola ao longo de sua história. 
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3.4 Procedimentos de construção dos dados sobre o campo, os sujeitos, seus 

conhecimentos e experiências com a leitura e escrita 

 

 Segundo Chizzotti (2000 p. 51)  

 

A coleta de dados é a etapa da pesquisa que exige um grande 
volume de tempo e trabalho para reunir as informações 
indispensáveis à comprovação da hipótese. Pressupõe a 
organização criteriosa da técnica e a confecção de instrumentos 
adequados de registro e leitura dos dados colhidos em campo. 
 
 

 Como instrumentos metodológicos para a construção dos dados, elegemos, 

pela natureza da pesquisa definida por seu objeto, questão, seu objetivo e 

abordagem assumida, os seguintes: 

 

1) Questionários  

2) Entrevistas semi-estruturadas 

3) Observação de tipo semi-participativo 

 

A utilização de questionários foi definida para a caracterização da 

comunidade. Com esse fim, trabalhamos com questionários de questões fechadas 

com o objetivo de identificar aspectos gerais sobre os moradores e suas condições 

de vida.   

Nossa primeira expectativa era levantar esses dados a partir de órgãos 

ligados à prefeitura ou ao IBGE; porém, nossas buscas foram frustradas em 

decorrência da ausência de dados sistematizados sobre a comunidade. Em seguida, 

seguindo orientações da diretora da escola, buscamos fazer esse levantamento 

junto aos agentes de saúde da comunidade e seus registros. Entretanto, também 

não tivemos êxito, visto que os formulários apresentados pelos mesmos não 

continham as informações que julgávamos necessárias ou se apresentavam 

incompletos. 

Frente a esses reveses, partimos para as visitas nos domicílios. Porém, nos 

deparamos com outro desafio: a maioria das casas, durante o turno diurno, 

encontrava-se fechada ou apenas com crianças, devido ao fato dos moradores 
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adultos passarem o dia, por vezes a semana toda, no lixão que originou e é centro 

da vida da comunidade.  

Decidimos, então, realizar as visitas à noite, e uma das primeiras dificuldades 

foi o acesso ao local. Como não dispúnhamos de transporte próprio, tínhamos que 

nos deslocar junto a um moto-taxista, meio de transporte comum nas localidades do 

interior ou de periferias urbanas. Logo em uma das primeiras viagens, o profissional 

recusou-se a nos transportar, alegando a periculosidade do ambiente. Mas, 

mediante muita insistência, concordou em nos conduzir, o que passou a fazer 

regularmente.  

Outra dificuldade enfrentada na aproximação à comunidade para realizarmos 

a caracterização deveu-se ao período (março de 2008). Quando nos acercávamos 

das casas, muitos moradores confundiam nosso trabalho com pesquisa eleitoral e se 

recusavam a nos responder, tratando-nos com desconfiança e mesmo com certa 

agressividade relatando as condições de vida, a falta de assistência, o descaso dos 

políticos com a comunidade entre outras coisas.   

Diante de tantos desafios resolvemos optar por aplicarmos os questionários 

apenas em algumas casas, ou seja, realizarmos um estudo por amostra. De acordo 

com Gressler (1983, p. 66) 

 

Amostragem é o processo de utilização de uma parte como base 
para uma estimativa do todo. A amostra, como o nome já indica, é a 
menor representação de um todo maior. Conclusões ou 
generalizações serão feitas a respeito de todo tomando estudos 
feitos sobre uma parcela representativa, ou seja, a amostra. 
 

 
Ainda de acordo com a supracitada estudiosa:  

O engajamento em pesquisa social leva o investigador à 
necessidade de possuir algum mecanismo não apenas prático, mas 
também científico, a fim de selecionar a população objeto da análise. 
A forma mais utilizada para o atendimento desta necessidade tem 
sido a amostragem (p. 67). 
 

   
Orientadas por essa ideia realizamos a visita a 34 (trinta e quatro) dos 140 

(cento e quarenta) domicílios existentes na comunidade. Os dados revelados nos 

permitiram construir uma caracterização representativa da comunidade. Esses 

dados foram obtidos através da aplicação dos questionários onde os sujeitos foram 
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convidados a indicar uma das respostas previamente organizadas, de acordo com 

Gressler (1983). Corroborando com essa ideia, Chizzotti (2000, p. 35) define que: 

 

O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema 
da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por 
escrito ou verbalmente sobre o assunto que os informantes saibam opinar 
ou informar. É interlocução planejada.  
 
 

A entrevista é um instrumento bastante utilizado em trabalhos com 

abordagem qualitativa. Ao lado da observação, ela se constitui como instrumento 

básico para a construção dos dados de pesquisa. Há diversas formas de entrevista, 

sendo a mais apropriada para a pesquisa qualitativa e de estudo de caso a de tipo 

semi-estruturada, haja vista possibilitar o relato, ou seja, a descrição de fatos ou 

opiniões e, assim, a expressão de significações próprias dos sujeitos. 

Para Chizzotti (2000, p. 37) ―a entrevista dirigida é um tipo de comunicação 

entre um pesquisador que pretende colher informações sobre fenômenos e 

indivíduos que detenham essas informações e possam emiti-las‖. Durante o 

momento da entrevista, o pesquisador pode levantar algumas questões para melhor 

compreensão do objeto por parte do entrevistado. 

Além das respostas verbais, o entrevistador deve estar atento a outras formas 

de comunicação não verbais, como o silêncio, os gestos e a entonação de voz. De 

acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 134) ―[...] a entrevista é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo‖. 

Assim como na observação, seja qual for o modelo de entrevista adotado, o 

interesse do pesquisador é compreender o significado atribuído pelos sujeitos aos 

eventos, situações, processos ou personagens que fazem parte de sua vida 

cotidiana e que se constituem em objeto de estudo. 

Um dos primeiros passos e um dos mais importantes na condução da 

entrevista é o primeiro momento, que deve ser seguido de uma apresentação da 

pesquisa e seu objetivo de estudo, como também um convite à participação dos 

sujeitos, juntamente com solicitação de que seja registrada (em nosso caso, via 

gravação em áudio) com garantia do anonimato. 
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Em nossa pesquisa foram realizadas, durante o primeiro semestre de 2008, 

entrevistas com as 9 (nove) crianças e suas respectivas mães, com a diretora e os 

dois funcionários da escola. Após sua realização, foram transcritas para análise. 

Já para obtenção de dados acerca das atividades vivenciadas na escola 

relativas à aprendizagem da escrita, nos fizemos presente na escola durante 4 

(quatro) semanas - de 16 de junho a 11 de julho de 2008. Na primeira semana, de 

16 a 20 de junho, realizamos cinco sessões de observação na sala de aula das 

crianças-sujeitos, das 13 às 17 horas. Nesse período, estavam acontecendo os 

preparativos para a festa de São João da escola, e algumas de nossas sessões 

foram interrompidas pelos ensaios de ―quadrilha‖. Como esta festividade é 

sumamente importante na região e invade as práticas escolares, as atividades de 

sala, as conversas, a decoração da escola estavam marcadas pelo clima junino, o 

que indica o envolvimento da comunidade com as vivências culturais do entorno 

mais amplo. 

A observação de fatos, comportamentos e cenários é extremamente 

importante na pesquisa qualitativa. A observação, enquanto técnica qualitativa de 

investigar uma realidade, objetiva observar as atitudes e ações diversas dos sujeitos 

que estão sendo alvo de investigação para compreender determinada temática ou 

esclarecer pontos obscuros. Essas observações foram descritas em um diário de 

campo, o que consiste de acordo com Meksenas (2002, p.122) em ―[...] um registro 

de tudo aquilo que o pesquisador presenciou e experimentou no decorrer de seu 

contato com a unidade investigativa‖. 

Considerando que nosso objeto de estudo envolvia os eventos/contextos de 

interação com a escrita que, segundo as teorizações interacionistas assumidas, são 

mediadoras de aprendizagens, também tornou-se importante averiguar os 

conhecimentos apropriados pelas crianças sobre a leitura e a escrita. O que sabiam 

e como construíam esse saber estava, assim, entrelaçado em nosso objeto e 

objetivo. Nas semanas que se seguiram à observação, desenvolvemos as 

entrevistas com as crianças e suas famílias e buscamos identificar suas ideias 

acerca do sistema de escrita, através da observação de suas produções durante a 

realização das atividades de sala. 

Entretanto, como o período de realização das observações ficou, em alguns 

dias, prejudicado, tanto pelas atividades relacionadas às festas juninas, como 

também por ausências da professora, o que ocasionava uma ―dispensa‖ das 
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crianças do ambiente da escola, não foi possível identificar, pelas atividades de 

escrita propostas em sala, informações mais precisas acerca de seus níveis de 

conhecimento sobre a linguagem escrita. Assim, juntamente às observações de tipo 

não participativo que realizamos em sala de aula e nos ambientes da escola por 

onde as crianças circulavam, desenvolvemos uma atividade de escrita e de leitura, 

com a finalidade deliberada de diagnosticar os conhecimentos das crianças. 

Essa atividade orientou-se, tanto em sua elaboração, quanto em seu 

desenvolvimento, por alguns princípios descritos por Ferreiro e Teberosky (1985) 

que orientam a entrevista clínica, como também pelos procedimentos constantes no 

Instrumento de construção de dados do Diagnóstico da Alfabetização de Crianças 

da Rede Pública do RN desenvolvido pela UFRN em 2008 (para maiores 

informações, ver Relatório do Diagnóstico da Agenda Potiguar (UFRN, 1998)4. 

Seguindo essas orientações buscamos propor uma situação em que as 

crianças pudessem evidenciar seus conhecimentos mediante a produção de um 

texto escrito. O texto proposto considerou os critérios de ser de tipo familiar às 

crianças, tanto em termos de estrutura, como de temática e linguagem, o que as 

deixaria mais livres para pensar em como se escreve, sem que se perdesse, como 

indicam os estudos da linguagem, as características de objeto/prática cultural real 

circulante entre as crianças em seu meio social. Nesses termos, propomos a escrita 

de um texto de tipo enumerativo – uma lista de nomes de comidas – considerando 

que é um tema pertinente ao cotidiano de todas as crianças. Após conversa 

introdutória, para explicar o objetivo da atividade, bem como para criar um clima de 

familiaridade, confiança e máxima descontração em relação à sua realização, 

fazíamos o ditado das palavras selecionadas – nomes de comidas: 

BATATA 

PÃO 

MACARRÃO 

SOPA 

CUSCUZ 

RAPADURA 

                                                 
4 O referido diagnóstico foi desenvolvido como uma das ações da Agenda Potiguar, em parceria com 

uma série de órgãos como o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, a Secretaria de Estado de 
Educação e Cultura – SEEC/RN e ainda a União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME. 
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LEITE 

BOLACHA 

FAROFA 

 

A realização dessa atividade converteu-se, portanto, em uma observação de 

tipo quase ou semi-participativo, considerando a intervenção deliberada ao propor 

uma situação onde fosse possível observar/averiguar os conhecimentos das 

crianças que, pelos limites de tempo impostos à realização de nosso trabalho, 

optamos por focalizar as ideias referentes à apropriação do sistema de escrita, não 

nos sendo possível ampliarmos nossas observações em relação aos conhecimentos 

já apropriados em relação às habilidades de produção e compreensão de textos 

escritos diversos. Na condução da atividade com cada criança, também tivemos uma 

participação, no sentido de que suas produções fossem esclarecedoras. Assim, 

enquanto observávamos, fazíamos perguntas que evidenciassem, com mais 

objetividade, suas ideias. 

 

 

 

3.5 Procedimentos de análise dos dados  

 Diante dos dados construídos a partir dos questionários, das entrevistas e 

das observações, o momento da análise constituiu-se um passo fundamental da 

pesquisa, pois é a hora de o pesquisador, a partir das significações recolhidas dos 

sujeitos e das situações, construir suas próprias significações mediante 

interpretações ancoradas em seus fundamentos teóricos.  Para nos orientarmos 

nesse procedimento, optamos pela técnica de Análise de Conteúdo, que segundo 

Amado (2000, p. 02)  

(...) em essência, trata-se de uma técnica que procura ―arrumar‖ num 
conjunto de categorias de significação, o conteúdo manifesto dos 
mais diversos tipos de comunicação (texto, imagem, filme); o 
primeiro objectivo é, pois, proceder à sua descrição objectiva, 
sistemática e, até quantitativa (Berelson,1954). Mas, através desta 
descrição procura-se ir mais além e atingir, por essas condições, as 
intenções, representações, pressupostos e quadros de referência da 
fonte de comunicação (Hogeraad,1984), bem como certas variáveis: 
sexo, idade, classe social, momento histórico, etc. (Holsti,1996; 
Bardin,1977). Procurar-se-á, então, encontrar respostas a questões 
como estas: o que leva a formular determinada proposição? Quais 
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são as causas ou antecedentes de uma mensagem? Quais os 
possíveis efeitos de uma mensagem? (Richardson,1989). Sabemos 
quanto é crítico o processo interpretativo; mas, sem a inferência, a 
investigação ficaria a meio caminho já que registrar a quantidade de 
informações e fazer em torno delas os mais variados tipos de 
cálculos, não é fazer, ainda, um trabalho interpretativo no quadro das 
metodologias qualitativas. 

     

 Desse modo, procuramos interpretar, organizar, inferir e dar sentido a tudo 

que foi construído. Para Franco (2007, p. 27) a finalidade da Análise de Conteúdo é: 

―[...] refletir os objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e 

capturáveis no âmbito das comunicações‖.   

 Portanto, nosso percurso metodológico envolveu os seguintes passos:  

1. Primeiras (re)aproximações ao campo - visitas à escola para apresentação de 

nossos interesses e projeto de pesquisa, convite e aceitação por parte do grupo; 

2. Imersão no campo para caracterização da comunidade com aplicação dos 

questionários; 

3. Definição das crianças-sujeitos da pesquisa; 

3. Visitas à escola para realização de observações e entrevistas com as crianças-

sujeitos da pesquisa; 

5. Visitas às moradias das crianças para realização de entrevistas com os familiares 

ou responsáveis pelas crianças; 

6. Realização de entrevistas com a diretora e duas funcionárias da escola; 

7. Transcrição e análise dos dados; 

8. Elaboração do texto relatório (dissertação) da pesquisa. 

 Os dados construídos mediante esses passos foram sendo sistematizados e 

compõem as próximas partes de nosso trabalho. Partimos da descrição da 

comunidade para, em seguida, descrevermos os sujeitos, suas características e 

seus conhecimentos, para, finalmente, discutirmos os contextos identificados na 
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comunidade e vida das crianças como sendo propiciadores de suas interações com 

a escrita e desencadeadores de suas aprendizagens. 
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4 O CONTEXTO DE VIDA DAS CRIANÇAS: A ADVERSIDADE COMO 
CONDIÇÃO DE APRENDIZAGEM  

 
 

4.1 O município de Caicó: em meio à abundância, a precariedade 

 
Figura 01 – localização do município de Caicó no mapa do Rio Grande do Norte. 

 
 

O município de Caicó localiza-se na Microrregião do Seridó Ocidental, no 

Estado do Rio Grande do Norte, RN. Com uma extensão territorial de 1.220 km², 

constitui-se no maior município da região.  A distância rodoviária entre a sede do 

município e Natal, capital do Estado, é de 277 Km.5 

 
A origem de Caicó é contada à semelhança da origem do Seridó, permeada 

de lendas, mitos e tradições recontados pelo povo. Segundo os caicoenses, a 

história mais conhecida sobre a origem do município é a de que: 

 

Quando o sertão era virgem, a tribo dos "Caicós", célebre por sua 
ferocidade e que se julgava invencível porque Tupã vivia ali, 
encarnado num touro bravio que habitava um intrincado mofumbal, 
existente no local onde hoje está situada a cidade. A tribo foi 
destroçada, mas o misterioso mofumbal, morada de um deus 
selvagem, permaneceu intacto. Certo dia, um vaqueiro inexperiente 
penetrou no mofumbal, vendo-se, de repente, atacado pelo touro 
sagrado. O vaqueiro, no entanto, lembrou-se de fazer voto a N. S. 
Sant'Ana de construir uma Capela ali, se a Santa o livrasse a tempo 

                                                 
5
 Informações obtidas no site: www.mapas.viajeaqui.abril.com.br/guiarodoviario 
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do perigo. Milagrosamente o touro desapareceu e o vaqueiro, tão 
logo possível, desmatou a área e iniciou a construção da capela.6 
 

 
O povoamento do sertão do Seridó eclodiu a partir da expansão da criação de 

gado no período colonial, quando o litoral do Rio Grande do Norte foi ocupado 

por produtores de cana de açúcar, e o interior com a criação de gado. A história 

registra que a ocupação do Seridó pelos colonizadores não se deu de forma 

harmoniosa. Foram travadas várias lutas sangrentas, e a mais conhecida, 

―Guerra dos Bárbaros‖, culminando com a vitória do homem branco e dizimação 

do nativo.  

 

Após o término das invasões holandesas à capitania do Rio Grande 
(1633-1654), iniciou-se o processo de concessão de sesmarias – 
porções de terra destinadas à pecuária. Um dos primeiros sesmeiros 
do Seridó foi o Coronel Antônio de Albuquerque da Câmara. Com a 
doação dessas terras, antes pertencentes aos indígenas tapuias 
Tarairius (Janduís, Canindés e Pegas – ou Peccas), houve uma forte 
reação dos indígenas à presença luso-brasileira. A apropriação da 
terra indígena provocou assim sangrentos confrontos bélicos 
conhecidos pelos portugueses como Guerras dos Bárbaros (1683-
1713). Para defender os proprietários de terra, em 1683 por iniciativa 
do Coronel Antônio de Albuquerque da Câmara foi construída uma 
casa fortificada que serviria de habitação e ao mesmo tempo posto 
defensivo (1687-1690). Esse ponto estratégico ficava no sítio 
Penedo.7 

 
 

A Casa Forte do Cuó, no município de Caicó, serviu de abrigo às tropas de 

guerra que entraram em confronto com os índios que habitavam a região.  A 

edificação foi uma das primeiras do Seridó e, para muitos historiadores, é o marco 

que deu início a origem à cidade. O termo ―Cuó‖ é o mesmo que Acauã, pássaro 

devorador de cobras. Se a ele acrescentarmos ―Quei‖ (também um termo tarairiu 

que significa rio) temos Queiquó (Rio Acauã, posteriormente, Seridó) que daria 

origem ao nome de Caicó. Como descreve Medeiros Filho (apud Morais, 1999, p. 

41): 

 

No ano de 1683, já fora construída uma casa forte, conhecida como 
Casa Forte do Cuó, do Acauã ou do Seridó. Fora a mesma edificada 
em consequência de haver eclodido um levante do gentio tapuia 
contra a presença dos brancos no sertão da capitania. A casa Forte 

                                                 
6
  Retirado do site www.prefeituradecaico.com.br, acesso em outubro de 2008. 

7
  Retirado do site http://www.cerescaico.ufrn.br/historiadecaico, acesso em outubro de 2008. 

http://www.prefeituradecaico.com.br/
http://www.cerescaico.ufrn.br/historiadecaico
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do Cuó foi construída no sítio Penedo, nas proximidades do Poço de 
Sant‘Ana, na atual cidade de Caicó. À época, o Rio Acauã (chamado 
pelos tapuias de QUEIQUÓ) era considerado o principal, sendo o Rio 
Seridó  um mero afluente. Havia também a Serra do Queiquó, depois 
chamada de Samanaú, hoje São Bernardo. 
 

 

De acordo com o último censo (2007) a cidade de Caicó tem atualmente 

60.656 (sessenta mil, seiscentos e cinquenta e seis)8 habitantes. É nacionalmente 

conhecida pela suas iguarias, especialmente a carne de sol e o queijo de manteiga. 

A festa de Santana e o carnaval também são festas populares no Estado, que têm 

atraído centenas de turistas e caicoenses ausentes que, ao chegarem ao centro 

cidade deslumbram-se com sua organização e beleza, ruas limpas e asfaltadas, 

lojas, bancos, praças, igrejas, escolas, casas com arquiteturas modernas e casarões 

antigos bem conservados.  

Um expressivo crescimento do município de Caicó deu-se a partir da década 

de 1940, com uma notória produção do algodão mocó, como apresenta Morais 

(1999, p. 313) 

A trajetória da cidade de Caicó teve como um dos marcos de seu 
processo de crescimento e desenvolvimento o período compreendido 
entre 1940 e 1970. Nesse espaço de 30 anos a cidade foi alvo de um 
inusitado processo marcado pela elevação nas taxas de crescimento 
da população urbana e por significativas melhorias em suas 
condições infra-estruturais. No curso desses acontecimentos a 
cidade ampliou os equipamentos urbanos existentes, sendo 
marcante a construção de escolas, hospitais e usinas de 
beneficiamentos de algodão. Foi um momento de projeção 
econômica de Caicó, no contexto da economia algodoeira do Estado, 
rendeu-lhe dividendos políticos que se converteram em políticas 
públicas beneficiadoras da cidade. 

 

   O beneficiamento do algodão trouxe o aumento na oferta de emprego na zona 

urbana e, consequentemente, o êxodo rural, que foi intensificado com declínio da 

produção do algodão, em função do qual, a partir da década de 1970, a economia 

local entra em decadência gerando graves problemas, principalmente o crescimento 

da periferia urbana. Como descreve Costa (1981, p. 16): 

 

A década de 1960 registrou relevante êxodo rural e, nesse período, 
um de cada cinco brasileiros tomou o rumo das cidades. O rápido 

                                                 
8
 Informações retiradas do site: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm 
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crescimento das cidades ocasiona, entre outros fenômenos, o 
surgimento e a proliferação das favelas. 
 

 

Esse fenômeno parece ter sido um dos motivos para o surgimento de alguns 

bairros periféricos da cidade de Caicó, entre eles a comunidade Frei Damião. Além 

desse, outros fatores também podem ser mencionados como desencadeadores da 

formação das comunidades que sobrevivem do que é retirado do lixo: o aumento do 

consumo pelas populações urbanas, o agravamento das questões sociais, 

especialmente o desemprego, e o advento da possibilidade de reciclar produtos 

gerados pelas novas tecnologias.   

 

4.2 A Comunidade Frei Damião 

 

A comunidade Frei Damião está localizada a oeste do centro da cidade de 

Caicó. Recebeu essa denominação em homenagem ao missionário franciscano 

conhecido em todo o nordeste brasileiro, por realizar as chamadas santas missões, 

que eram longas pregações religiosas acompanhadas por centenas de devotos e 

romeiros. O missionário faleceu na década de 1990 e ainda hoje é considerado, por 

muitos nordestinos, como verdadeiramente ―santo milagroso‖.  Em uma das entradas 

da comunidade, há uma imagem de Frei Damião (foto 05) por quem os moradores 

sentem forte devoção, fato perceptível a partir dos vestígios de velas encontrados 

aos pés da imagem, como também da presença de imagens e quadros nas paredes 

das residências. 
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 Foto 01 – Estátua de Frei Damião – junho de 2008. 

  

A comunidade Frei Damião é consideravelmente nova, tendo surgido há duas 

décadas, quando se iniciou a ocupação naquele espaço. Segundo informações 

colhidas junto aos moradores, o início do povoamento deu-se nas imediações do 

lixão9, de onde a maioria de seus moradores retirava o sustento para sobreviver. A 

ocupação do espaço público e a forma de sobrevivência renderam à comunidade a 

denominação favela Frei Damião. De acordo com Moura e Ultramari (1996, p. 13): 

―As áreas de favela possuem uma diferença fundamental das demais ocupações da 

periferia: a inexistência de posse legal da terra e, algumas vezes, a localização das 

mesmas em terrenos visivelmente impróprios‖. 

As primeiras habitações constituíam-se de pequenos casebres de taipa 

(conhecidas também por casas de pau-a-pique); não havia energia, água encanada 

e nem outro serviço público.  

Até os dias atuais a comunidade configura-se um ambiente paupérrimo e de 

difícil acesso. Essa dificuldade deve-se ao seu isolamento espacial, uma vez que 

não há uma ligação do mesmo com os bairros vizinhos, apenas um grande espaço 

coberto pela vegetação rasteira típica do lugar, como se pode observar na foto 

abaixo: 

 

                                                 
9
 Espaço público destinado ao despejo do lixo, coletado nos demais lugares da cidade. 
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Foto 02 – Visão da distância entre a comunidade e o bairro mais próximo. 

 

Ao chegarmos à comunidade percebemos, de imediato, a desorganização 

espacial do lugar: as casas estão dispostas de modo desordenado, não constituindo 

propriamente ruas, não há calçamento; entre as casas, sobrepõem-se pedras e 

rochas, características próprias do solo da região (foto 03). 

 

                          Foto 03 – Comunidade Frei Damião – junho de 2008. 
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Em relação às residências, algumas casas são de alvenaria e outras de 

taipa10,com poucos cômodos, no máximo três (sala, cozinha e quarto). As casas 

seguem quase o mesmo padrão com apenas duas portas, uma à frente e outra nos 

fundos, configurando-se um ambiente de extremo desconforto, já que o número de 

filhos varia entre dois e sete crianças, o que faz com que crianças e adultos 

compartilhem os mesmos espaços para todas as atividades, inclusive a dormida. 

Encontramos casas onde vivem dez pessoas em dois cômodos. 

Como os adultos passam o dia no lixão, durante o dia as crianças são 

responsáveis por ―tomarem conta de casa‖, ou seja, assumirem os afazeres 

domésticos, ―arrumarem‖ a casa, fazerem ou finalizarem a própria comida e ainda 

cuidarem dos irmãos mais novos. Quando não estão em casa ou na escola, passam 

o tempo em ―andanças‖. São elas que dão as informações para os visitantes, ou 

correm para avisar aos vizinhos da chegada de alguém; são elas que, de modo 

geral, ―dão conta‖ dos acontecimentos da comunidade, fazendo parte, ativamente, 

da história do contexto onde vivem. A ausência dos pais e responsáveis no período 

diurno em casa foi uma das dificuldades encontradas para caracterização da 

comunidade no momento da construção de dados. 

 Apesar desse lugar de ―responsáveis‖, poucas crianças têm oportunidades 

de visitar outros bairros; alguns só saem para catar lixo no centro da cidade; a 

maioria não conhece nem os bairros mais próximos. As compras de alimentos são 

geralmente feitas pelos pais; os ―donos‖ da casa; dificilmente as mulheres e as 

crianças os acompanham, a não ser nos casos em que a própria mulher é ―chefe de 

família‖, situação de algumas mães de crianças da nossa pesquisa. 

Desta forma, inferimos que as crianças são privadas de experiências com 

materiais e práticas de escrita que as idas ao supermercado ou às lojas, 

propiciariam.  

Quanto às condições de saúde, somente a cada quinze dias, um médico 

realiza atendimento às pessoas, o que acontece em uma das salas de aula da 

escola Frei Damião. Nesse dia, pelo que observamos, transforma-se a rotina da 

escola: além da desocupação da sala para a instalação provisória do consultório 

médico, o estabelecimento é tomado por outras pessoas da comunidade, faltando 

espaço para as crianças que estão na escola e suas atividades. Segundo alguns 

                                                 
10

 Casas construídas com barro e madeira rústica. 
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moradores, anteriormente esse atendimento era realizado no posto de saúde de um 

bairro mais próximo, o que foi, posteriormente, proibido. 

Frente à precariedade da assistência da saúde pública, a maioria dos 

moradores, quando doentes, recorre aos ―benzedores‖ ou às ―rezadeiras‖, pessoas 

mais velhas da comunidade. Segundo alguns dos moradores, um dos pioneiros da 

comunidade foi um ―benzedor‖, muito respeitado e procurado por todos.  

Na comunidade não há posto policial, nem transporte público. O único 

automóvel que circula pelo lugar pertence à pessoa que compra o material coletado 

pelos moradores no lixão. Também não existe, na maior parte do bairro, serviço de 

saneamento básico; os esgotos correm a céu aberto em meio às ruelas. A água foi 

encanada há pouco menos de um ano, mas, a cada morador, foi disponibilizada 

apenas uma torneira à frente da casa. Desse modo, as atividades relativas à higiene 

são realizadas em condições primitivas e inadequadas e mesmo impróprias aos 

avanços sócio-culturais existentes tão próximos, e ao mesmo tempo, tão distantes, 

da comunidade. 

Além disso, um crescente desmatamento da área que rodeia a comunidade a 

deixa em condição de maior fragilidade. Atualmente, ao redor das casas há pouca 

vegetação e se aglomera uma grande quantidade de restos de materiais (foto 04).  

 

Foto 04 – Ruas da comunidade Frei Damião – arquivo da autora – julho 2008. 

 

A precariedade dessas condições tem sido matéria para os periódicos 

jornalísticos locais, que mais uma vez denunciam o descaso do poder público com a 

comunidade. Segundo a reportagem abaixo publicada em um jornal local, as 
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crianças da Escola Frei Damião estão ameaçadas a contrair a leptospirose, doença 

transmitida pela urina do rato, por estarem expostas a presença constante de ratos, 

oriundos de um terreno vizinho à escola que acumula, além lixo, ossos de animais e 

ferro velho. 

 

            

Figura 02 – Reportagem - fonte: Tribuna Seridoense – 2007. 

 

O lixo, fonte de renda – e de vida – da comunidade, encontra-se por toda 

parte e penetra a vida de todos: nos arredores e dentro da casas, na escola, nas 

roupas, nos calçados, e até à mesa.  Os produtos retirados do lixão são usados das 

mais variadas maneiras, na escola muitas das crianças trazem cadernos, mochilas, 

agendas, brinquedos e outros materiais escolares encontrados pelos pais e por elas 

próprias no lixão.  Outros materiais como pedaços de madeira e alumínio servem 

para fazer paredes e coberturas dos casebres, bem como para os ―móveis‖: camas, 

mesas e cadeiras também são improvisadas a partir do que é retirado do lixo.  

Em relação à origem das famílias moradoras da comunidade, são em sua 

maioria oriundas da zona rural, provenientes da própria cidade, de outras cidades do 

Estado, como também de outros estados, como mostram os dados da pesquisa de 

Morais11 (1999). Ainda segundo essa autora 

 

Os dados referentes à origem das famílias permitem analisá-los segundo o 
zoneamento estabelecido para a cidade. Dessa forma, observa-se que na 
zona oeste há predominância de famílias oriundas do meio rural, sendo 

                                                 
11

 Cf. MORAIS, Ione Rodrigues Diniz. Desvendando a cidade; Caicó em sua dinâmica espacial.  
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bastante significativo os percentuais relativos aos bairros João Paulo II e 
Frei Damião. Em nenhum desses espaços, registrou-se a supremacia de 
famílias originárias do meio urbano (MORAIS, 1999, p. 267). 
 
 

Desde sua fundação até os dias atuais, não houve significativas melhorias na 

infra-estrutura do lugar. Além da construção da escola, ocorrida em 1998, 

recentemente foi construída uma sede para a igreja católica (foto 2). Segundo 

informações de uma moradora do bairro, a construção só foi possível devido a uma 

parceria entre a Diocese, que fez a doação do terreno, o SENAI12, que forneceu o 

material, e a comunidade, que forneceu a mão de obra.  

As celebrações realizadas na igreja acontecem quinzenalmente. Em 

observações feitas em algumas missas, foi possível constatar a ausência de adultos 

e a presença, ainda que reduzida, de crianças, o que decorre de um trabalho 

desenvolvido pela Igreja de evangelização com as crianças, denominado Infância 

Missionária, do qual apenas 9 (nove) crianças participam. A coordenação desse 

trabalho é de responsabilidade de pessoas da própria comunidade; além deste, no 

bairro ainda existem pessoas que coordenam atividades da Pastoral da Criança.13 

 

 

Foto 05 - Igreja do Divino Espírito Santo. Fonte: arquivo da autora, Maio, 2006. 

                                                 
12

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
13

 A Pastoral da Criança é uma organização comunitária, de atuação nacional, que tem seu trabalho 
baseado na solidariedade humana e na partilha do saber. O objetivo é o desenvolvimento integral das 
crianças, da concepção aos seis anos de idade, em seu contexto familiar e comunitário, a partir de 
ações de caráter preventivo e que fortaleçam o tecido social e a integração entre a família e a 
comunidade. 
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 No que diz respeito à vida social dos moradores da comunidade, segundo o 

relato de alguns entrevistados, a vida extra-trabalho se restringe a ―bebedeiras‖ em 

bares localizados nas próprias residências, sendo comum, segundo os 

entrevistados, a ocorrência de eventos de violência e até casos de assassinato. As 

crianças tem participação ativa nesses episódios, como revela a diretora da escola.  

 Outro problema denunciado por alguns moradores é alto o índice de pessoas 

que são usuárias de drogas, o que gera bastante insegurança a uma parte dos 

moradores.  

 Com relação à escolaridade dos moradores, um dado revelado na pesquisa 

de Morais (1998), que nos chamou a atenção, diz respeito ao elevado índice de 

analfabetismo da população local, pois segundo seus levantamentos na época, 

100% dos homens moradores do lugar não possuíam nenhum grau de 

escolarização, enquanto entre as mulheres 20% haviam cursado o 1º grau (Ensino 

Fundamental I) e 80% revelaram-se analfabetas. 

Atualmente, de acordo com os dados da caracterização que desenvolvemos a 

partir de amostragem composta por 34 (trinta e quatro) domicílios, das 59 (cinquenta 

e nove) pessoas entrevistadas, envolvendo ―chefe de família‖ e cônjuge, nove 

domicílios tem como chefe de família a própria mulher. Desse total, 17 não 

frequentaram a escola, 38 cursaram apenas os primeiros anos do Ensino 

Fundamental I, um sujeito concluiu o Ensino Fundamental completo, apenas 3 

ingressaram no Ensino Médio, sendo que apenas dois o concluíram.  

 Esses dados revelam que houve uma pequena melhoria em relação ao grau 

de instrução das pessoas nesses últimos dez anos, ou seja, entre homens e 

mulheres apenas 18% nunca frequentou a escola. No entanto, o grau de 

escolaridade continua baixo em relação à média nacional que, segundo o IBGE em 

2007, considerando-se as pessoas com 10 anos ou mais de idade, o índice é de 

10,2 %.  

Outro importante dado a ser observado é o numero de pessoas que cursaram 

o Ensino Fundamental I, o que nos leva a perceber a importância da escola para a 

comunidade e os limites impostos por esta aos moradores. Como a escola existente 

só oferece até o 5º ano, é somente até esse nível que a maioria tem acesso. 
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4.3 O “lixão”: fonte de sobrevivência  

 

O ―lixão‖, como todos os denominavam/denominam, foi o responsável pelo 

surgimento da comunidade Frei Damião, no final da década de 1980, quando 

algumas pessoas que costumavam catar lixo, foram fixando residência no local.  Nos 

meados da década de 1990, o ―lixão‖ foi transferido para um lugar mais distante (a 

quase 5 quilômetros da comunidade). No entanto, a recolha de lixo permaneceu 

ainda como a principal fonte de renda das famílias da comunidade Frei Damião. 

Segundos informações de alguns moradores, a comunidade atualmente tem em 

torno de 140 (cento e quarenta) famílias14 residindo no local, das quais, praticamente 

todas vivem do que é retirado do lixão.  

Matérias jornalísticas de periódicos locais denunciam as condições de 

sobrevivência dessas pessoas: 

 

Figura 03 - Reportagem. Fonte: Jornal do Seridó – 22/07/2006. 

 

 

Como a comunidade surgiu com um estigma de segregação, até pelo fato de 

ser distante do centro da cidade, as miseráveis condições de vida da população 

parecem não mobilizar as autoridades e os demais habitantes da cidade em relação 

                                                 
14

  Não foi possível apresentar esses dados oficiais, já que os mesmos não estão disponíveis na 

prefeitura nem no IBGE.   
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às condições adversas da comunidade em contraposição às condições 

diferenciadas do restante da cidade. Moura e Ultramari (1996, 43) elucidam: 

 

É na segregação urbana ou segregação espacial que se dá a 
produção de áreas carentes – periferias urbanas, áreas deterioradas 
centrais, favelas, cortiços, guetos – e que se contrapõem aos bairros 
nobres, bem servidos e modernos. 
 

 
Segundo a matéria publicada no Jornal do Seridó, no dia 22/07/06, dos três 

jovens apresentados na reportagem acima, um com 15 e os demais com 14 anos, 

―Todos os três se dizem cansados da vida que levam, mas preferem viver no lixão, 

que nas ruas ou serem adotados pela marginalidade (pág.07)‖. Ainda de acordo com 

a matéria, todos têm um sonho em comum: sair do lixão e entrar para um projeto do 

governo, que lhes assegure ―roupa limpa, comida boa e oportunidade para vencer 

na vida e constituir família‖. 

A adversidade das condições de vida das famílias que vivem na comunidade 

é revelada nas informações acerca de seus meios de subsistência. Das 34 (trinta e 

quatro) famílias entrevistadas na busca de caracterizar a comunidade, 17 afirmaram 

receber algum auxílio do governo, como o PETI, o Bolsa-Escola e o Auxilio-gás, 

esses últimos integrantes de um só programa denominado Bolsa-Família, que tem 

por objetivo apoiar as famílias mais pobres e garantir-lhes o direito à alimentação. O 

valor recebido varia entre R$ 20,00 a R$ 182,00 – valor máximo. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), tem a finalidade de 

―garantir‖ a crianças e adolescente na faixa etária dos 7 aos 15 anos envolvidos no 

trabalho precoce, em especial atividades consideradas perigosas, penosas, 

insalubres ou degradantes, o direito de frequentar a escola e atividades sócio-

educativas. O valor relativo à ―garantia‖ desse direito é R$ 25,00 mensais. 

Apesar disso, o supracitado a sede, lugar onde se desenvolve as atividades 

do programa não foi instalado na comunidade, e sim em um bairro vizinho, o que 

tem dificultado a assiduidade e a permanência das crianças nas atividades. Algumas 

mães entrevistadas alegaram que retiraram as crianças do programa temendo a 

violência apresentada por outras crianças que participam das atividades. Quando 

indagadas sobre se seu(ua) filho(a) frequentava o PETI, a mãe de um dos sujeitos 

respondeu: ―Eu tirei ela por causa que toda vida era confusão, as meninas grande 
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dava nela, a bichinha vivia com dor, aí eu disse: não! pro PETI você não vai mais 

não. Vou tirar você do PETI, vai ficar só no colégio, aí nem falta um dia, todo dia ela 

vai para o colégio‖.  

Esse também foi o motivo apresentado por outras duas mães para a ausência 

das crianças: “tirei porque os moleques arengavam muito com ela”; “Lá é muito 

agitado, então eu não boto não, lá tem muita criança danada, um bocado de gente já 

tirou os meninos. Tem um rapaz lá com 16 anos que bate nas crianças pequenas”. 

Outros motivos alegados por algumas entrevistadas é a distância do local onde 

funciona o programa.  

Assim, como esses auxílios não são suficientes para a sobrevivência dos 

componentes das famílias, resta, como última alternativa, a exploração do lixo, 

mesmo contrariando o que expressa à placa na entrada do ―lixão‖ (foto 06). Foi 

possível observar que muitas crianças e adolescentes ajudam os pais no trabalho do 

lixão. 

 

 

Foto 06 - Placa na entrada do lixão. Fonte: arquivo da autora, jan. 2008. 

 

Em outra reportagem publicada pelo jornal Correio do Seridó (2006) retrata-se 

a difícil situação dos catadores de lixo.  
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Figura 04 - Reportagem. Fonte: Correio do Seridó -16/12/2006. 

 

Um morador, identificado na reportagem como ―Sr. Josias‖, relata: Aqui eu 

moro. Janto, durmo, tomo banho no rio perto da ponte; tenho filhos que trabalham 

aqui comigo juntando plásticos, e assim, ganho uns R$ 150,00 por mês. Outra 

catadora, identificada na reportagem por ―Meranda‖, expõe: A gente faz parte da 

feirinha da gente com o “Fome Zero”, mas muita coisa tiramos do lixo, como feijão, 

arroz, “Vitamilho”, margarina e até “Danone” vem com poucos dias de vencido e a 

gente come. [...] Aproveitamos material que vem no lixo hospitalar, mas temos 

cuidado; também pegamos papelão, plástico, consertamos alumínio, mas, a renda é 

pouca. Às vezes, conseguimos R$ 60,00 por semana; mas, às vezes, nem fazemos 

R$ 100,00 por mês” (p. 07). 

Recentemente, mais precisamente no dia 13 de janeiro de 2009, foi 

divulgada, nos meios de comunicação e via internet15, a visita do Procurador do 

Trabalho ao ―lixão‖ de Caicó. Ao ver crianças e adolescentes trabalhando, afirmou 

que iria tomar as devidas providencias junto às autoridades competentes para 

encontrarem soluções que combatam o trabalho infantil. Ainda de acordo com a 

reportagem, a prefeitura do município firmou um compromisso com o Ministério 

                                                 
15

 Matéria publicada no site www.rnnoticias.com.br. 

http://www.rnnoticias.com.br/
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Público de cercar a área e fornecer a vigilância necessária ao local; porém, até o 

final de março deste ano, a promessa ainda não foi cumprida.16  

A situação da comunidade gera discussões em torno de possíveis alternativas 

de solução do problema que a mesma representa para o município, como se pode 

observar na reportagem abaixo: 

 

Figura 05 – Reportagem. Fonte: Correio do Seridó – 10/02/2007. 

 

Segundo a reportagem, a usina de reciclagem resolveria o problema de 

contaminação nos mananciais dos rios, a poluição do ar, como também viabilizaria a 

geração de renda para as pessoas que dependem do lixão para sobreviver.   

Essas informações denunciam as condições subumanas em que se 

encontram muitas famílias que vivem nas regiões periféricas da cidade de Caicó, 

especialmente as que residem na comunidade Frei Damião. A esse respeito, Moura 

e Ultramari (1996, p. 43) se pronunciam: 

 

Sobreviver às agruras do cotidiano das periferias de nossas cidades 
não deixa de ser, também, um ato de resistência. E seus 
sobreviventes são fortes, porém segregados. Constróem a cidade – 
concretamente – mas não podem consumi-la em sua plenitude. Não 
lhes é possível acessar o lado bom da cidade, suas benfeitorias, o 
lado moderno, os frutos do progresso. Com níveis quase nulos de 
poder de apropriação dos produtos da cidade, os habitantes da 
periferia passam a ser personagens de um grave processo de 
segregação. 

 
 

Um flagrante do cotidiano dos moradores em seu trabalho no ―lixão‖ pode ser 
observado na foto abaixo: 

                                                 
16

 Matéria consultada no site: www.rnnoticias.com.br, acessado em 13/01/2009. 
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Figura 06 – Reportagem. Fonte: Jornal do Seridó – 22/07/2006. 

 

 Ao visitarmos o local do lixão constatamos suas amplas dimensões, envoltas 

em uma nuvem de fumaça, oriunda da queima do lixo, de muitas moscas e um odor 

fétido exalado pelos animais mortos, lixo hospitalar, entre outros dejetos. Ao redor, 

alguns animais como urubus, jumentos e, principalmente, cães disputavam o lixo 

com os catadores humanos. Como registrado no documentário ―Ilha das Flores‖,17 

―[...] o que os coloca em situação de extrema pobreza, a ponto de disputar comida 

com os animais, é o fato de não terem nem dinheiro, nem voz‖. 

No entorno há muitos barracos de papelão (foto 07) que servem de abrigo 

para seus quase-moradores, visto que muitos não retornam para casa, em virtude 

da distância, e preparam a comida no próprio local de trabalho, em condições anti-

higiênicas e improvisadas, algumas vezes utilizando materiais retirados do próprio 

lixo. 

                                                 
17

  Filme de curta-metragem com direção de Jorge Furtado em 1989. 
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Foto 07 - Casebres no lixão – arquivo da autora – janeiro de 2008. 

 

Esses casebres servem também para armazenar o material colhido durante o 

dia. Os catadores revelaram enfrentar problemas relativos à segurança de suas 

coletas, que podem ser subtraídas por seus próprios companheiros de tarefa. 

Segundo revelaram, outro problema é a ausência de delimitação de espaço de cada 

um para a coleta, o que gera frequentes atritos, fato comprovado em uma das 

observações realizadas no local, ocasião em que chegou um dos carros com o lixo e 

os catadores presentes se aproximaram para disputar os produtos de maior 

interesse, explicitando-se os inúmeros riscos aos quais se expõem por trabalharem 

desprovidos de quaisquer condições de segurança e higiene, como se pode 

observar na foto abaixo. 

 

 

Foto 08 – O trabalho no lixão. Fonte: arquivo da autora. Janeiro/2008. 
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Por sua vez, os catadores residentes no bairro Frei Damião que não dormem 

no lixão percorrem, diariamente, uma distância média de 10 km, para ir e vir. É 

comum, ao final da tarde, já quase noite, encontrarmos mulheres, homens e jovens 

caminhando na estrada em direção à suas casas, carregando, por segurança, os 

―produtos‖ recolhidos para casa. Outros ―optam‖ por retornar à residência apenas no 

fim de semana, como é o caso de uma das mães das crianças, inicialmente sujeito 

de nosso estudo, o que impossibilitou que fosse entrevistada e levou à sua exclusão 

do grupo da pesquisa.  

Além de todos os problemas relatados, os catadores contam ainda com outro: 

a compra do material por atravessadores. Segundo suas informações existe apenas 

um comprador de todo material na própria comunidade que o revende 

posteriormente, sendo este o único morador a possuir um automóvel e o proprietário 

da melhor casa do lugar.  No período da pesquisa, entre 2007 e 2008, o material 

colhido como papelão, plástico, metal, alumínio, vidro e outros era vendido a preços 

irrisórios, o que agrava mais a situação dos moradores. 

 

 4.4 A escrita presente na comunidade  

 

 Como em qualquer outra comunidade economicamente carente, a 

Comunidade Frei Damião apresenta escassez de materiais escritos – suportes de 

textos – como livros, revistas, jornais, folhetos etc. Esses são praticamente materiais 

inexistentes no meio familiar. Durante a construção dos dados, quando 

perguntávamos a respeito da existência de material escrito, as famílias e as crianças 

afirmaram que os únicos portadores escritos existentes eram os cadernos e livros 

escolares dos entrevistados; apenas duas crianças afirmaram possuir livros de 

leitura, tendo os mesmos sido encontrados no lixão.   

 Ao percorrermos as ruas, percebemos a quase inexistência de material 

escrito de uso coletivo com funções práticas no cotidiano, como nomes de ruas e 

números de casas. Os escritos existentes se relacionam aos estabelecimentos 

comerciais e apresentam-se precariamente. Nas fotos abaixo, procuramos registrar 

todos escritos presentes na comunidade: 
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Foto 09 - Registro de escrita. Fonte: arquivo da autora. Junho, 2008. 

 

 
Foto 10 - Registro de escrita. Fonte: arquivo da autora, junho. 2008. 

 
 

 
Foto 11 – Registro de escrita. Fonte: arquivo da autora, junho. 2008. 
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Foto 12 – Registro de escrita. Fonte: arquivo da autora, junho. 2008. 

 
 
          
 
 

 
Foto 13 – Registro de escrita. Fonte: arquivo da autora, junho. 2008. 
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Foto 14 – Registro de escrita. Fonte: arquivo da autora, maio 2006. 

 

              
                                                                                  Foto 16 - registro de escrita. Junho, 2008. 
Foto 15 – Registro de escrita.  
Fonte: arquivo da autora. Jun. 2008. 
 
 

Percebe-se, através dos registros, que a escassez da escrita está presente 

também no contexto maior no qual as crianças estão inseridas. 

Mas, no caso da foto 16, é importante salientar a particularidade do anúncio, 

porque trata-se de uma senhora moradora da comunidade, membro da igreja 

católica e também funcionária da escola (ASG) que, por iniciativa própria, resolveu 

prestar serviços à comunidade em sua humilde casa. Seu ―trabalho‖ contempla: 

aulas catecismo para as crianças, distribuição do leite do governo, equipe de apoio 
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da igreja, como também uma biblioteca comunitária(!). Essa última nos chamou 

atenção, porque consideramos seu valor no contexto de adversidade em relação ao 

acesso à leitura. 

Segundo relato da moradora mencionada, sua iniciativa nasceu da 

preocupação com o acesso das crianças à leitura. Apesar de sua pouca instrução 

escolar e do fato de o acervo da biblioteca constituir-se, praticamente, de livros 

didáticos, esse espaço configura-se por um valor imensurável, em nosso ponto vista, 

como também para algumas crianças.  

 

 

Foto 17 - Biblioteca Comunitária. Fonte: arquivo da autora, Junho, 2008. 
 

 

Para os demais trabalhos, como o catecismo para as crianças, ela conta com 

a ajuda voluntária de um morador de outro bairro. O mesmo reúne as crianças todos 

os sábados. Em uma de nossas visitas tivemos a oportunidade de acompanhar seu 

trabalho. As crianças atendidas nas aulas de ―catecismo‖ têm, em média, 9 anos. 

Nos encontros sentam-se em um grande banco de madeira. O ―catequista‖ faz 

algumas leituras em voz alta, pede para que as crianças repitam alguns trechos que 
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destaca e, em alguns momentos, pede para que as mesmas ―leiam‖ ou tentem ler 

uma parte destacada, acompanhando-as de perto, cena registrada na foto a seguir.  

 
 

                     

Foto 18 – Aulas de catecismo. Fonte: arquivo da autora. Junho 2008. 
 
 
       Assim, apesar de a igreja não exercer uma forte influência na cultura dos seus 

moradores, como já foi registrado anteriormente (os adultos não frequentam as 

celebrações), as crianças são os ―fiéis‖ mais assíduos. Durante as missas, alguns 

adolescentes fazem a leitura da liturgia, enquanto as crianças acompanham 

―olhando‖ para os folhetos fornecidos, um dos poucos materiais escritos disponíveis 

à população.   

 Na escola, observa-se um quadro com avisos chamando a atenção para 

alguns assuntos de interesse dos pais das crianças, como avisos de campanha de 

vacinação, horários de funcionamento da escola, datas comemorativas e de 

atendimento médico.  

 Durante o atendimento médico, que funciona a cada 15 (quinze) dias no 

espaço da escola, também são registradas práticas envolvendo escrita: ao terminar 
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a consulta os pacientes recorrem aos professores para decifrar as palavras escritas 

pelo médico na prescrição de remédios.  

 Outro material escrito presente na comunidade são os documentos contendo 

as tarifas públicas de energia e água, cuja leitura converte-se em prática de 

socialização, pois os que não identificam nem seu nome, nem os valores, procuram 

ajuda com seus vizinhos mais ―letrados‖.  

 Outra prática corriqueira de contato com a escrita se faz no dia-a-dia do lixão 

através da identificação e seleção do material para reciclar. Apesar de muitos não 

dominarem o funcionamento do sistema de escrita, utilizam estratégias para superar 

suas limitações, como propõem os estudos de Tfouni (2004). 

 Em 2008, mais precisamente no mês de junho, a Secretaria Municipal de 

Educação promoveu um projeto intitulado jornal ―ABC do Sertão‖ com o objetivo de 

divulgar os trabalhos pedagógicos desenvolvidos pela escola. A primeira edição 

contemplou a escola Frei Damião (cópia em anexo), e foi distribuído um exemplar 

para cada família da comunidade. As crianças levaram para casa e pudemos 

presenciar algumas delas, à saída da escola, tentando decifrar os signos linguísticos 

contidos no documento, já sabendo do que se tratava. A escola converte-se, desse 

modo, no contexto primordial de contato com a escrita.  

 

4.5 A Escola Frei Damião 
 

 
A Escola Municipal Frei Damião (foto 5), criada pela Lei nº3865 de 19 de abril 

de 2001, situada à Rua Pedro Araújo, s/n. É um dos poucos serviços sociais 

oferecidos pelo poder público àquele bairro. A escola foi construída na gestão do 

prefeito Vivaldo Silvino da Costa. Um fato que chama a atenção quanto à existência 

da escola é que, segundo moradores e funcionários, a criação da mesma se deu a 

partir de uma reivindicação das famílias da própria comunidade.  

Por suas características iniciais, a escola ganhou a denominação de ―escola 

de pé no chão‖, como o revela uma funcionária que trabalhou desde o início do 

projeto: ―era chamada escola de pé no chão, porque eles estudavam em uma 

palhocinha, uma casinha de palha”. Ao longo do tempo, surgiram outras 

denominações: ―Palhoça‖ e ―Vila da criança‖. Morais (1999, p. 235) descreve as 

condições físicas da escola nesse período:  
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Trata-se de um salão com cobertura de telhas para o atendimento a creche 
(inclusive berçário) e um amplo espaço cercado de muros altos, no meio 
dos quais encontram-se duas grandes palhoças com extensas mesas, 
ladeadas por banquinhos de madeira que se constituíam em salas de aula. 
 

 
Segundo os relatos, os serviços oferecidos pela escola voltavam-se mais para 

o ―cuidar‖ das crianças, do que para o ―educar‖, ou seja, não havia um trabalho 

propriamente pedagógico, focalizado para o ensino de conhecimentos 

sistematizados, tipicamente escolares. O serviço inicial caracterizava-se, segundo 

uma das pessoas que participou do projeto desde o início – uma das mães – mais 

como um ―pastorar” as crianças enquanto suas mães e irmãos saíam para o lixão.  

Quanto às pessoas responsáveis por realizar o trabalho com as crianças, uma 

das funcionárias e mãe de uma das crianças informou que eram pessoas de fora da 

comunidade, ―porque as mães não tinham estudo, só eu e outra que era daqui, mais 

duas cozinheiras e duas que faziam a limpeza, e o vigia; o resto era tudo de fora, é 

como hoje, é quase tudo de fora”. Essa mãe informou que cursou até a 2ª série, que 

corresponde, atualmente, ao 3º ano do Ensino Fundamental I.  

 Em relação ao trabalho desenvolvido na escola, a entrevistada revelou: ―eu 

tomava conta das crianças do berçário, de 7 até 11 horas [...]; eram 16 crianças de 

até 3 anos de idade”. De acordo com as informações, a princípio, apenas as 

crianças pequenas eram assistidas pela escola, que funcionava como uma creche, 

na acepção tradicional dessas instituições. 

Após dois anos de instalação foram construídas salas de aulas para atender 

crianças em turmas de Educação Infantil, denominadas por ―Jardim I‖, ―Jardim II‖ e 

1ª série. Foi com a ampliação da escola que as mães que prestavam serviços à 

prefeitura dentro da escola, cuidando dos filhos das vizinhas, foram demitidas, 

segundo a mãe-professora: ―nós só saímos porque era serviço prestado, e só podia 

quem tivesse curso, essas coisas, a gente não tinha estudo‖. 

Infere-se, a partir da fala dessa mãe, ao mesmo tempo em que certo descaso 

com as pioneiras do serviço, uma preocupação por parte das autoridades em 

conferir um caráter de profissionalismo18 e formalidade às ações desenvolvidas pela 

instituição. Por essa época, a escola também ofereceu a modalidade EJA (Educação 

                                                 
18

 Entre outras, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), o Referencial 
Curricular Nacional para a Eduação Infantil (BRASIL, 1998), os Parâmetros de Qualidade para a 
Educação Infantil (BRASIL, 2006), a Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 2006) e os 
Indicadores Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). 
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de Jovens e Adultos) para os pais das crianças, que foi posteriormente extinta, 

segundo alguns entrevistados, por falta de interesse de alunos.  

Atualmente, a estrutura física da Escola está assim distribuída: quatro salas 

de aulas; um refeitório; quatro banheiros; uma cozinha; um espaço para o 

―escovodrómo‖ (lugar onde ocorre a higiene bucal); uma  despensa;  uma  sala onde 

funcionam a direção, a supervisão e ainda sala de professores e um espaço para 

recreação sem cobertura e sem piso. Segundo a diretora está prevista a instalação 

de um parque infantil, já adquirido pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Em relação à conservação, o prédio apresenta-se em boas condições, tendo 

sido, recentemente, pintado pelos próprios funcionários da escola com material 

fornecido pela prefeitura, de acordo com relatos colhidos no local, o que mais uma 

vez evidencia o envolvimento da comunidade com a escola. 

 

Foto 19 - Escola Frei Damião. Fonte: arquivo da autora. Maio, 2006. 

 

A impressão que passa ao entrarmos na escola, apesar de todas as 

adversidades do contexto onde está inserida, é de um ambiente tranquilo, com um 

aspecto bem acolhedor e organizado. As paredes são azuis com desenhos infantis 

distribuídos em todas as paredes da escola. Nas salas, todo o mobiliário é adequado 

à estatura das crianças. Na sala identificada como ―5º nível‖ da Educação Infantil as 

carteiras estão dispostas em semicírculo, o que denota uma preocupação com a 

participação das crianças nas atividades. Há ainda um alfabeto com letras grandes 
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na parede e um cantinho para contação de histórias. As demais salas têm quadro 

verde e quadro branco. 

Quanto à equipe de profissionais, a atual diretora encontra-se na função 

desde 2007 e exerce também as funções de supervisora pedagógica. Segundo a 

mesma, a Escola dispõe de 20 (vinte) funcionários, sendo 12 (doze) professores, 06 

(seis) auxiliares de serviços gerais; 01 (um) secretário e a própria diretora. Os 

funcionários, em sua maioria, residem em outros bairros e chegam até à escola em 

transporte custeado pela prefeitura. Apenas 2 (dois) dos que realizam serviços 

gerais são moradores do bairro.   

No que diz respeito à formação da equipe docente, a escola apresenta um 

quadro com nível de formação compatível com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

9494/96), como mostra o gráfico abaixo:  

 

Gráfico 01 – Nível de formação dos docentes. 

 

O curso de nível médio apresentado corresponde ao Magistério e o curso de 

graduação corresponde ao curso de Pedagogia. Das seis professoras, com Ensino 

Médio, apenas duas não estão cursando Pedagogia. Os cursos de especialização 

são na área da Psicopedagogia, Educação Infantil e Patrimônio Histórico. A diretora 

tem formação em Pedagogia, com especialização em Educação Infantil. A secretária 

está cursando Pedagogia. Em relação ao pessoal de apoio, dois profissionais têm o 

3º grau incompleto; dois tem o Ensino Médio e somente dois cursaram apenas o 

Ensino Fundamental. Entre 2007 e 2008 a escola não dispunha de 

supervisor/orientador pedagógico, sendo essas funções, como já registramos, 

exercidas pela diretora.  

Segundo depoimentos dos funcionários entrevistados, um dos mais sérios 

problemas enfrentados, atualmente, é a falta de segurança, uma vez que a escola 
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tem sido alvo constante de arrombamentos e, na maioria das vezes, o material 

objeto do furto são gêneros alimentícios a serem usados no lanche das crianças. 

Em 2008, a clientela desta instituição era de 90 (noventa) crianças, sendo 37 

(trinta e sete) no Ensino Fundamental e 53 (cinquenta e três) na Educação Infantil. 

Estas eram atendidas nos horários matutino e vespertino.  

A organização das turmas segue o sistema de ―multisseriação‖, ou seja, as 

crianças de séries/anos distintos são colocadas numa mesma turma e o professor 

trabalha na mesma sala de aula com conteúdos e atividades de várias séries 

simultaneamente. Esse tipo de organização está presente, principalmente, na zona 

rural, muitas vezes pela deficiência de professores e também por ausência de 

alunos em número suficiente para formar turmas. 

Esse modo de organização ocasiona sobrecarga para os professores (em 

termos de domínio de conteúdos e preparo de atividades diferentes) e prejuízo para 

as crianças, pois o horário é distribuído de forma a contemplar os diferentes 

programas, o que às vezes ocasiona negligência em relação a um grupo para que 

outro seja atendido. No entanto, as salas de educação infantil contemplam 2 

(profissionais), 1(um) professor e 1(um) auxiliar.  

No caso da Escola Frei Damião, segundo a diretora, essa organização se 

deve tanto ao pequeno número de crianças matriculadas em cada turma, como 

também à falta de espaço físico.  

Um fato relevante e revelador de condições e práticas vigentes na 

comunidade é observado na escola e relatado por alguns professores diz respeito à 

identificação das crianças.  Segundo os professores, ao chegarem à escola, as 

crianças são matriculadas com o nome registrado no cartão de vacina, visto que a 

maioria não tem Registro de Nascimento. Após algum tempo, os pais trazem à 

escola um registro da criança, em que aparece outro nome. Para a diretora, tal 

prática não apenas ocasiona um problema administrativo, relativo aos dados já 

registrados e fornecidos à Secretaria de Educação, como também gera preocupação 

com relação à identificação da e pela própria criança, relativa ao seu nome, 

reconhecidamente uma ―marca‖ importante na construção da identidade de cada 

um. Além disso, a maioria das crianças identifica-se e é identificada por apelidos, 

algumas demonstrando dificuldades em pronunciarem seus nomes de registro.    
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Com relação à proposta curricular, a escola tem seu Projeto Político 

Pedagógico em fase de conclusão, mas dispõe de Regimento Escolar, de um 

documento contendo o Currículo da Educação Infantil e da Proposta Curricular do 

Ensino Fundamental, sendo esses últimos os mesmos para todas as escolas do 

município.  

Segundo a diretora, “a escola procura adotar os princípios da pedagogia 

sócio-construtivista, com subsídios da Escola Ativa”, que é um programa com 

estratégia metodológica diferenciada proposto pelo Ministério da Educação com o 

objetivo de combater a reprovação e o abandono da sala de aula pelos alunos das 

escolas rurais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Foi desenvolvido 

especificamente para classes multisseriadas, onde alunos de diferentes idades e 

séries realizam suas atividades escolares na mesma sala de aula. 

Quanto ao trabalho pedagógico, segundo a diretora ―a equipe escolar 

costuma desenvolver atividades didáticas que envolvam os alunos em ambientes 

diferenciados do que eles conhecem [...] oferecendo a eles oportunidades de sair do 

seu meio social e adentrarem em outros contextos sociais, compartilhando situações 

que contribuam para sua formação enquanto cidadãos”. 

Essa perspectiva assumida pela escola reveste-se de relevância diante do 

fato, constatado durante o período da pesquisa, de que as crianças da comunidade 

compartilham de experiências sociais muitos restritas ao lugar onde moram; muitas 

não conhecem o centro da cidade, as festas de que participam são apenas as que a 

escola promove, em datas comemorativas, como a Páscoa, as Festas Juninas, dia 

das crianças, o Natal, entre outras.  

Uma atitude isolada, mas digna de reconhecimento, é a de uma professora 

que, a cada ano, durante a festa de Sant‘Ana (tradicional festejo religioso da cidade) 

convida algumas crianças de sua turma para conhecer e participar de algumas 

atividades sociais como ir ao parque de diversão. A professora esclarece: ―como não 

posso levar todos, a cada ano escolho cinco crianças para ir ao parque comigo, 

nesse dia eu venho buscá-los e deixá-los em casa, geralmente a gente vem a pé 

para economizar o dinheiro do moto-táxi, pra economizar e sobrar para passearmos 

no parque‖. 

Em julho de 2008, a escola resolveu, com o apoio de alguns professores e da 

Secretaria de Educação do Município, levar todas as crianças do Ensino 
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Fundamental, ao centro da cidade para apresentar-lhes ―a cidade em tempo de 

festa”, a decoração das lojas, a ornamentação da cidade e da igreja.  

Essa atividade foi objeto de discussão em uma reunião pedagógica, da qual 

tivemos oportunidade de participar, cujo principal objetivo foi avaliar as atividades 

pedagógicas do período. Ao comentarem o passeio, algumas professoras se 

queixaram do comportamento das crianças: ―eles não podiam ver nada que já iam 

apanhando no meio da rua‖; outra professora comentou: ―eles nem observavam o 

que nós estávamos falando‖. 

Essas falas nos levaram a refletir acerca de como as professoras revelavam, 

em seus comentários, estarem distantes de seus alunos ―reais‖, em suas condições, 

seus interesses, suas possibilidades relativas ao seu contexto de vida, às práticas 

sociais com as quais interagem e às significações que podem elaborar a partir de 

suas vivências, como propõe Vygotsky (1998). Pensamos que as crianças, ao 

chegarem ao centro da cidade se deparam com um ―tesouro‖ diferente do que, para 

as professoras, era o importante. 

Pareceu-nos que, enquanto para os que pertencem aos outros bairros da 

cidade e estavam participando da festa os ―achados‖ da rua – latinhas de 

refrigerantes, caixas de papelão – eram restos ou ―lixo‖, para os alunos da 

Comunidade/Escola Frei Damião eram coisas preciosas, valiam ―dinheiro‖ e 

chamavam mais sua atenção que outras coisas. 

Ainda durante a referida reunião, as professoras fizeram muitas queixas em 

relação à agressividade das crianças. Outras falas recorrentes se referem às 

dificuldades de aprendizagem. Uma das professoras, que trabalha no outro turno em 

uma escola particular no centro da cidade desabafa: ―eu sei que não posso fazer 

comparação, mas minhas crianças da outra escola, com apenas cinco anos, 

aprendem‖; outra professora reforça a fala da colega: ―eu faço de tudo, mas eles não 

conseguem aprender a ler e escrever‖; uma outra concorda, acrescentando: “meus 

alunos não progridem na escrita, eu ensino com textos, pergunto primeiro, quais as 

palavras que vocês conhecem com ch, eles falam, então eu peço para procurar no 

dicionário, depois, faço um ditado, e eles ainda escrevem com x no lugar de ch”.  

Outra professora acrescenta: ―o problema da minha classe não é a indisciplina, é o 

cognitivo, não saem do canto, todo dia eu ensino, mas é quase cem anos para eles 

aprenderem”. 
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Analisando as falas das professoras no que diz respeito às suas crianças e ao 

processo de aprendizagem das mesmas, mais uma vez nos deparamos com uma 

visão discrepante das concepções teóricas que mudaram o cenário das discussões 

relativas à alfabetização, mas que se revelam ainda distantes de muitos contextos 

escolares. 

A partir das teorizações interacionistas, tanto construtivistas, como sócio-

interacionistas, é possível conceber que toda criança é capaz de aprender, desde 

que tenha condições de interações e mediações que possibilitem se apropriar dos 

conhecimentos em seu meio social. Mas, as falas das professoras revelam 

perceberem os aprendizes deslocados do seu contexto, como se a escola não 

fizesse parte do meio social das crianças e como se sua origem social definisse, por 

si só, suas possibilidades de aprender, denunciando ainda crenças próximas das 

teorias do déficit. 

Ao compararem, de modo depreciativo, as capacidades de aprendizagem das 

crianças da comunidade Frei Damião com as crianças da escola particular – 

oriundas de outro meio social mais privilegiado economicamente, desconsideram 

que o que sabem e deixam de saber é resultante de suas vivências, tanto em casa, 

como na escola e que os processos, os ritmos, os percursos são diferenciados em 

função das condições que são oportunizadas a cada sujeito e a cada grupo. 

 A professora que relata a situação de escrita de palavras com x e ch para 

demonstrar como suas crianças têm dificuldade em aprender parece desconhecer 

que, considerando o que atualmente se conhece acerca do aprendizado da leitura e 

da escrita, essas crianças, ao ―errarem‖ trocando o ch por um x, demonstram um 

significativo avanço na apropriação do funcionamento do sistema. Pois, embora a 

grafia x e ch sejam diferentes, representam o mesmo som, o que indica que, mesmo 

cometendo um ―erro‖ do ponto de vista ortográfico, elas estão escrevendo 

―alfabeticamente‖ correto, pois representam o som com grafias que, de fato as 

representam, ainda que não convencionalmente de acordo. 

Além disso, pelas falas de quase todas, é possível perceber, não apenas 

certa descrença na capacidade das crianças de aprenderem, como uma crença de 

que o problemas está localizado nas próprias e que não decorre das ações 

docentes.  
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Essas crenças, geralmente relativas às crianças das camadas populares, 

marcam as ideias e práticas de professores que, como afirma Sampaio (2008, p. 

91): 

 

(...) valem-se da(s) diferença(s), constitutivas dos sujeitos, como justificativa 
para selecionar, classificar, domesticar, anular, apagar e excluir. A criança 
que não aprende como a maioria e não ―acompanha‖ a turma; a que não 
corresponde às expectativas da escola (e da professora) passa a ser 
considerada, muitas vezes, como incapaz para aprende. 
 

 
 

  Percebemos, a partir das ―falas‖ das professoras, que há uma desarmonia 

entre o que a escola defende como concepção pedagógica – a partir da fala da 

diretora-coordenadora, e o que o corpo docente pensa e faz no dia-a-dia, fato 

comum em muitas escolas.  

 Na verdade, diante da difusão – ainda que com equívocos – das concepções 

construtivistas, que passaram a ser tratadas como modismo, passou a ser um 

problema para o profissional docente ―ser construtivista ou não‖, visto que esta 

questão passou a ―definir‖ as escolas ―modernas‖, das ―tradicionais‖, confundidas 

com arcaicas e ultrapassadas. Como explica Arelaro (2003, p. 31): 

 
Admitir que nossa prática docente não se fundamenta nas teorias 
construtivistas pode significar, na corporação docente, que somos arcaicos, 
antigos, incompetentes ou outro apelido pejorativo sobre a prática docente. 
É moderno ser construtivista, mas, é verdade, também, que esse novo 
referencial teórico implica fazer modificações em praticas e convicções 
pedagógicas bastante arraigadas. Daí a necessidade e a importância de 
termos fundamentação teórica para conhecermos, com consistência, as 
consequências que tais convicções nos obrigam.  

  

              E, como todo aprendizado não se faz de imediato, mas mediado em 

interações sociais em que a experimentação compartilhada vai possibilitando a 

transformação gradativa de formas de pensar e agir, não se muda uma prática 

apenas com discurso, mas com efetivas condições em que sejam possíveis as 

mudanças de ideia e de postura. Nesses termos, as ideias das professoras, bem 

como suas práticas, também carecem de mediações adequadas à sua 

transformação. 

 Mas, enquanto essas não acontecem, as crianças têm suas possibilidades de 

aprendizagem comprometidas, visto ser a escola um dos espaços legítimos de 
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apropriação da linguagem escrita. Isso é ainda mais verdade no contexto da 

comunidade, onde as condições de interação com a escrita são registras. 
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5 AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE E SEUS CONHECIMENTOS SOBRE A 
ESCRITA 
 

A turma onde se encontram as crianças-sujeitos desta pesquisa agrupa o 

segundo e terceiro anos e funciona no turno vespertino. A faixa etária das crianças 

do segundo ano, definidas como sujeitos do estudo, encontra-se entre sete e oito 

anos, todas nascidas no ano de 2000. A professora é pedagoga, com especialização 

em Educação Infantil. É professora da rede pública e particular do município de 

Caicó. Com o intuito de preservar a identidade das crianças atribuímos às mesmas, 

nomes de origem bíblica, escolhidos por nós. Uma síntese dos aspectos que as 

caracterizam encontra-se no quadro abaixo:  

 

Quadro 02 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SUJEITOS 

Sujeitos  Idade  Constituição 
familiar - com 
quem mora 

Ocupação dos 
pais 

Tipo de 
Moradia 

Escolaridade 
dos pais 

Ester 
 
 

7 anos Pai, mãe, 8 filhos Catadores de 
lixo 

Alvenaria Pai: analfabeto 
Mãe: analfabeta  

Eva 8 anos Mãe, 3 filhos Lavadeira de 
roupa 

Alvenaria Mãe: 2º ano 
Ensino 
Fundamental 

João 
 

7 anos Mãe, 11 filhos Catadora de 
lixo 

Alvenaria Mãe: analfabeta  

Judite 
 

8 anos Mãe, padrasto, 2 
filhos 

Catadores de 
lixo 

Taipa  Mãe: analfabeta 
Padrasto: 2º ano 
Ensino 
Fundamental 

Marcus 
 

7 anos Pai, mãe, 3 filhos Catadores de 
lixo 

Alvenaria Mãe: 3º ano 
Ensino 
Fundamental 
Pai: analfabeto          

Maria 
 

7anos Pai, mãe, 3 filhos Faz ―bico‖ Alvenaria Mãe: 4º ano do 
Ensino 
Fundamental 
Pai: analfabeto 

Matheus 

 
8 Pai (preso), mãe, 3 

filhos 
Faz ―bico‖ e é 
tecelã 

Alvenaria Mãe: 1º ano do 
Ensino 
Fundamental 
Pai: analfabeto  

Rute 
 

7 Pai, mãe, 4 filhos Catadores de 
lixo 

Alvenaria Mãe e pai: 4º 
ano do Ensino 
Fundamental 

Tiago 
 

7 Pai, mãe, 4 filhos Catadores de 
lixo 

Taipa Mãe: 4º ano do 
Ensino 
Fundamental 
Pai: analfabeto  
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5.1 Ester 

 

Ester nasceu no dia 26 de junho de 2000 e tem sete anos; é a caçula entre 

oito irmãos.  Seus pais nunca foram à escola, são catadores de lixo e residem bem 

próximo à escola. Frente à pergunta sobre o que esperava que sua filha aprendesse 

na escola, sua mãe respondeu: ―que seja uma pessoa mais ou menos, né? Pro 

futuro dela, mais prá frente, proque (sic) já que eu não tive e o pai dela também não 

teve futuro. E nós leva uma vida muito agoniada, assim, aperreada, aí, a gente quer 

o melhor para o filho da pessoa‖. Desse modo, a mãe nos revela sua concepção de 

que o estudo representa uma possibilidade de ascensão social, de melhora para os 

filhos em relação às condições dos próprios pais. 

Ester começou a frequentar a escola desde os seis meses de idade, no 

município de Belém/PB. Durante a entrevista, bem como durante as observações 

em sala, mostrou-se muito ativa e mesmo inquieta. Reportou-se várias vezes à 

antiga professora de sua escola, em Belém/PB, destacando um presente que esta 

lhe dera: um livro! Ao ser indagada acerca de com quem aprendeu ―essas coisas de 

ler e escrever‖, respondeu: ―aprendi com a professora de Belém; eu tenho uma 

historinha que ela me deu‖. Com relação ao que há em sua casa para ler, 

respondeu: ―meu caderno de fazer letra „enroladinha‟”. Suas falas nos apontam a 

importância do livro (ainda que único) em sua vida, importância essa certamente 

acrescida pelo fato de haver sido presente de sua professora. Também foi possível 

perceber um sentimento de valorização em relação ―às coisas de ler e escrever‖, 

revelada nas expectativas expressas por sua mãe em relação à escola. 

Em relação à apropriação do sistema de escrita, Ester apresentou uma escrita 

em nível silábico-alfabético como podemos observar abaixo:  
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Figura 07 – Produção escrita de Ester. 

 

Para uma melhor compreensão de sua produção transcrevemos a seguir a 

lista de palavras produzidas seguidas das palavras ditadas: BACAM: batata; 

PCPCA: pão; MABACAO: macarrão; OLOA: sopa URACAO: cuscuz; SAOA: 

rapadura; OIAZON: leite; BOFOA: bolacha; FAUAOA e FAOMAO: farofa, (para esta 

última, ela produziu duas grafias, modificando, apenas algumas letras, 

permanecendo com mesma quantidade fixa). 

A escrita de Ester indica que em relação à compreensão acerca do 

funcionamento do sistema alfabético de escrita ela já construiu o segundo conceito 

relativo ao que a escrita representa, ou seja, o som das palavras, mostrando, 

inclusive, já encontrar-se em um nível posterior ao nível silábico, ou seja, silábico-

alfabético, ao apresentar tentativas de representar, não apenas os sons das sílabas, 

como, em algumas palavras, os sons dos fonemas. É visível sua tentativa de 

representar os sons das palavras ditadas, o que faz algumas vezes com uma só 

letra para cada segmento silábico (SAOA – rapadura) e, em outros momentos, duas 

letras para cada sílaba como: FAUAOA e FAOMAO para farofa e OLOA. Desse 

modo, dá indícios de que já começa a avançar na direção de que é preciso 

representar cada segmento menor de som que compõe a sílaba, como se observa 

em algumas sílabas de palavras como: BACAM para batata; PCPCA para pão; 
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MABACAO para macarrão; BOFOA para bolacha. A respeito dessas aparentes 

incorreções, Ferreiro (1995, p. 30) explica que: 

 

(...) desde ponto de vista qualitativo, durante o subnível silábico, as 
crianças podem passar a procurar letras semelhantes para escrever 
―sons‖ semelhantes das palavras. A correspondência som/letra 
resultante não é correspondência convencional, mas, pela primeira 
vez, as crianças começam a entender que a representação escrita 
ligada à escrita alfabética deve enfocar quase que exclusivamente o 
padrão sonoro das palavras. 
 

 

A escrita de Ester, ainda que apresente muitos ―problemas‖ a serem 

superados, demonstra avanços significativos com relação à compreensão do 

sistema alfabético, principalmente considerando o observado em relação a muitas 

crianças e suas produções conforme atestado no já mencionado Diagnóstico da 

Alfabetização de Crianças matriculadas no terceiro ano da rede pública do Rio 

Grande do Norte.  

5.2 Eva 

 Eva nasceu no dia 04 de abril de 2000, tem sete anos e desde os três 

frequenta a escola. Mora na comunidade com seus três irmãos e sua mãe, que é 

lavadeira de roupa e estudou até a 2ª série do Ensino Fundamental. Em sua casa 

não há livros, revistas ou jornais. Porém, sua mãe nos expôs que quando os filhos 

trazem livros para casa ela procura ler para eles; que dentro de suas limitações, 

ajuda-os nas tarefas escolares e que, às vezes, lhes conta histórias. 

 Seus irmãos mais velhos estudam também na escola Frei Damião que, 

segundo sua mãe “é boa porque os meninos aprendem e se interessam muito; tem 

uns que não se interessam, mas o colégio é muito bom, as professoras fazem o 

impossível para eles aprenderem”. Indagada sobre o que espera que sua filha 

aprenda na escola, respondeu: ―eu espero que ela aprenda muita coisa, mas ela não 

se interessa muito, a professora quebra muita cabeça com ela, é muito malcriada, 

vive de castigo direto, mas, não tem jeito‖. 

 De fato, durante as observações realizadas na escola, Eva mostrou-se muito 

inquieta, falando muito alto e algumas vezes agredindo os colegas. Mas, também 

demonstrou muita curiosidade e vivacidade, revelando que procura ler as placas que 

encontra na comunidade no caminho que percorre até o prédio onde funciona o 
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (em um bairro vizinho) e de cujas 

atividades também participa. Eva demonstrou conhecimentos bem avançados com 

relação à escrita, como se vê abaixo:  

 

Figura 08 – Produção escrita de Eva. 

   

 Sua escrita demonstra já haver alcançado a compreensão de como funciona o 

sistema de escrita alfabético, tendo construído o terceiro conceito – como a escrita 

representa: ao nível do fonema – apresentando uma escrita identificada por Ferreiro 

(1995) como alfabética. É visível o esforço que faz para, dentro dos conhecimentos 

que detém sobre letras e seus valores sonoros, representar os fonemas das 

palavras, mesmo quando não o faz de modo convencional, mas busca 

―aproximações‖, o que se pode observar na escrita de cuscuz (GUGUSU). As 

―incorreções‖ que apresenta, de caráter ortográfico, são consideradas, nessa fase, 

como não problemáticas; ao contrário, são comuns. Como esclarece Ferreiro (1995, 

p. 32) 

 

Quando as crianças alcançam finalmente, o terceiro subnível, o da 
hipótese alfabética, já entenderam a natureza intrínseca de sistema 
alfabético, mas ainda não podem lidar com todos os traços 
ortográficos próprios da linguagem (tais como: marcas de pontuação, 
espaços em branco, representação poligráfica de fonemas, letras 
maiúsculas e minúsculas). Entenderam, apenas, que a similaridade 
de som implica uma similaridade de letras, bem como que uma 
diferença no som implica letras diferentes. Assim, elas escrevem de 
acordo com esse princípio, isto é, o princípio fundamental de 
qualquer sistema alfabético de escrita. Consequentemente, elas 
tentam eliminar as irregularidades da ortografia. Não podem lidar, 
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desde já, com todas as particularidades gráficas de um determinado 
sistema alfabético, pois a massa de traços gráficos reunidos sob o 
nome comum de ortografia respeita outras regras ligadas a outros 
princípios. 

 
 

Assim, os ―erros‖ que se verificam em sua escrita apontam o que lhe falta 

aprender e o que poderá ser superado com intervenções focadas para esta 

finalidade. 

5.3 João 

João nasceu no dia 13 de janeiro de 2001 e tem sete anos. É um dos onze 

filhos da senhora M. A. que é natural de Patos/PB, tem 41 anos e trabalha no lixão. 

Segundo relatos de familiares, o pai de João e marido da senhora M.A, é o padrasto 

da mesma, com quem teve mais 10 filhos, tendo o primeiro nascido quando a 

mesma tinha ainda onze anos (!). Atualmente, o pai de João não mora mais no 

bairro, tendo constituído outra família em outro município. 

A situação familiar de João (em que pese a peculiaridade presente em muitas 

famílias de baixa renda), bem como a de Eva, é característica das modificações 

ocorridas em nossa sociedade em relação à organização familiar. Como observa 

Romanelli (2002) a família nuclear composta de pai, mãe e filhos, foi dando lugar 

para outros arranjos familiares. Nas camadas populares, esses arranjos são mais 

diversificados. Já em 1987, segundo o autor, apenas 71% das famílias brasileiras 

eram compostas por pai, mãe e filhos. O aumento de famílias matrifocais, formadas 

por uma mulher e seus filhos, resultantes de uma ou mais uniões, e um 

companheiro, permanente ou ocasional, passou de 9,5% em 1970 para 14,4% em 

1987 (ROMANELLI, 2002). 

De qualquer modo, chamou nossa atenção o fato de todos os sujeitos viverem 

em famílias organizadas, em presença de um dos pais ou com os dois, em situações 

de acolhimento, cuidado e afeto, o que se revela paradoxal considerando as 

condições sociais e econômicas da comunidade. Tal fato nos revela o quanto 

somos, muitas vezes, orientados por preconceitos e estereótipos e como a 

realidade, vista de perto, pode surpreender. 

João frequenta a escola desde um ano de idade. Segundo sua mãe, ―foi 

criado dentro da escola‖, confirmando a finalidade e modo inicial de funcionamento 

da instituição escolar naquele bairro, de prestar assistência integral às crianças 
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filhas dos moradores que trabalhavam o dia no lixão. Ao contrário do filho, a senhora 

M.A. não pôde ir à escola. Segundo a mesma: ―não estudei, porque minha mãe não 

me botou na escola”.  

A mãe de João mora com seus onze filhos em uma pequena casa de 

alvenaria alugada. Atualmente é quem mantém a família com o dinheiro que 

arrecada na venda dos materiais colhidos no lixo, juntamente com o que recebe dos 

programas assistenciais do Governo Federal. Durante a entrevista queixou-se da 

vida difícil que leva, das dificuldades financeiras que passa e revelou que deposita 

esperanças nos filhos para que os mesmos, ao contrário dela, possam estudar, para 

depois ajudá-la, diz: ―quero que eles arrumem um emprego, que eles são criados 

sem pai, ele não me ajuda em nada‖. 

João mostrou-se, nas situações observadas e na entrevista, muito tímido. 

Com voz quase inaudível, nos relatou suas idas ao centro da cidade para ―catar 

troço‖, descritos como: ―pet, plástico, latinha...‖. 

Sua escrita apresentou níveis de conceitualizações bem iniciais, típicas do 

segundo período, demonstrando ter construído o primeiro conceito – que a escrita é 

uma representação – mas ainda não haver compreendido o que ela representa – o 

som das palavras – base para que se avance para o terceiro período na apropriação 

do funcionamento do sistema. Identificada por Ferreiro (1995) como pré-silábica, sua 

escrita demonstra preocupação com diferenciações nos aspectos intrafigural e 

interfigural apresentando um bom repertório de letras. Como explica Ferreiro (2001, 

p. 24) havendo construído a ideia de que a escrita representa e que se escreve com 

letras (ou pseudoletras), as crianças passam a esforçar-se por diferenciar seus 

escritos para torná-los verdadeiros. Com essa hipótese, 

 

 As crianças exploram então critérios que lhe permitem, às vezes, 
variações sobre o eixo quantitativo (variar a quantidade de letras de 
uma escrita para outra, para obter escritas diferentes), e, às vezes, 
sobre o eixo qualitativo (variar o repertório de letras que se utiliza de 
uma escrita para outra; variar a posição das mesmas sem modificar 
a quantidade). 
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Figura 09 - Produção escrita de João. 
 

Assim, embora esteja em um nível inicial de apropriação do sistema, 

demonstra uma atitude inteligente, ou seja, busca pensar em como se escreve e não 

apenas reproduzir escritas que sabe de cor, como o faz ao tentar escrever batata e 

grafa CAVALO, que deve ter memorizado ou visualizado em algum lugar da sala. 

Frente à sua escrita, verificamos que João identifica quase todas as letras do 

alfabeto, conhecimento fundamental, embora como o próprio João demonstra, 

insuficiente para que possa produzir escritas. 

 

5.4  Judite 

 

 Judite nasceu no dia 1º de junho de 2000 e tem sete anos. É a mais velha de 

dois irmãos. Sua mãe tem 26 anos e revela que nunca frequentou a escola. Em 

relação à renda familiar, sobrevivem com menos de um salário mínimo por mês, 

obtidos com a venda do material arrecadado no lixão pelo seu companheiro (que 

não é o pai de Judite). 

 Judite e sua família moram em um pequeno casebre de taipa, com apenas 

dois cômodos. Durante a entrevista, quando questionamos o que esperava que a 

filha aprendesse na escola, a mãe voltou-se para a menina e lhe fez a pergunta, ao 

que ela, imediatamente, respondeu: ―eu quero ser doutora‖, acrescentando em 

seguida: ―eu quero ser doutora e trabalhar‖. A mãe complementou: ―é, já que a mãe 

nunca estudou‖.  

 Na casa de Judite também não há livros, revistas nem jornais. Os únicos 

materiais de escrita e leitura são os cadernos escolares. Durante a entrevista, ao se 

indagar sobre esse aspecto, a menina revelou: ―Eu queria ter um livro‖.  A mãe de 
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Judite afirma não existir a prática de leitura em casa, nem mesmo de contação de 

histórias.  

Mas, durante as observações realizadas na escola, bem como na atividade 

proposta de escrita, Judite nos surpreende com a fluência na leitura e com seu 

avanço na produção escrita. Frente à solicitação de que escrevesse as palavras que 

iríamos ditar, ela insistiu em escrever mais outras palavras. Diferentemente da 

maioria de seus colegas, Judite apresenta uma boa expressividade oral e em alguns 

momentos da entrevista mostrou-se insatisfeita com o trabalho da escola revelando: 

―quando eu tiver dez anos eu vou sair da escola porque tem vez que a professora só 

quer brincar‖(!), revelando serem insuficientes para suas necessidades e 

possibilidades as atividades desenvolvidas. 

Seus avançados conhecimentos sobre o sistema de escrita podem ser 

observados em sua produção logo a seguir:  

 

Figura 10 – Produção escrita de Judite. 

 

Podemos perceber que Judite encontra-se no nível alfabético, demonstrando 

haver compreendido como funciona nosso sistema de escrita e que é preciso 

representar, com as letras (signos gráficos) cada fonema das palavras, como 

sugerem Ferreiro e Teberosky (2001). Além disso, já escreve com letra cursiva e 

apresenta poucas incorreções ortográficas, demonstrando avanços consideráveis 

em relação a estes conhecimentos. 
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5.5 Maria 

 

Maria tem sete anos e nasceu no Estado da Bahia, bem como seus pais e 

suas três irmãs. Sua mãe tem 26 anos e concluiu a 4ª série do Ensino Fundamental. 

O pai nunca frequentou a escola. Moram na comunidade há dois anos; seu pai faz 

―bico‖ e a mãe é dona de casa. A residência é bem próxima à escola, sendo uma 

casa de alvenaria, com quatro cômodos e poucos móveis.  

Quando perguntada se sabia ler e escrever, sua mãe respondeu: “Não sei 

muito não, mas sei ler alguma coisa; escrever, às vezes ainda me perdo um pouco 

em algumas palavras que às vezes eu me confundo, né? Mas, graças a Deus, sei 

pelo menos assinar meu nome direito”. 

Para a comunidade, assinar o nome é algo muito importante, o que significa 

para a maioria a não condição de ―analfabeto‖. Quando questionamos a respeito de 

práticas de leitura, da família, a mãe afirmou: ―A minha Bíblia, sempre estou lendo‖.  

Quanto aos materiais/suportes de textos existentes na casa, segundo a mãe, 

além da Bíblia, existem apenas os livros didáticos e cadernos da escola. No entanto, 

a mesma afirma que sempre conta histórias bíblicas para as crianças, o que foi 

confirmado por Maria em sua entrevista, destacando esses momentos e seus 

ensinamentos: “Mainha pega, conta a história, depois diz: não pode brincar na rua, 

porque o perigo está passando”. 

As condições adversas da vida da comunidade parecem não fazer parte do 

dia-a-dia de Maria, ou não afetá-la negativamente: ela é muito sorridente, 

expressiva, animada. Relata com entusiasmo suas brincadeiras com as amigas e 

sua satisfação em estar na escola para brincar e estudar, aprender a ler, escrever e 

cantar. No momento da entrevista começou a cantar “o galo quebrou o bico, o galo 

quebrou uma asa, o galo quebrou...”. 

Mais ―falante‖ que suas colegas, Maria relatou que é comum brincar de 

―escolinha‖ com as amigas. Segundo a mesma, elas fazem da porta do guarda-

roupa o ―quadro‖ e sua irmã mais velha escreve o ―dever‖. 

Na atividade escrita Maria demonstrou encontrar-se no nível silábico, fase em 

que, ao construir o segundo conceito relativo ao funcionamento do sistema de 

escrita – o que a escrita representa: os sons das palavras faladas – os aprendizes 
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empenham-se em representar os segmentos de som percebidos, o que, geralmente, 

é o som da sílaba, mais facilmente identificável. Segundo Ferreiro (2001, p. 24): 

 

A criança começa por descobrir que as partes da escrita (suas letras) 
podem corresponder a outras tantas partes da palavra escrita (suas 
silabas). Sobre o eixo quantitativo, isto se exprime na descoberta de que a 
quantidade de letras com que se vai escrever uma palavra pode ter 
correspondência com a quantidade de partes que se reconhece na emissão 
oral. Essas ―partes‖ da palavra são, inicialmente, as suas sílabas.   

 

 Essa ―descoberta‖, que não se faz de modo natural, mas mediante as 

interações e mediações que são possibilitadas às crianças nos diversos contextos 

em que circula, evidencia-se na escrita de Maria, como se pode observar a seguir:  

 

 

Figura 11 – Produção escrita de Maria. 

 

Como se pode observar, Maria já demonstra perceber certa correspondência 

som-grafia e demonstra ter um relativo conhecimento de letras e seus valores 

sonoros, pois escreve usando letras cujo valor sonoro é convencional, ou seja, de 

fato corresponde aos sons das palavras que busca escrever, o que se percebe nas 

palavras sopa: AO; cuscuz: UTU, batata: ARAT, entre outras. Embora ainda não 

tenha alcançado a compreensão do princípio de representação alfabética – que a 

representação faz-se ao nível do fonema, considera-se que fez avanços 

significativos nesse sentido. 
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5.6 Marcus  

 

Marcus nasceu no dia 16 de junho de 2000. Tem sete anos e é o primogênito 

de uma família de três filhos. Desde os dois meses de idade frequenta a escola. Sua 

mãe tem 22 anos e frequentou até a 3ª série do Ensino Fundamental; o pai não foi à 

escola.  

A mãe é dona de casa e o pai vive de ―biscate‖. Segundo a mãe, ―às vezes‖ o 

pai trabalha no lixão. Percebemos que alguns entrevistados mostravam algum 

constrangimento em assumir a condição de ―lixeiro‖, termo utilizado por eles. Outros, 

no entanto, assumem essa condição alegando que ―melhor trabalhar no lixão do que 

a incerteza do emprego” eventual. 

A respeito das práticas de leitura e escrita vivenciadas em casa, a mãe de 

Marcus afirma que procura ler algumas mensagens que aparecem na televisão, ou 

em filmes que passam na TV. Além disso, procura ajudar o filho nas atividades da 

escola que ele traz para fazer em casa. No entanto, informa que os únicos materiais 

portadores de escrita existentes em casa são os trazidos por Marcus da escola – 

seus livros e cadernos.  

Quanto à prática de contação de histórias revelou que não é muito comum em 

seu cotidiano. No momento da entrevista, a irmã de Marcus, que se encontrava 

presente, interrompeu, dizendo à mãe: ―você não conta toda, naquele dia você disse 

que ia contá (sic) o restinho e não contou‖. A mãe argumentou: ―eu contei não sei 

quantas de uma vez, eles querem que eu leia um livro de uma vez, aí eu leio a 

metade”. 

Esse diálogo em meio à entrevista revela que, embora a mãe não considere 

que a contação de histórias seja muito presente, nas ocasiões em que acontece têm 

importância para a vida das crianças, o que se explicita na interpelação da irmã de 

Marcus. E, mais ainda, sua simples existência no contexto de vida da comunidade, 

bem como nos casos das outras crianças, já surpreende pelo caráter de inesperado 

em meio às condições de vida dessas pessoas. A preocupação, e, além disso, a 

ocupação com uma prática voltada para as crianças, para sua satisfação e deleite, 

são flagrantes de que mesmo em condições bem adversas, as pessoas 

encontram/constroem frestas de humanização através de práticas culturais voltadas 

para esse fim. 
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A literatura, tanto oral, quanto escrita, tanto popular, quanto erudita, é uma 

prática cultural e histórica através da qual os homens narram, de um outro modo, a 

realidade, e, assim, a recriam, a reinventam. A vivência de contos orais 

(tradicionalmente feitos pelas mães e avós) possibilita a entrada em outros mundos, 

em outros modos de ver e viver o mundo, a vida e a si mesmo. Assim, contos de 

fadas, mitos, lendas, fábulas representam conhecimentos, sentimentos, imaginação 

e fantasia próprios do ser humano. Como afirma Zimmermann (1991) as narrativas 

literárias representam simbolicamente os problemas gerais humanos e suas 

soluções possíveis ou desejáveis. Por isso, para a autora, a interação com essas 

práticas tem caráter humanizador, no sentido de que cria condições de 

desenvolvimento de modos humanos de sentir, pensar, agir, ampliando o universo 

cultural dos sujeitos que delas participam. Além disso, a prática com textos literários, 

ainda que orais, possibilita o desenvolvimento de uma linguagem oral enriquecida, 

tanto em termos de vocabulário, quanto em termos semânticos, o que pode 

contribuir, sem dúvidas, para os processos de alfabetização e letramento enquanto 

processos discursivos. 

No caso das crianças da comunidade Frei Damião, tais práticas têm, ainda, 

ao nosso ver, uma dimensão mais significativa, pois representam espaços/tempos 

de envolvimento afetivo com seus pais e/ou familiares, momentos em que adultos 

importantes em suas vidas voltam-se para lhes dar atenção e atender-lhes em suas 

expectativas de ouvidores e expectadores de histórias e na constituição de sua 

subjetividade.  

Em relação ao conhecimento sobre a escrita, Marcus escreve seu nome 

completo e mostra-se orgulhoso em afirmar que ―eu sei o alfabeto todinho: a, b, c, d, 

e, f....‖. Sua produção mostra uma hipótese de nível pré-silábico, na qual embora se 

evidencie seu farto conhecimento sobre letras, mostra que ainda não construiu o 

conceito relativo ao que a reescrita representa, ou seja, não percebeu ainda que no 

nosso sistema alfabético, o que é representado é o som das palavras.  
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Figura 12 – Produção escrita de Marcus. 

 

Marcus demonstra já ter atingido o segundo período de construção da escrita 

ou de compreensão do funcionamento do sistema, ao preocupar-se em diferenciar 

suas escritas com relação à qualidade das letras utilizadas, valendo-se de 

combinações de letras diferentes para escritas diferentes, demonstrando ter um 

significativo conhecimento sobre letras, inclusive sobre alguns de seus valores 

sonoros, o que se observa nas iniciais das palavras batata e pão, que começam com 

b e p, muito embora passe a produzir cadeias de letras aparentemente sem 

preocupação com um controle da quantidade desses signos gráficos. 

Para Ferreiro (1995, p. 29): ―Se uma criança já dispõe de um grande estoque 

de formas gráficas de letras, ela pode utilizar letras diferentes para palavras 

diferentes (sem necessariamente alterar a quantidade de letras)‖. Marcus encontra-

se em estágios iniciais da construção da escrita e necessita de intervenções 

sistemáticas para poder avançar em suas aprendizagens da linguagem escrita. 

 

5.7 Matheus 

  

Matheus tem 7 anos; nasceu dia 01 de maio de 2000. Sua família, que inclui 

mais quatro irmãos, é natural de São Bento/PB. Sua mãe tem 28 anos e concluiu a 

1ª série do Ensino Fundamental, mas salienta: ―sei fazer apenas meu nome‖. O pai 

nunca frequentou a escola e, atualmente, encontra-se recluso em uma prisão. Para 

sustentar a família, sua mãe realiza trabalho de tecelã, com o qual consegue uma 

renda mensal de R$ 80,00.  
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Em relação às práticas de leitura e escrita, a mãe de Matheus expôs que não 

faz uso de leitura e escrita no seu cotidiano, nem mesmo contando histórias para as 

crianças. Apesar disso, Matheus tem irmãs mais velhas que segundo o mesmo: ―lê 

histórias pra eu, lê livros e pede pra eu lê‖. Na sua casa há apenas o material 

escolar e um livro didático encontrado no lixo. 

Matheus escreve seu nome omitindo apenas algumas letras. Em sua 

produção escrita apresenta um nível pré-silábico, com a utilização de letras e 

quantidades fixas, para palavras diferentes. Ferreiro (2001, p.24) explica que nesse 

nível da escrita:  

As crianças exploram, então, critérios que lhes permitem, às vezes, 
variações sobre o eixo quantitativo (variar a quantidade de letras de uma 
escrita para outra, para obter escritas diferentes, e, às vezes, sobre o eixo 
qualitativo (variar o repertório de letras que se utiliza de uma escrita para 
outra; variar a posição das mesmas sem modificar a quantidade). 

 

Em sua escrita, diferentemente de Marcus, que fazia uso de uma grande 

variedade de letras, demonstrando ter um conhecimento alargado em relação a esse 

aspecto – também importante para alfabetização, embora insuficiente – Matheus faz 

uso de poucas letras, embora demonstre a preocupação, característica de quem já 

atingiu o segundo período do processo de apropriação do sistema, com a variação 

destas no interior de cada escrito (palavra) para garantir escritos diferentes.  

 

Figura 13 – Produção escrita de Matheus. 

 Durante a entrevista a mãe de Matheus apesar de reconhecer a importância 

da escola na vida do filho, quando perguntada sobre o que esperava que o filho 
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aprendesse na escola, respondeu: ―eu quero que dê pra alguma coisa‖; porém, 

revelou sua insatisfação com as constantes ausências das professoras da escola: 

―elas não podem reclamar, [...] passavam semanas e semanas sem vir ao colégio; 

aí, quando os meninos não passavam, ficavam reclamando; não pode não”.  

A fala da mãe reafirma a importância da escola para a vida das crianças da 

comunidade, quando afirma sua crença na escola como um espaço de 

transformação das possibilidades de seu filho: ―que dê para alguma coisa‖ modo 

próprio da região de referir-se às expectativas positivas em relação aos indivíduos 

mais jovens, tais como: que se desenvolva para o bem; que aprenda, que avance. 

Tais expectativas também têm um valor educativo e podem incidir positivamente nas 

aprendizagens das crianças, como refere Gallart (2004). 

5.8 Rute 

Rute nasceu no dia 20 de agosto do ano de 2000 e, no momento da pesquisa, 

tinha sete anos de idade. É a penúltima filha de uma família de quatro irmãos e 

reside na comunidade. Os pais de Rute informaram terem cursado até a 4ª série do 

Ensino Fundamental. No entanto, afirmaram não saberem ler, mas, apenas ―assinar 

o nome‖. Quando questionados a respeito das práticas de leitura e escrita da família 

revelaram não fazerem uso, bem como não terem livros, revistas, nem jornais em 

casa, apenas o material da escola das crianças.  

Durante a entrevista, a mãe de Rute expôs sua insatisfação com a escola. 

Segundo a mesma, há muitos dias em que não há aulas: ―ali, naquele prédio ali, tem 

mês que vem uma professora, de ano em ano, de mês em mês, quero dizer, 

inventam que tá doente [...] o mês passado passou mais de uma semana sem aula 

[...] eu não tô mentindo, não. Um dia eu disse: vamo ficá tudo em greve e vamo prá 

frente da prefeitura pra tirá as professoras daqui e botá outras, que elas não querem 

trabaiá [...]”. 

A fala da mãe de Rute corrobora o que já havia sido apontado pela mãe de 

Matheus. Suas falas chamam a atenção, ao mesmo tempo, para a importância que a 

escola tem na vida das crianças, e para as lacunas que a escola da comunidade 

apresenta em relação às expectativas dos pais, ao deixar as crianças muitos dias 

sem aulas, quebrando a continuidade necessária ao processo de aprendizagem.  
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Apesar de seus pais terem afirmado que sabiam apenas assinar o nome, ao 

ser indagada acerca de onde aprendeu a ler e escrever, Rute respondeu: ―eu 

aprendi um pouquinho na escola e um pouquinho com painho e mainha‖, 

reafirmando, como já referido por Galart (2004), que, não apenas os conhecimentos, 

mas também os sentimentos, expectativas dos pais em relação às aprendizagens 

dos filhos, em relação ao papel da escola e, mais especificamente, da linguagem 

escrita, são geradores de expectativas, elevação da autoestima e de motivação para 

a leitura e a escrita, ainda que em contextos marcados por restrições como o é o 

caso de famílias ―não acadêmicas‖, ou seja, famílias com pouca ou sem 

escolaridade e sem práticas de leitura e escrita sistemáticas. 

Em sua produção escrita, Rute apresentou uma hipótese de nível alfabético, 

revelando alguns conflitos comuns a esta fase, como clarifica Ferreiro (2007) 

segundo a qual nessa fase de transição, as crianças oscilam entre a hipótese de que 

basta uma letra para representar o segmento sonoro identificado na sílaba, e a ideia, 

decorrente do conflito gerado por dúvidas em relação a essa hipótese, de que é 

preciso representar cada segmento menor de som percebido então em cada sílaba. 

Como afirma Ferreiro (2007), a sílaba passa a ser percebida como ―reanalisável‖ em 

sua composição sonora. É o que podemos observar na escrita de Rute:  

 

Figura 14  – Produção escrita de Rute. 
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  A 2ª palavra escrita é PÃO. Ao observar sua produção, nos pareceu estranho, 

ao final, que na maioria das palavras, Rute havia produzido segundo uma 

correspondência entre som e grafema e a escrita dessa palavra destoava das 

demais. Então, seguindo as orientações de Weisz (2000), solicitamos que lesse a 

palavra, tal como a havia escrito. Rute, então, apontou cada segmento de letras, 

demonstrando que havia, sim, tentado representar cada segmento sonoro menor da 

sílaba (cada fonema): 

                                  BÂ                 RHO 

                                  (PÂ)                 (O) = PÃO  

      Entendemos, então, seu esforço de fazer a correspondência entre fonemas e 

grafemas, contemplando, inclusive, a nasalização da primeira sílaba. Em seguida, 

pedimos que lesse a palavra cuscuz.  A mesma explicação foi dada para a palavra 

BUTAZI que havia escrito para grafar cuscuz. Rute nos apontou os segmentos de 

letras que, em sua concepção, representam os segmentos sonoros:                                    

                                    BUT                   AZI   

     (CUS)                  (CUZ) = CUSCUZ 

 

Apesar de apresentar algumas imprecisões ou ausência de conhecimentos 

das convenções relativas a essas correspondências, Rute também apresenta um 

avanço significativo na compreensão do funcionamento do sistema, considerando os 

índices relativos às crianças de escolas públicas de nosso estado, conforme já 

apontado, registrados, tanto pelo SAEB, como pelo Diagnóstico da Agenda Potiguar 

pela Alfabetização de Crianças. 

 

 

5.9 Tiago  

 

Tiago nasceu no dia 16 de agosto de 2000, na cidade de Caicó. Tem sete 

anos e, desde bebê, frequenta a escola. É o penúltimo filho de quatro irmãos. Sua 

mãe também é natural de Caicó, tem 27 anos e concluiu a 4ª série do Ensino 

Fundamental. 

A residência de Tiago é uma casa de taipa, com apenas dois cômodos. Ao 

chegarmos à sua casa para realização da entrevista, nos deparamos com Tiago e 
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outras crianças em uma espécie de ―escolinha‖. Sua mãe nos revelou que reúne 

crianças da vizinhança para ensinar. Segundo a mesma: “às vezes, é cheio de 

meninos prá mim (sic) dar aula; num sei pra onde vai; o pouco que eu sei, eu ensino, 

num sabe?” 

Quando perguntamos a respeito das práticas de leitura e escrita da família a 

mesma revelou: ―gosto muito de ler, sabe? Gosto de olhar, ler, eu sempre leio tudo e 

todo papel que eu vejo, eu leio”. 

A respeito da contação de histórias ela nos disse que ―conto historinhas dos 

livrinhos‖. Em meio à sua fala, o filho mais novo a interrompe e completa: ―pra 

dormir‖. Novamente o diálogo nos surpreende pelo inesperado de tal prática em tais 

condições de vida. 

Do que observamos do contexto de suas ―aulas‖, registramos que estava 

escrito em um pequeno quadro/lousa de madeira o seguinte enunciado, tipicamente 

escolar: ―escreva de 1 a 10‖. Segundo o relato da mãe, o quadro foi encontrado no 

lixão pelo esposo. Antes de dispor deste, escrevia em uma porta de guarda-roupa 

também encontrada no lixo. Esses fatos nos revelam a importância dada à escrita e, 

mais amplamente, às atividades escolares, por essa mãe, assim como pelas outras 

mães da comunidade, ao liberarem seus filhos para as ―aulas‖ na casa de Tiago. 

 Durante a entrevista com Tiago, o mesmo expõe a importância da 

participação desses eventos coordenados por sua mãe no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita. Ao lhe perguntamos onde e com quem 

aprendeu o que sabe sobre escrever e ler, respondeu: ―foi minha mãe‖.  Tiago 

apresenta ainda uma outra especificidade em relação às demais crianças 

entrevistadas; seus pais, mais especificamente, a mãe, parecem fazer o uso da 

escrita e da leitura cotidianamente. Observamos a presença de muitas revistas 

dentro de casa, as chamadas ―revistas de pedido‖ ou, revistas de vendas de 

produtos. 

Do ponto de vista de Ferreiro & Teberosky: 

 

Muitas crianças, desde pequenas, têm oportunidades de interagir com 
textos escritos, assim como com pessoas que lêem e escrevem. Situações 
desde tipo podem propiciar a descoberta e a compreensão das funções e 
usos que as pessoas fazem da linguagem escrita. Quanto mais intenso for 
este tipo de interação, maiores oportunidades as crianças terão para ir 
construindo conhecimentos diversificados a respeito dos atos de ler e 
escrever (apud ZORZI, 2004, p. 45). 
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Os usos e funções da escrita como parte essencial de sua constituição 

enquanto prática cultural e objeto de conhecimento e como um conhecimento 

acessível a crianças de periferias urbanas através de suas vivências cotidianas, 

ainda que estas se diferenciem de outras experiências possíveis a crianças de 

contextos mais privilegiados economicamente, foram apontados por Carvalho (1990) 

em estudo, cujas sistematizações possibilitaram perceber que as crianças de meios 

pobres têm conhecimentos diversos sobre o ―para que serve a escrita‖ e que estes, 

apesar de significativos, não eram considerados pela escola em suas práticas de 

―inserção da criança no mundo da escrita‖, desconsiderando suas vivências – 

diferenciadas – de letramento, que poderiam ser tomadas como pontos de 

ancoragem para sua alfabetização. 

 No que diz respeito aos seus conhecimentos sobre a escrita, Tiago apresenta 

uma escrita com hipótese alfabética, demonstrando já haver compreendido o 

princípio básico de funcionamento do sistema, buscando representar cada fonema, 

ainda que com ―erros‖ ortográficos, como se pode observar:  

 

 

Figura 05 – Produção escrita de Tiago. 
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               Mas, essas lacunas em sua escrita são consideradas como aspectos 

constitutivos do processo. Como afirma Azenha (1997, p. 37) ‖[...] uma criança que 

escreve alfabeticamente não está ainda plenamente alfabetizada, pois ela pode não 

conhecer as regras da convenção escrita‖, o que exige, ainda, intervenções 

pedagógicas sistemáticas. De qualquer modo, Tiago demonstra haver feito 

progressos consideráveis em sua alfabetização. 

 Em que pesem as diferenças entre os níveis de aprendizado demonstrados 

pelas crianças que tomamos como sujeitos de nosso estudo, os dados compilados 

nos permitem perceber que a maioria das crianças encontra-se em um nível de 

aprendizagem satisfatório para suas idades e, sobretudo, para sua condição de 

estudantes de escolas da rede pública, considerando que estão cursando o 2º ano 

do Ensino Fundamental, encontrando-se, ainda ao meio do período letivo do 

segundo ano. 

  

Quadro 03 – CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ESCRITA DAS CRIANÇAS 

 

Crianças e seus níveis 

de apropriação do sistema de 

escrita alfabético 

Escrita 

Pré-silábica 

Escrita 

Silábica 

Escrita 

Silábico-

alfabética 

Escrita 

Alfabética 

Ester   x  

Eva    X 

João X    

Judite    X 

Marcus   X    

Maria  X   

Matheus X    

Rute    X 

Tiago    X 

 

 Os dados acima revelam que as crianças apresentam um bom 

desenvolvimento a respeito da apropriação da escrita, haja vista que metade das 

crianças entrevistadas encontra-se no estágio mais avançado do processo de 

apropriação do sistema de escrita alfabético, demonstrando ter construído o conceito 

fundamental relativo ao princípio de representação de nosso sistema, e outras duas 

já alcançaram a fonetização da escrita, ou seja, já construíram o segundo conceito 

necessário para apropriarem-se do modo de funcionamento do sistema, enquanto as 

outras três, embora não tenham alcançado o segundo conceito – o que as faria 
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avançar para o terceiro período – já se encontram no segundo período, mostrando 

ações inteligentes ao tentarem escrever e não apenas repetir. Essa constatação 

reveste-se de relevância se consideramos que são crianças de uma escola da rede 

pública situada em uma comunidade caracterizada por dificuldades de ordens 

diversas e que, como já ressaltamos, encontram-se ao final do primeiro semestre do 

segundo ano.  

Reconhecemos que o domínio do funcionamento do sistema não esgota os 

conhecimentos pertinentes ao processo de alfabetização, que inclui, como já 

mencionado, outra dimensão fundamental que é o desenvolvimento de habilidades 

de produção de textos, o que, pelos limites impostos ao nosso trabalho, não foi 

possível verificar sistematicamente, sendo-nos imposto limitarmo-nos somente a um 

tipo de texto, de estrutura muito simples – a lista – pressupostamente mais familiar e 

presente nas atividades escolares. Mas, pela complexidade que envolve, a 

compreensão do sistema alfabético – nos diversos níveis apresentados pelas 

crianças – representa um avanço considerável nesse campo de aprendizagem e 

demonstra, como afirma Gallart (2004) que todas as crianças são capazes de 

aprender, desde que lhes sejam dadas condições de possibilidades. 

As produções das crianças confirmam as concepções de Ferreiro (2002, p. 

36) quando afirma que: 

 

Não podemos reduzir a criança a um par de olhos que vêem, a um 
par de ouvidos que escutam, a um aparelho fonador que emite sons 
e uma mão que aperta com torpeza um lápis sobre uma folha de 
papel. Por trás (ou além) dos olhos, dos ouvidos, do aparelho 
fonador e da mão, há um sujeito que pensa e que tenta incorporar a 
seus próprios saberes esse maravilhoso meio de representar e 
recriar a língua que é a escrita, todas as escritas.   

 

Os conhecimentos revelados pelas crianças da comunidade Frei Damião, que 

em muito são superiores aos de muitas crianças do Rio Grande do Norte que já 

cursaram os três ou quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, de acordo como 

os índices oficiais já mencionados, nos remetem, também, às ideias, tanto, de 

Ferreiro (2002), como ainda de Vygotsky (1998) e de Luria (2006), quando afirmam 

que o processo de apropriação da linguagem escrita tem início antes de a criança 

entrar na escola ou de ser submetida a práticas sistemáticas voltadas a esse fim. Na 

opinião de Luria (2006, p. 143): 
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O momento em que a criança começa a escrever seus primeiros 
exercícios escolares em seu caderno de anotações não é, na 
realidade, o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. As 
origens deste processo remontam a muito antes, ainda na pré-
história do desenvolvimento das formas superiores do 
comportamento infantil; podemos até mesmo dizer que quando uma 
criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades 
e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo 
relativamente curto. 

 
 

Se considerarmos a opinião desses teóricos a respeito do aprendizado da 

escrita, não devemos reduzir a criança pobre àquele sujeito que não aprende, que 

―não sai do canto [...]‖ ou que “leva quase cem anos para aprender‖, como 

afirmaram suas professoras, mas sujeitos capazes de, em meio a interações com 

outros que leem e escrevem e que lhes transmitem as informações necessárias, 

bem como lhes propiciam situações de experimentação com a escrita, aprenderem. 

 A esse respeito, como já ressaltamos anteriormente, um aspecto a ser 

destacado é que entre os pais das crianças, na qualidade de adultos informantes, 

mesmo alguns tendo concluído os primeiros anos de escolarização, asseguraram 

não saber ler e escrever. No entanto, todos foram categóricos em afirmar a 

valorização da aprendizagem da linguagem escrita e sua expectativa de que isso 

seja possibilitado aos seus filhos pela escola, o que também revela a crença nas 

capacidades dos mesmos enquanto sujeitos aprendizes.  

Além disso, algumas das mães asseguraram fazer uso da escrita, ainda que 

esporadicamente, assistindo programas da televisão e lendo o que se apresenta na 

tela, lendo a Bíblia, ou lendo as ofertas das ―revistas de ‗pidido‘‖. Outra mãe ainda 

afirmou: ―leio tudo; todo papel que eu vejo, eu leio”, o que nos permite pensar que, 

mesmo com a escassez de materiais escritos revelada pelas mães das crianças, 

esta forma de linguagem tem significação de relevância para as pessoas dessa 

comunidade, o que mobiliza as crianças nesse sentido. 

Mas, para além dessas significações, reconhecidamente importantes para a 

aprendizagem das crianças, mobilizou-nos verificar as situações em que os 

conhecimentos evidenciados por elas são apropriados. Em que contextos aprendem 

em sua comunidade, considerando que são restritas suas interações com a 

comunidade mais ampla da cidade? Os dados possibilitados por nosso estudo, bem 
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como a reflexão que procedemos sobre os mesmos constituem o objeto da 

sistematização que buscamos desenvolver no próximo capítulo. 
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6  AS CRIANÇAS E A ESCRITA NA COMUNIDADE FREI DAMIÃO: CONTEXTOS 

DE INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

 

Em nosso esforço de sistematização e interpretação dos dados construídos 

ao longo de nosso percurso de estudo na busca de aprofundar a nossa reflexão em 

torno das questões que nos mobilizaram, realizamos uma categorização dos 

mesmos a partir do tema apropriação da escrita. Segundo Franco (2007, p. 59) ―a 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a 

partir de critérios definidos‖. 

Quadro 03 - CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS RELACIONADAS AO TEMA CONTEXTOS DE 

APROPRIAÇÃO DA ESCRITA. 

CONTEXTOS/SITUAÇÕES 
DE INTERAÇÃO-

APROPRIAÇÃO DA 
ESCRITA 

(Alfabetização e Letramento) 

1. Contextos INTRA-ESCOLARES  

2. Contextos EXTRA-ESCOLARES  

 

6.1 A escola como contexto de interações e aprendizagem da escrita 

 

 Nossa investigação possibilitou verificar que, para as crianças da 

comunidade Frei Damião a escola converte-se no espaço primordial de interação 

com práticas escritas de modo sistemático, requisito imprescindível para sua 

apropriação como objeto de conhecimento, o que corrobora a expectativa das mães 

das crianças, em que pese os limites da instituição apontados por algumas delas. 

Como propõe Vygotsky (1997), as interações dos sujeitos com as práticas da 

cultura não se faz sem mediações de outros mais experientes e da linguagem. 

Assim, consideramos contextos de interação e aprendizagem da escrita às situações 

em que se evidenciavam condições de envolvimento e apropriação de 

conhecimentos por parte das crianças, principalmente, mas não exclusivamente 

assim percebidos por elas mesmas. Desse modo, buscamos identificar tais 
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contextos, tanto a partir das falas das crianças e suas mães, como de nossas 

observações. 

Sabemos como propõe Smolka (1988), que as situações de interação não 

têm desdobramentos diretos ou iguais de aprendizagem para todos os sujeitos 

envolvidos. Ao contrário, essas situações, porque mediadas pelo signo, são 

marcadas pelas singularidades das condições em que cada sujeito participa, das 

significações que lhes são possíveis fazer a cada momento. Nesse sentido, as 

mediações do professor, no caso da turma observada, da professora, são cruciais, 

mas, ela também tem suas possibilidades de mediação afetadas pelas relações que 

se estabelecem com as crianças como um todo e com cada uma, bem como 

também marcadas por seus conhecimentos e sentimentos, ambos mobilizados pelas 

situações de cada dia. É, portanto, em situações ocorridas em sala de aula que se 

evidenciaram os contextos de interação das crianças com a escrita como objeto de 

conhecimento na escola. 

Após a entrada das crianças na sala e acomodação nas carteiras, a 

professora começa a aula escrevendo no quadro a data, mas, antes, pergunta às 

crianças: 

- Que dia é hoje? 

Duas crianças respondem em coro: “dezessete” 

- Como se escreve dezessete?, pergunta a professora. 

As mesmas crianças respondem, falando a palavra escandido o som de cada letra: 

D,E,Z,E,S,S,E,T,E (algumas crianças se atrapalham no momento de falarem os 

dois SS, mencionam um S). A professora escreve no quadro. 

- E o dia, como está hoje? 

Um menino responde: nublado. 

A professora pergunta: 

- Como se escreve “nublado”? 

Algumas crianças vão dizendo, vagarosamente, a palavra. A professora escreve. 

Em seguida, pergunta: 

- Que dia da semana é hoje? 
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Uma menina responde: terça- feira. 

- E como se escreve?  Pergunta a professora. 

Poucas crianças participam, dizendo cada letra: T,E,R.... 

- S? Pergunta a professora. E ela mesma responde: 

- É um R e depois um Ç. 

- E feira? Pergunta a professora. 

As crianças não respondem e a professora escreve. 

A professora pergunta: “vocês lembram o filme de ontem?” Algumas crianças 

respondem que sim. Em seguida a professora entrega uma folha a cada criança e 

diz: Desenhem o que vocês entenderam do filme e registrem o que eu escrevi no 

quadro. A professora sugere ainda as crianças deem nomes aos desenhos 

produzidos.   

 As crianças se agitam saindo das carteiras, sentam no chão próximo ao 

estojo de lápis de cor e começam imediatamente a desenhar. Uma menina do 2º 

ano diz: vou desenhar um helicóptero, aqui é uma bomba, olhe, professora, ela 

tem um bocado de filhos, não tem que fazer isso? A professora observa o 

desenho da menina e não faz nenhum comentário.  Dirige-se para outra criança 

que lhe pergunta: a palavra nome é assim? A professora parece não ouvir, não 

responde e volta-se para observar os desenhos de outras crianças e pergunta o 

que cada uma desenhou.  

 De repente, Tiago começa a recitar uma parlenda: “Hoje é domingo, pé de 

cachimbo, o cachimbo é de ouro...” A professora se anima e começa a recitar 

outras parlendas. As crianças, também animadas, acompanham em coro. (Diário de 

Campo, 17/06/08). 

   

O desenrolar da atividade, a condução da mesma pela professora, os modos 

como cada criança foi (ou não) participando, de modo mais ativo ou só observando, 

nos suscita algumas reflexões. Sem dúvidas, que, em seu papel de mediadora 

fundamental na qualidade de ―outro mais experiente‖ em relação à aprendizagem da 
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escrita pelas crianças, a professora poderia ter conduzido as intervenções de modo 

mais atento e mais instigante a cada criança. Por outro lado, não podemos deixar de 

registrar alguns aspectos da atividade que se revelam positivos em relação às 

concepções atuais de alfabetização (SOARES, 2001; FERREIRO, 2001), tanto no 

que concerne à escrita, como objeto de conhecimento, como ao processo de 

aprendizagem. 

Em vez de exercícios mecânicos com letras e/ou sílabas, tão comuns ainda 

em nossas escolas, a professora conduz uma atividade de escrita do calendário – 

considerado necessário em sua rotina escolar – e, nessa atividade, tanto a escrita 

converte-se em linguagem – e sua produção converte-se na produção de um texto, 

ainda que simples, mas contextualizado, com uma finalidade para o grupo, como as 

crianças são postas no lugar de sujeitos que pensam ou podem pensar em como se 

escreve. Em vez do fornecimento de palavras descoladas do contexto, da situação, 

o questionamento, a criação de possibilidades de participação, de ação (interação) 

com a escrita. E, nesse exercício de pensar em como se escreve, que letra usar, 

possibilidades de perceber a relação letra-som na pauta sonora da palavra, os 

nomes e valores sonoros das letras, a função da escrita como registro [...]. Todos 

esses aspectos são essenciais à apropriação da escrita e da leitura, conforme 

Batista (2006). 

É novamente relevante destacar que as intervenções da professora poderiam 

ser mais desafiadoras e focadas nos aspectos do sistema de escrita, na função que 

esse texto tem para as crianças em seu dia a dia escolar e, sobretudo, que poderiam 

considerar os diferentes níveis de aprendizagem de cada criança e suas 

necessidades, visto que somente as que já estão mais avançadas respondiam, 

enquanto as outras silenciavam e ficavam sem a ajuda necessária para irem além 

em suas percepções e ideias sobre a escrita. Como Curto (et al, 2000, p. 68) ―Dar 

uma oportunidade para que as crianças pensem significa partir de suas ideias, 

reconhecer sua lógica, mostrar-lhes suas limitações, trazer-lhes informação nova 

que as ajude a pensar mais e melhor‖. 

No início da aula, a professora escreve no quadro o cabeçalho (dia, mês, 

como está o dia) sem solicitar ajuda dos alunos.  Em seguida desenha alguns 

símbolos parecidos com estes (abaixo), no quadro: 
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  ORAÇÃO 

 RODINHA  

  CALENDÁRIO  

 

 

 

CHAMADA 

 

 LEITURA COMPARTILHADA 

    ATIVIDADE 1 

  ATIVIDADE 2 

RECREIO  

ESCOVAÇÃO  

 

 Após concluir os desenhos, a professora solicita a ajuda das crianças para 

escreverem os nomes dos momentos da rotina: oração, rodinha, calendário, 

chamada, leitura compartilhada, atividade 1 e atividade 2, recreio e “escovação” 

(referindo-se à higiene bucal), respectivamente.  

NOMES 17/06 

Ana  

Isabel  

Paulo  
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Dirigindo-se às crianças, pergunta: Como se escreve oração? - Como na 

outra aula descrita, algumas crianças participam enquanto outras só observam. 

Ao escrever a palavra “compartilhada”, pergunta: - Como se escreve o LHA? As 

crianças silenciam e entreolham-se. A professora diz: Minha língua enrolou... E 

elas repetem em coro: L,H,A! A professora escreve no quadro. 

Tal como na atividade anteriormente descrita e comentada, a intervenção da 

professora poderia fazer-se mais incisiva em relação a cada criança. Mas, são 

limites de sua atuação em meio às possibilidades que cria ao encaminhar dessa 

forma a atividade, conforme já mencionamos. 

Ao terminar a escrita das palavras da rotina, ela convida as crianças para 

sentarem em rodinha e começa a cantar uma música: Quem é, quem é que veio 

hoje... Bata palmas, bata o pé, seu nome é..., Após citar o nome de todas as 

crianças presentes, apresenta um livro e lê o título: “Que bicho será que botou o 

ovo?”. Abre o livro e lê a história, mostrando as gravuras. Uma criança questiona: 

- Será que o passarinho botou um ovo daquele tamanho? Outra responde: Eu acho 

que não.  Enquanto a professora conta a história, duas crianças escrevem/copiam 

a letra de uma música junina, que estava afixada na parede da sala. As mesmas 

crianças se aproximam e uma delas nos pergunta: Você escreve com letra 

enrolada? E complementa: Eu não sei escrever. 

É importante registrar a possibilidade, concedida pela professora, de que as 

crianças tenham um espaço de liberdade em meio à rotina escolar para envolverem-

se em atividades segundo seus interesses momentâneos, caso das crianças que 

preferiram copiar a letra da música em vez de ouvir a história contada pela 

professora. Esse fato indica também que as crianças sabiam do que tratava o texto, 

bem como conheciam o uso social da cópia – copiar a letra da música, fazendo da 

escrita, nesse caso, um uso necessário, ainda que não explorado pela professora, 

no sentido de ajudá-las a tirarem mais proveito da atividade. 

Ao término da história, algumas crianças pegam o livro e começam a 

recontá-la oralmente, observando as imagens. A professora deixa-as à vontade 

para que eles posam realizar esse exercício. Em seguida, apresenta um cartaz 
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com a letra de uma música e pergunta: Quem botou o ovo na história que nós 

ouvimos? As crianças respondem: O jacaré.  A professora diz: Então, ele nasceu. 

Olhem como é o nome dessa leitura, diz apontando para o cartaz que está afixado 

no quadro.  Algumas crianças se aproximam e tentam ler, alguns passam o dedo 

sobre as letras tentando decifrar; uma criança que estava mais distante 

responde: Jacaré.  Muito bem! Responde a professora.  

 A professora solicita que as crianças se acomodem em seus lugares e, em 

seguida, faz um leitura pausada da letra da música: 

 

JACARÉ NA BEIRA D’AGUA 

COM SENTIDO DE NADAR 

VAI LIGEIRO PRÁ LAGOA 

E COMEÇA A DESLIZAR 

PALMA, PALMA, PALMA, 

PÉ, PÉ, PÉ, 

RODA, RODA, MENININHO 

QUE ENGRAÇADO É O JACARÉ 

 A professora põe um CD para tocar no aparelho de som. À medida que a 

música começa a ecoar, ela aponta as palavras na letra que está no cartaz.  Após 

esse momento convida as crianças a fazer uma coreografia, dando instruções: 

Quando eu disser vai ligeiro, vocês vêm; quando eu disser batam o pé... 

 Todas as crianças participam da atividade, seguindo os comandos da 

professora: deitam no chão, ficam em pé, rodam, batem palmas, batem o pé, 

ouvindo a música.   

 Após esse momento, a professora solicita ao seu “ajudante” que distribua 

uma folha contendo a letra da música para cada um de seus colegas. Quando 

todos estão com sua folha, ela fala: Coloquem a data nos tracinhos. E escreve a 

data no quadro em letra de forma. Põe novamente a música para tocar e solicita: 
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Agora, prestem atenção, quando a música parar, vocês devem circular a palavra 

onde a música parar, entenderam? 

Apesar de seu apelo, a maioria das crianças não está prestando atenção, muitas 

estão inquietas. A professora, mais uma vez, solicita atenção. Põe a música para 

tocar e, em seguida, dá uma pausa, justamente quando ecoava a palavra JACARÉ. 

A professora pronuncia as sílabas: ja – ca- ré e diz: Com o título, ela aparece três 

vezes. Já mais envolvidas, as crianças procuram na folha a palavra, muitas pedem 

ajuda aos colegas, a professora observa de longe e fala: Tem que acompanhar 

com o dedo.  Coloca novamente a música e interrompe na palavra NADAR. 

Questiona as crianças: Como se escreve nadar? Algumas falam as letras: 

N,A,D,A. Tem um R, vamos usar o cérebro para aprender a ler, acrescenta a 

professora. 

 A letra da música distribuída às crianças foi reproduzida em mimeógrafo a 

álcool e está muito clara, dificultando a leitura. Algumas crianças começam a 

cobrir as letras para melhor visualizarem, o que faz com que se atrapalhem, sem 

darem conta, ao mesmo tempo, de situar-se na música e escurecer as letras da 

atividade. Ignorando essa iniciativa das crianças, a professora dá continuidade à 

atividade e fala: Vamos deixar o dedo em cima da última palavra, para vocês 

acompanharem. E prossegue: a próxima parada é na palavra MENININHO. Tiago 

vai até o quadro e aponta onde está a palavra sugerida. Uma criança sentada 

próxima à professora pede ajuda e esta aponta onde está a palavra. E fala: 

Segure o dedo na palavra menininho. João não consegue acompanhar e quando a 

música para na palavra DESLIZAR, seu dedo está em cima da palavra LAGOA. Ele 

observa, logo conclui que não é a palavra e então pede ajuda a um colega.  

 Agora, vou dar uma de graça, a palavra é pé, fala a professora. Uma 

criança diz: É um P mais um E, e vem mostrar no cartaz. Outra criança sai de sua 

carteira e pede à professora para mostrar a palavra no cartaz. Não consegue de 

pronto. Só na terceira tentativa acerta. (Diário de Campo, 19/06/08). 
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 A atividade desenvolvida configura uma situação de plena interação com a 

linguagem escrita pelas crianças, mesmo observando-se as diferentes formas de 

participação e inserção no decorrer da mesma em seus diferentes momentos. A 

condução da professora leva as crianças a experimentarem usar a escrita em um 

contexto de uso social significativo – a leitura da letra de uma canção – bem como 

experimentar estratégias da leitura, como a decodificação – que supõe a 

compreensão de que na leitura, é preciso fazer corresponder à sequência do 

grafado à sequência de sons representados pelos signos. Esse é um aspecto 

relevante do processo de leitura (CURTO et al, 2000). 

 Tais possibilidades de interação continuam no desenrolar da atividade em um 

segundo momento, como descrevemos a seguir: 

 Ao voltar do intervalo, a professora pede para o ajudante do dia entregar 

outra atividade mimeografada. As crianças estão muito inquietas, a professora 

pede atenção e fala: Observem que na folha, os versinhos da música que nós 

ouvimos estão todos juntinhos, como vamos separar? Quando vocês vão escrever 

o nome de vocês, não se separa? Então, é assim com as frases. 

 O texto que estava na folha era o seguinte: 

 JACARÉNABEIRADALAGOA 

 VAILIGEIROPRALAGOAECOMEÇADESLIZAR 

 A professora começa a instigar as crianças: Onde devo separar? Ligeiro, 

fica junto? As crianças participam, especialmente Judite, que responde todas as 

questões propostas. A professora escreve no quadro, separando as palavras da 

frase e as crianças copiam na folha. Antes do término da atividade a professora 

solicita que todos escrevam o nome completo na folha. Enquanto fazem, ela 

verifica, individualmente, o trabalho das crianças, principalmente a escrita do 

nome. (Diário de Campo, junho/2008). 

 Nessa atividade, outra possibilidade de interação, mediada pela professora, 

com as propriedades do sistema de escrita alfabético: a segmentação entre as 

palavras, aspecto relevante, cuja apropriação é crucial para a produção de textos 
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escritos e cuja assimilação não se faz sem intervenções sistemáticas (BATISTA, 

2006). 

 Os aspectos constitutivos do sistema de escrita, tal como a relação grafema-

fonema e mesmo a ortografia, pelo seu caráter arbitrário, demandam transmissão 

intencional, como observamos na atividade descrita a seguir: 

 

Ao entrar na sala, a professora começa a cantar: “Cadeira foi feita para 

sentar...” Após se acomodarem, os alunos retiram os cadernos. A professora 

explica que não vão precisar deles.  A mesma começa a desenhar no quadro a 

rotina, como na aula anterior, e escreve as palavras ao lado dos desenhos, 

solicitando ajuda dos alunos:  

Professora: Atividade começa com quê?  

Criança: “A”-  

Professora: E como é TI? 

Criança: é um T mais um I 

Professora: e na palavra música o SI é com que? 

Judite: é com S, só que tem som de Z 

Professora: por quê? 

Judite: porque está entre duas vogais. 

Professora: entre duas vogais? Tem certeza? 

Judite: sim 

Professora: Observem na frase lavar as mãos, o ÂOS tem o som da panela de 

pressão. E na palavra lanchar, arranha no final e tem o som de Chapolim. E na 

palavra Escovação, como se escreve ES? 

Criança: é com ES. 

Professora: E CO? 

Criança (Eva): um C e um O 

(Diário de Campo, 19/06/08). 
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 Novamente, registramos a possibilidade criada pela professora de reflexão, 

pelas crianças, sobre a escrita como linguagem e sistema de representação. 

Destaca-se, ainda, sua preocupação em articular as questões arbitrárias ao universo 

lúdico das crianças, como se percebe na referência a Chapolim, personagem de 

seriado de TV muito conhecido e apreciado pelo público infantil. 

 As propriedades do sistema de escrita, bem como seu caráter de linguagem 

que se materializa através de textos de gêneros diversos (GERALDI, 1995; LOPES, 

2005) são explorados pela professora em outra atividade: 

  Após uma música inicial, a professora fala para a turma: Hoje, vou contar a 

história da Arara e o macaco. Quem escreveu foi Luiz Panza. Ela foi escrita em 

forma de rima, e o que é rima? Nós já estudamos. 

Mateus interfere e diz: É você está no barco remando. 

 Não, aí é remando. Diz a Professora. E continua: Lembram da parlenda ”Hoje é 

domingo, pé de cachimbo, pois tinha rima. 

 As crianças sentam-se no chão e se organizam em forma de círculo e 

ouvem atentamente a história, que a professora lê apresentando as gravuras. 

Dentro de alguns minutos, três crianças saem da rodinha e vão para o cantinho da 

literatura. Uma escolhe uma revista para olhar, a outra uma Revista de Histórias 

em Quadrinhos e a terceira, a lista telefônica. 

 Ao término da história a professora entrega o livro ao ajudante para que o 

mesmo possa passar para os demais colegas, a fim de recontarem a história. Em 

seguida chama-o para entregar os livros didáticos, que estão guardados dentro 

do armário. O livro entregue foi o de Ciências da 1ª série (que corresponde ao 2º 

ano), para todos, inclusive os do terceiro ano. A professora fala que a página da 

atividade é a 60 (sessenta).    

 Após todos os alunos terem localizado a página do livro, alguns com a ajuda 

da professora e dos colegas, ela principia um diálogo: 

Professora: o que vocês estão vendo nessa cena? 

Criança: uma menina tomando banho 
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Outra criança: na água podre 

Professora: onde ela está tomando banho? 

Criança: no banheiro 

Professora: Mas, onde podemos tomar banho?  

Criança: no açude, no rio, no riacho. 

Professora: qualquer rio, riacho? 

Criança: não 

Professora: agora eu vou ler a música que está no livro para vocês. Essa música é 

do Castelo Rá-tim-bum, alguém já assistiu? 

Crianças (em coro): não! 

Professora: passa na TV Cultura. Quem já tomou um banho igual a da música? E 

põe a roupa de paxá? 

Criança: e o que é paxá? 

A professora explica apresentando uma toalha. Em seguida, lê toda a letra da 

música. E pergunta: por que é importante tomar banho? 

Criança: para matar os vermes, para ficar limpinho, para ficar cheiroso. 

Professora: quem vai querer representar a letra da música? 

 Algumas crianças se oferecem para dramatizar a música. A professora põe 

para tocar a música “Ratinho tomando banho”: 

 

Tchau preguiça 

Tchau sujeira 

Adeus, cheirinho de suor 

Oh...lava, lava, lava, lava 

Uma orelha uma orelha 

Outra orelha outra orelha 

Lava, lava, lava, lava 

Lava a testa, a bochecha, 

Lava o queixo 

Lava a coxa 

E lava até... 
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Meu pé 

Meu querido pé 

Que me aguenta o dia inteiro 

Oh Oh 

E o meu nariz 

Meu pescoço 

Meu tórax 

O meu bumbum 

E também o fazedor de xixi 

Oh...lava, lava, lava, lava 

Hum... Ainda não acabou não 

Vem cá vem... vem 

Uma enxugadinha aqui 

Uma coçadinha ali 

Faz a volta e põe a roupa de paxá 

Ahh! 

Banho é bom, Banho é bom 

Banho é muito bom 

Agora acabou!
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             Duas crianças participam da atividade, as demais ficam sentadas 

nas carteiras, observando.  Por fim, a professora propõe:  “façam uma lista 

com as partes do corpo que a música manda lavar, e escrevam no livro”. A 

professora resolve escrever no quadro e pede para que os alunos 

apresentem as palavras e digam como se escreve. Após esse exercício, 

propõe que façam cópia das palavras no livro. A 2ª questão do livro 

solicitava que os alunos escrevessem a primeira parte do corpo que se lava 

na hora do banho, a professora sugere que cada um faça o seu e, em 

seguida, vai individualmente corrigir a atividade. Nesse momento, é 

perceptível que alguns alunos não se interessam em realizar a atividade, 

alguns começam a falar muito alto, a professora pede para que se acalmem, 

não consegue corrigir a atividade de todos e pede a ajuda a um aluno para 

recolher os livros e guardar no armário. Toca para o intervalo, as crianças 

saem correndo e depois vão para o ensaio da quadrilha. (Diário de Campo, 

20/06/08). 

 Nesta atividade, pudemos observar aspectos já registrados, tais como a 

possibilidade de interagir com textos escritos de outros gêneros: a poesia a 

letra da música, o texto informativo do livro didático, além da exploração da 

ludicidade, da linguagem oral e gestual que criam condições de enriquecimento 

do universo cultural das crianças, tal como proposto pelo Referencial Curricular 

Nacional de Educação Infantil  (BRASIL, 2008). 

        Em um outro momento observado, a professora iniciou a atividade 

informando às crianças: 

 Hoje, vamos fazer um trabalho diferente. Vamos dividir a turma em 

equipe amarela e verde, a equipe verde é de Judite e a amarela é de Tiago. 

Algumas  crianças se recusam a participar do grupo que a professora 

organizou e começam a arrastar as carteiras fazendo muito barulho, 

discutindo e resistindo à proposta de atividade. Depois de uns 20 minutos, 
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se acalmam e começam a prestar atenção. A professora escreve em um 

cartaz:  

CÔMODO BANHEIRO  

  

  

 Em seguida, explica: Lembram, crianças, que nós estavámos 

trabalhando com o projeto casa? Então, hoje nós vamos montar uma parte 

da casa, o banheiro.         

     A professora apresenta alguns materiais: uma tampa para vaso sanitário, 

uma descarga de banheiro com seu suporte e  uma caixa que fala que é para 

servir de vaso. Em seguida, pede para que seu ajudante distribua, para cada 

criança, uns cartões com três ou cinco sílabas escritas. Depois, orienta para 

que se dividam em grupos amarelo e verde sentadas nas carteiras em filas 

uma de frente para a outra. A atividade consiste em formar as palavras 

ditadas pela professora, no quadro apresentado. O jogo/atividade começa: 

Professora: o que temos no banheiro? Des... 

Criança: descarga! 

Professora: quem tem a sílaba DES? 

Criança (Judite): a equipe verde  

Professora: e quem tem a sílaba CAR?  

     Todas as crianças procuram e não encontram a sílaba ditada; uma criança 

da equipe amarela observa seus cartões, quando um colega da equipe verde 

se aproxima e diz: Você tem CA? e pergunta à professora: Ô professora, é 

um C, um A e um R? A professora afirma e ele incentiva o colega: Vai lá!   

      Professora: quem tem o GA? 

      Criança (Judite): eu. 

      Professora: o primeiro ponto foi para equipe verde. Agora, outra coisa 

que tem no banheiro? 
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      Criança: Torneira 

      Professora:  quem tem TOR? 

     Uma criança da equipe verde apresenta a sílaba BO e Judite fala: Não é 

esse não.  Depois desse momento, essa criança procura sempre tirar as 

dúvidas com Judite.  

   As crianças ficam eufóricas com o jogo. No momento em que foi solicitada 

a sílaba TEI, da palavra saboneteira, o pedacinho de papel desapareceu. 

Então, Judite e Tiago, os líderes dos grupos começaram a procurar nas 

fichas de todos os colegas, até Judite encontrar com uma colega da equipe 

adversária. 

    Ao final do jogo, as palavras construídas foram: descarga, sanitário, 

chuveiro, torneira, saboneteira, pia, toalha, tampa, papel higiênico, espelho, 

escova, creme dental e xampu. 

     Quando a professora anunciou a equipe vencedora, a verde, uma menina 

da equipe amarela comemora e Tiago olha para a mesma e repreeende: Foi 

ponto da outra equipe, menina burra! E ela argumenta: Eu não me importo. 

(Diário de Campo, 21/06/08). 

               

 Entre as inúmeras situações observadas, destacamos os momentos que 

consideramos se constituírem em contextos de interação com a linguagem 

escrita e de apropriação de suas propriedades por parte das crianças. Nesse 

sentido, concordamos com Gontijo (2002) quando defende que:  

 

O processo de alfabetização só poderá ser mais bem compreendido, 
se sua análise for feita à da categoria de apropriação que, remetida à 
leitura e à escrita, significa que a criança, ao se apropriar desse 
conhecimento, com a ajuda do ―outro‖, toma para si um conhecimento 
humano, com características historicamente construídas.  

 

       Dessa forma, construímos um quadro-síntese das atividades que se 

constituem em situações/contextos de interação e apropriação, tanto do 
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sistema alfabético, como de habilidades textuais – de produção e 

compreensão.  

 

Quadro 04 -  ATIVIDADES DE APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO 

Atividades            
                                               Sessões 

01 02 03 04 05 

Participação em produção de escrita  

realizada pela professora 

 X X X X 

Produção de escrita ―espontânea‖ orientada 

pela professora  

 X  X  

Audição de leitura de histórias pela professora   X X  

Recontação oral de histórias ouvidas    X X  

Exercícios de Leitura de textos diversos com 

ajuda da professora 

  X X  

Exercício de codificação e decodificação de 

palavras em textos explorados coletivamente 

  X   

Exploração livre de textos e portadores 

diversos 

  X X  

 

Exercícios de exploração da propriedade de 

segmentação da escrita 

  X   

Leitura no livro didático de texto informativo    X  

Cópia de textos explorados coletivamente  X X X  

Construção de palavras com sílabas móveis      X 

 

      Percebemos, a partir das informações do quadro acima, que algumas 

atividades eram realizadas com maior frequência. A construção da rotina 

realizada pela professora com ajuda dos alunos foi realizada em quatro dos 

cinco dias de observação, momento marcado, como já observamos, por muitas 

problematizações por parte da professora junto às crianças, criando situações 

que podem ser identificadas como de conflito cognitivo para as crianças, como 

sugere Ferreiro (2001) ou como criação de zonas de desenvolvimento 

proximal, como propõe Vygotsky (1998) em que são postos, ao mesmo tempo, 

desafios e ajudas. Entretanto, constatamos, em todos os momentos, que estas 

situações privilegiam as crianças que já estão mais avançadas, enquanto as 
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que ainda se encontram em níveis mais anteriores de compreensão da escrita, 

se eximem de uma participação mais ativa na atividade, ficando, muitas vezes, 

relegadas às suas próprias limitações. 

 Nesse sentido, foi possível observar o movimento que as crianças 

realizam no espaço de sala de aula na tentativa de buscar ajuda junto aos 

colegas, já que não a tem, na maioria das vezes da professora. Esses 

momentos mostraram-se mais evidentes em algumas situações que pela 

natureza que assumem, de coletividade e ludicidade, como a do jogo com os 

cartões e da análise/leitura da letra da música, propiciam uma maior interação 

e mediação das crianças por seus colegas mais avançados. 

 As possibilidades de tais atividades poderiam se ampliar no sentido de 

serem geradoras de aprendizagem se houvesse uma intervenção mais direta e 

mais individualizada por parte da professora junto às crianças em suas 

especificidades. Em nossa análise, poucas foram as situações de desafio 

propostas às crianças em relação à escrita. Na atividade do jogo, bem como na 

identificação das palavras na letra da música, algumas crianças, como João, 

tentavam acompanhar com mais dificuldades e, mas entregues a si mesmas, 

procuram ajuda dos colegas. 

 Nesse sentido, como explica Gontijo (2002, p. 31) ―Com referência à 

linguagem escrita, pode-se afirmar que ela só será apropriada pelas crianças 

se outras pessoas servirem de elo mediador entre a escrita e a criança‖. Dada 

a complexidade da escrita como objeto de conhecimento com suas 

convenções, o espaço privilegiado de seu aprendizado é a escola, segundo a 

autora citada, o contexto no qual está construída a rede de relações que 

favorece o aprendizado da escrita é a sala de aula. 

       Outra atividade pouco explorada nos momentos de nossa observação é a 

produção de escrita espontânea. Defendemos que a produção escrita 

espontânea – ainda que orientada pela professora – seja o momento de 

interação discursiva, recíproca, tensa, do aprendiz com a linguagem como 

prática, o que envolve seus aspectos de código e sistema, como defende 

Smolka (2003). Esse momento deve ser priorizado na escola, haja vista ser a 

ocasião onde o sujeito elabora, analisa, reconstrói e expressa seu 

conhecimento sobre a escrita com a ajuda de um outro mais experiente.              
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No que concerne à leitura de histórias pudemos constatar que, não 

obstante ser uma atividade reconhecidamente favorável ao aprendizado da 

linguagem escrita foi realizada apenas duas vezes, dos cinco dias em que 

fizemos observações, quando a professora leu a história de Ângelo Machado 

―Que bicho será que botou o ovo?‖ e quando leu ―A arara e o macaco‖ de 

Sylvio L. Panza. 

 Apesar da pouca frequência, percebemos que nos momentos de 

leitura/contação de história a professora procurava instigar as crianças,  

ativando seus conhecimentos prévios fazendo perguntas e apresentando as 

gravuras, bem como tentando estimular o desenvolvimento de estratégias de 

antecipação de sentidos, procedimentos constitutivos da capacidade de 

compreensão da leitura (BARROS, 1992; SOLÉ, 1998).  Embora não tão 

evidentes durante as observações, as crianças afirmaram durante as 

entrevistas que a professora sempre trazia histórias para contar em sala de 

aula, o que se configura como situações/contextos de interação e apropriação 

da linguagem escrita em sua funcionalidade social. 

 A atividade com literatura infantil representa, ao nosso ver, uma ponte 

entre a oralidade e a escrita. É através desta que a criança entra em contato 

com outras formas de expressão escrita, bem como com outros conhecimentos 

relativos a outros ambientes e tempos. Como esclarece Smolka (2003, p. 80) 

 

Porque a literatura , como discurso escrito revela, registra e trabalha 
formas e normas do discurso social; ao mesmo tempo, instaura e 
amplia o espaço interdiscursivo, na medida em que inclui outros 
interlocutores – de outros lugares, de outros tempos – criando novas 
condições e novas possibilidades de troca de saberes, convocando 
os ouvintes/leitores a participarem como protagonistas no diálogo que 
se estabelece.  
 

 

          Já na opinião de Abramovich (1994, p.16): 
 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para 
ser um leitor, e ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito 
de descobertas e de compreensão do mundo.  

 

       Além da leitura/contação de histórias em sala de aula, das nove crianças 

pesquisadas, três afirmaram ouvirem histórias em casa. Uma delas afirmou que 

uma amiga e vizinha lhe contava histórias. Quando interrogados quais as 
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histórias que costumavam ouvir, a maioria se reportou aos conhecidos 

clássicos como os dos irmãos Grimm, Andersen e Perrault. Isso demonstra a 

atualidade e a universalização dos contos de fadas que penetram, ainda que 

pela via oral, nos contextos mais improváveis, e a necessidade de serem 

privilegiados na escola.   

        Não foi objetivo de nosso trabalho avaliarmos a prática pedagógica da 

professora, porém, não podemos deixar de notificar que, embora sua prática 

seja, em muitos aspectos já levantados, atualizada e articulada com os 

princípios interacionistas, tanto da linguagem, como da aprendizagem, em 

algumas ocasiões ela parece desconhecer a realidade das crianças com quem 

trabalha, o que se verifica, entre outros momentos, quando solicita que 

desenhem um banheiro, quando a maioria das crianças só conhecem um 

banheiro porque utilizam o da escola.  Concordamos com Freire (1996) quando 

defende que ―ensinar exige respeito aos saberes dos educandos‖, ou seja, de 

suas vivências. Mas, como afirma Zaccur (2008, p. 12), ―parece que o saber 

das crianças, não passa pelas janelas e portas das escolas; é como se 

estivéssemos diante de um sujeito universal, homogeneizado, pela cultura 

escolar‖. 

É sabido também que um curto tempo de observações não dá conta de 

perceber as inúmeras interações que acontecem no espaço da sala de aula, 

como explica Rockwell (1987, p. 235): 

 

(...) dentro da sala de aula acontece uma multiplicidade de atividades 
que implicam a leitura e a escrita, que se encontram fora dos 
momentos formalmente definidos como atividades de ensino. 
Encontram-se por um lado ações do professor (com a participação 
dos alunos, embora estes costumem presenciar) nas quais ele utiliza 
a leitura e a escrita ou se relaciona com outras pessoas em torno de 
algo escrito.  

 

Esses momentos foram flagrados por nós nas situações já comentadas 

em que, enquanto a professora lia uma história na rodinha, três crianças se 

ausentam para observar/ler outros materiais de escrita (HQ, revista, lista 

telefônica) que estavam na estante da sala de aula; como também quando a 

professora realizava outra atividade, uma criança pega seu caderno dentro da 

bolsa e vai escrever a letra da música que estava afixada na parede da sala. 
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Outro aspecto relevante e já destacado na prática da professora diz 

respeito à sua preocupação em trazer diversos materiais como recursos (CDs, 

vídeos, livros com histórias infantis) para a sala de aula, já que muitas crianças 

não têm acesso a esse tipo de material. Nessa realidade, as fontes de escrita 

que são comuns nas comunidades letradas tendem a tornar-se mais escassas, 

rareando assim, as oportunidades de inserção das crianças numa cultura 

letrada.  Como afirma Zaccur (2008, p. 29) 

 

Nesse ponto, as diferenças de classe se revelam.  As crianças de 
classe média ou alta chegam à escola para sistematizar informações 
que o ambiente alfabetizador familiar já disseminado informalmente. 
Elas já convivem desde cedo com livros e com histórias que os 
parentes lhes contam, além do estímulo de brinquedos e CDs cujas 
capas aprendem a escolher e, de alguma forma, ler. Além disso, 
observavam a família lendo os mais diferentes materiais ou 
escrevendo em papel ou na tela. Acrescente-se a esse ambiente 
alfabetizado familiar, o trabalho realizado por boas escolas de 
educação infantil. Ou seja, o desejo de ler já suscitava leituras 
possíveis, a partir de interações curiosas, antecipando e subsidiando 
o trabalho formal da escola. 
 

 
 Por outro lado, é necessário destacar a ação da professora, ao propor 

algo diferente, cria condições em que os conhecimentos das crianças se 

ampliam para além de seu entorno, fazendo, desse modo, que a escola cumpra 

sua finalidade de aproximar os estudantes de saberes dos quais eles não 

dispõem no cotidiano de suas vidas, ampliando, como já afirmamos, seu 

conhecimento de mundo, junto com o da palavra escrita. 

  

 6.2 As interações com a escrita em espaços extraescolares 

 

  Reiteramos que nosso trabalho orientou-se, em todos os seus passos, 

pela intenção de construir uma resposta possível à nossa questão inicial: em 

que contextos/situações crianças que vivem em meios sociais adversos se 

apropriam de conhecimentos relativos à linguagem escrita? 

 Essa questão se desdobrava, para nós, em outros três questionamentos 

a serem respondidos pelas crianças, por considerarmos relevante integrar suas 

perspectivas na construção das respostas, visto que elas são os sujeitos das 

interações e aprendizagens cujos contextos buscávamos identificar. 

Compartilhamos da concepção de que todas as aprendizagens resultam de 
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interações e mediações e reconhecemos junto com Smolka (2000) que as 

mediações nem sempre se fazem visíveis. Mesmo assim, buscando pistas das 

interações, bem como das mediações possibilitadas às crianças na 

comunidade Frei Damião, em nossas entrevistas com as crianças, focávamos 

nosso diálogo em torno das perguntas: Onde você acha que aprende a ler e 

escrever (ou ―coisas‖ que você sabe de ler e escrever)? Com quem? O que 

você aprende nesses lugares com essas pessoas? 

Segundo as respostas das crianças, corroborando com os autores 

estudados, esse aprendizado se desenvolve, tanto no contexto da escola, 

quanto em seu meio social extra-escolar, como se verifica no quadro-síntese 

abaixo: 

 

Quadro 05 - ONDE SE APRENDE A LER E ESCREVER, SEGUNDO AS CRIANÇAS. 

Crianças Respostas 

ESTER Em Belém, na escola 

EVA Foi com a professora e ali nas ―pracas‖ e paredes 

JOÃO Nos ―cartaz‖ 

JUDITE Na minha sala 

MARCUS Na escola 

MARIA Foi na escola e em casa 

MATEUS Na escola em São Bento e em casa 

RUTE Em casa 

TIAGO Foi com minha mãe 

 

       A partir das falas das crianças pode-se observar que embora a escola seja 

o espaço principal de aprendizagens relativas à linguagem escrita - das 9 

(nove) entrevistadas, 6 (seis) apontam a escola como contexto/lugar onde 

aprenderam/aprendem as ―coisas‖ de ler e escrever – também fica evidente o 

papel do meio social circundante e extra-escolar nesse processo.  

 A primazia atribuída à escola pelas crianças como sendo o ―onde‖ 

aprendem pode também estar vinculada à importancia conferida a esse espaço 

pelas famílias, o que se evidenciou nas falas das mães. Além disso, vale 

destacar que para as próprias crianças que vivem na comunidade, a escola é 

também lugar de lazer e prazer, de encontrar amigos, de brincar, ver filmes, 

ouvir música, dançar, jogar, haja vista ser o único espaço que elas frequentam 

de modo sistemático além de suas próprias casas. 
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 Mas, igualmente relevante é o dado evidenciado nas falas das crianças 

de que também aprendem fora da escola. Para três das nove entrevistadas, 

esse aprendizado se fêz/faz em casa e para uma outra, tanto na escola, como 

em casa. E para outra, ainda, nos ―cartaz‖ aludindo aos poucos materiais 

escritos visíveis a nós, mas não imperceptíveis a ela. 

Em relação à questão ―com quem você acha que aprende/aprendeu o 

que sabe sobre a escrita?‖, as crianças se pronunciaram conforme sintetizado 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 06 – COM QUEM AS CRIANÇAS APRENDEM A LER E ESCREVER  

 
CRIANÇAS RESPOSTA 

ESTER Com a professora de Belém (professora da escola onde estudava). 

EVA Foi com a professora me ensinando, dizendo e eu fazendo...  

JOÃO Ninguém. Aprendi sozinho.  

JUDITE A atual e antiga professora. 

MARCUS Com as professoras (atual e antiga). 

MARIA Foi ―mainha‖ que me ensinou quando eu era nenenzinho e aqui na 
escola foi a professora. 

MATEUS  Sozinho com minha mãe, com minha avó e com minha irmã, e na 
Escola é com a diretora.  

RUTE Foi com meu pai e minha mãe.  

TIAGO  Foi com minha mãe. 

 
      Nesse quadro pudemos observar a reafirmação das ideias já evidenciadas 

anteriormente. As crianças que apontaram a escola como lugar de 

aprendizagem, indicaram a professora e a diretora como aqueles que ensinam, 

os que afirmaram que há aprendizagem na escola e fora dela, apontam os 

docentes e também familiares (avó, pai, mãe e irmã) como responsáveis por 

esse processo. Essas percepções das crianças encontram-se articuladas com 

as informações levantadas junto a suas famílias. Das nove mães, 

representantes de famílias entrevistadas, sete revelaram que procuram ajudar 

os filhos nas atividades de casa, mesmo os que se dizem analfabetos disseram 

que procuram ajudar para resolverem as atividades de casa do filho. No 

entanto, nem todas as crianças que recebem ajuda em casa reconhecem 

esses momentos de auxílio como situações de aprendizado, talvez por terem 

absorvido a ideia corrente de que é na escola e com a professora que se 

aprende a ler e escrever. 
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As ideias acerca de com quem aprendem se explicitaram também nas 

respostas à pergunta que fizemos com relação ―como se aprende na escola?‖ 

Em suas respostas, as crianças evidenciaram perceber o ―como se aprende‖ 

como um processo essencialmente mediado, bem como o papel mediador da 

professora:  

- Ela (a professora) ensina: a, b, c, d.... (Matheus). 

- Ela (a professora) faz dever no quadro e eu faço de letra maiúscula no 

caderno. (Judite). 

- A professora me ensinou a ler e reconhecer as letras, ela diz: um A, um B, um 

U, aí depois vem J e depois vem um A. (Maria). 

 Os dados chamam a atenção para uma questão altamente relevante já 

apontada por muitos autores que diz respeito ao modo como a escola, embora 

contexto primordial de aprendizagens da leitura e da escrita, não sendo o 

único, (não)reconhece e (não)considera os saberes construídos pelas crianças 

sobre os conteúdos escolares nos contextos extra-escola (CARVALHO, 1990). 

Para PURCELL-GATES (2004, p. 29) 

 

As práticas familiares relacionadas com a leitura e a escrita 
existiram durante muitos séculos, em lares e comunidades [...]. 
A coordenação entre as aprendizagens que se realizam fora 
do marco escolar (antes e durante os anos de escolarização 
inicial) e as que se desenvolvem dentro das aulas passou a 
ser um aspecto necessário para assegurar um processo de 
alfabetização baseado em máximos. A escola não pode 
trabalhar de costas ao que ocorre nos lares dos meninos e 
meninas: sabemos cientificamente que as interações 
alfabetizadoras no seio familiar são cruciais para suas 
aprendizagens e, portanto, é necessário realizar ações 
educativas orientadas para esse fim. 
 

 

 Desse modo, afirma-se a importância de a escola, enquanto instituição 

socialmente criada e habilitada para a finalidade de sistematizar 

conhecimentos, possibilitar o cruzamento desses dois mundos de saberes, 

levando em conta as ideias das crianças enquanto sujeitos de conhecimento, 

visto que elas têm perspectivas particulares acerca de onde, com quem e o que 

se aprende, como sintetizamos no quadro a seguir: 
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Quadro 07 - O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM DA LINGUAGEM ESCRITA 

   
CRIANÇAS RESPOSTAS 

ESTER Um bocado de coisas, letra enrolada, gato, as letrinhas do gato 

EVA  O alfabeto 

JOÃO Letras  

JUDITE Aprendi a escrever, escutar a professora, fazer as coisas que a 
professora manda e ler e aprender a escrever... a pintar... 

MARCUS A, b,c,d,e,f,.... 

MARIA Eu aprendi a escrever e pintar e brincar 

MATEUS  A,b,c,d,e,,f,g,.... 

RUTE Eles (pais) botam no quadro e eu vou escrevendo, aí ele manda eu 
dizer o nome de todas as letras.  

TIAGO O dever de matemática, o dever de ciências e pronto.  

 
        Como pudemos perceber, para as crianças, o aprendizado da leitura e da 

escrita, tanto dentro da escola como fora dela, está estritamente ligado às 

letras, embora algumas também mencionem outros conhecimentos – um 

bocado de coisas, escrever... Desse modo, as crianças revelam não 

conseguirem perceber que aprendem bem mais que letras, como pudemos 

constatar em nossas observações. Suas ideias podem ser resquícios ainda 

muito fortes de crenças segundo as quais a alfabetização diz respeito apenas 

às letras, ao alfabeto, como três delas evidenciam. Apesar do caráter restrito 

de suas respostas, não podemos deixar de considerar, por outro lado, que 

todas, à exceção de Tiago, remetem a aspectos que são, de fato, constitutivos 

do processo de aprender a ler e escrever, ou seja, os elementos básicos da 

escrita enquanto sistema e linguagem: os signos gráficos através dos quais 

representam os sons das palavras: as letras.  

Não podemos negar que o contexto extraescolar, ou seja, o que vai 

além dos muros da escola, pode influenciar no processo ensino da leitura e da 

escrita. Mas, estamos certas também que mesmo os grupos mais 

marginalizados pelas sociedades, entram em contato com eventos de 

letramento de uma forma ou de outra, então nossa questão é: Como essas 

interações acontecem com crianças onde essas oportunidades de contato com 

a escrita e leitura, quando não cerceadas, são escassas?  

     Concordando com Carvalho (1990, p. 69) quando afirma que: 

(...) a escrita, vamos percebê-la ―entrando‖ na vida das pessoas, não 
num tempo circunscrito a um determinado período escolar, como se 
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dela elas nunca houvessem tido notícias, a não ser pelos ecos 
escolares de familiares e amigos. Vamos perceber que sua 
apropriação não se limita a um único espaço, mesmo que seja fora da 
escola. Veremos, também, que esta apropriação é, ainda que 
implique processos e esforços individuais, fundamentalmente, 
processo coletivo, posto que a escrita é, na sua essência e na sua 
existência, construção social. E finalmente, que a 
aquisição/apropriação não se reduz ―a escrita‖, mas inclui ―as 
escritas‖, diversas que são, nas sociedades onde aparecem. 

 

       No capítulo 2, quando caracterizamos a comunidade Frei Damião, 

descrevemos a escassez dos materiais escritos no local. No entanto, 

procuramos investigar junto às crianças as oportunidades que estas tinham/têm 

de vivenciar experiências que envolvessem práticas de leitura, escrita e 

oralidade, seja como sujeito ativo ou como observador fora do contexto escolar. 

Faz-se necessário ressaltar, o que foi afirmado por Mortatti (2004, p. 116): ―[...] 

não pode também separar radicalmente o letramento escolar do letramento 

social, hipoteticamente as experiências de leitura e escrita na escola acabam 

por habilitar a participação em experiências extra-escolares de letramento‖.  

 Corroborando essa ideia, em nossa pesquisa evidenciamos o quanto, na 

comunidade Frei Damião, a maioria das práticas extraescolares vivenciadas 

pelas crianças com relação à escrita está relacionada às práticas escolares, 

evidenciando o caráter restrito do envolvimento dos moradores com a 

linguagem escrita, tal como já haviam apontado as mães e nossas 

observações. 
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Quadro 08 – CONTEXTOS/SITUAÇÕES EXTRAESCOLARES DE INTERAÇÃO E 

APROPRIAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE A ESCRITA 

Atividades            
                                                                  

Sujeitos  

T
ia

g
o
 

E
v
a
 

J
o

ã
o
 

J
u

d
it
e
 

E
s
te

r 

M
a

rc
u
s
 

R
u
te

  

M
a

ri
a

  

M
a

th
e

u
s
  

Contação de histórias por pais, 

familiares e amigos 

X  X  X X X X X 

Brincadeira de escolinha X     X  X X 

Leitura de placas e anúncios  

presentes na comunidade 

 X X X  X X   

Realização do dever de casa X X        

Atividades de comércio         X 

Leituras na televisão ou em 

vídeos 

   X X     

       

 No quadro acima, podemos perceber como a contação de histórias, pela 

via oral, prevalece sobre as demais, configurando-se como uma prática ainda 

comum, nas camadas populares. A reunião, geralmente à noite, de parentes ou 

vizinhos, principalmente os que não têm televisão, para contarem as famosas 

―histórias de trancoso‖ ou ―histórias de cordel‖, figuram como atividades 

vivenciadas em casa, como revelaram as crianças. Desse modo, mesmo não 

sabendo ler e escrever, os pais ou familiares inserem seus filhos no mundo da 

literatura ao contarem histórias. De posse das informações fornecidas pelas 

mães de que os materiais escritos existentes em casa são raros, buscamos 

essa informação da perspectiva das crianças, questionando-as: o que há na 

sua casa que serve para ler e escrever? 
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Quadro 09 – MATERIAIS DE LEITURA E ESCRITA EXISTENTES EM CASA.  

 
NOMES  O QUE HÁ PARA LER E/OU ESCREVER EM CASA? 

ESTER Só o meu caderno e um livro de fazer letrinhas enroladas  

EVA Nada 

JOÃO Só caderno 

JUDITE Só meu caderno 

MARCUS Os livros da escola 

MARIA Tem 4 livros grandão (livros didáticos) 

MATEUS Tem uns livros 

RUTE Nada 

TIAGO Revistas de Power Ranger, de Super Homem, Homem Aranha e 
do Ursinho Pooh 

   
 

Das duas crianças que afirmaram ter livros e revistas em casa, nos 

surpreendeu o fato da origem desse material: os dois foram encontrados no 

lixão(!). As Revistas de Histórias em Quadrinhos de Tiago foram trazidas pelo 

pai; os livros de Mateus foram dados por sua irmã. 

Essas informações reafirmam a importância paradoxal – frente suas 

condições de vida e de quase inexistentes oportunidades de acesso à escrita –

atribuída pelas famílias à escrita e seu aprendizado pelas crianças. Mesmo em 

meio à precariedade da vida cotidiana, onde faltam recursos básicos, 

descobrem uma forma de driblar essa condição e conseguem livros ou revistas 

para os filhos, catando no lixo algo que sirva para as crianças lerem, 

evidenciando que, em meio aos muitos materiais com que se deparam, e que 

lhes faltam, os materiais escritos emergem como importantes ao ponto de 

serem resgatados e levados como presentes. 

        Esse paradoxo também se evidencia nas respostas das crianças em 

relação a onde encontram materiais para serem lidos em sua comunidade fora 

da escola. Mesmo diante da reduzida exposição a materiais escritos, e 

oportunidades em participar diretamente em eventos de letramento mais 

significativos, as crianças procuram ler o que está ao seu alcance, como se 

observa no quadro 08, onde podemos observar que cinco das nove crianças 

afirmam encontrar contextos de ―leitura‖ nas placas e anúncios – raros – 

existentes na comunidade e fora dela:  
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- Lá na CASSEC (clube local onde foram a passeio), onde nós fomos tinha 

escrito: banho de piscina para crianças e adulto (Judite). 

- Eu vejo na padaria onde vende sorvete, é perto da casa de minha Vó. (Rute). 

- Ali na rua tá escrito nova cerveja. (João). 

- Lá ta escrito: “vende troço”. (Marcus). 

- O homem botou o nome dele, e botou uma ruma de coisa na parede [...] era 

um M, um G e um E. (Eva). 

 As duas primeiras situações foram vivenciadas pelas crianças fora da 

comunidade, em um passeio organizado pela escola ao balneário da cidade. Já 

Rute, falou da experiência de ter ido visitar a avó no bairro vizinho, e, quando 

viu a placa com o nome sorvete, pediu para que a mãe lesse. Os outros relatos 

dizem respeito à escrita da comunidade, que foi por nós percebidos.  

 As atividades relacionadas à brincadeira de escolinha, descritas pelas 

crianças são criadas por elas próprias, com exceção das ―aulas particulares‖ 

organizadas pela mãe de Tiago, como foi descrito anteriormente. Na 

brincadeira de escola destaca-se a criatividade das crianças em improvisarem 

e recriarem o ambiente escolar: o quadro é uma porta de guarda-roupa ou um 

pedaço de madeira. Encarada como lazer, essa atividade configura-se, 

também, como contexto privilegiado de interação com a escrita, ainda que 

―uma certa escrita‖, a dos ritos escolares, mas também importante em nosso – 

e no das crianças – contexto sócio-cultural. Ao brincarem, envolvem-se com os 

aspectos relativos ao sistema de escrita que já dominam e, assim, o 

consolidam e o significam como algo prazeroso, interessante e necessário, 

como havia proposto Vygotsky (1998). 

 Duas das crianças entrevistadas afirmaram que ao assistir televisão ou 

DVD‘s (são poucas casas que têm esses eletrodomésticos) procuram ler o que 

se apresenta na tela. Confirmando suas falas, durante as visitas nas 

residências nos deparamos com reunião de jovens nas casas em que há 
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aparelho de DVD para assistirem apresentações de banda de forró, situações 

também vivenciadas pelas crianças.  

 Ainda com relação ao quadro, vemos que apenas uma criança se 

reportou à prática de leitura e escrita vinculada ao comércio. Segundo ela: 

“Vejo os povo vendendo as coisas, elas pegam e lê, aí faz, aí vai e minha mãe 

compra, aí pronto‖. É compreensível que apenas uma criança relate essa 

vivência, haja vista que a maioria não sai da comunidade com os pais para 

fazerem compras.  

 Diante das situações apresentadas pelas crianças queremos reafirmar 

que no nosso entender o processo de alfabetização se faz no movimento nas 

interações dentro e fora da escola, como defende Zaccur (2008, p.17): 

(...) para se alfabetizar, a criança precisa ser provocada a pensar 
sobre a escrita, de modo que o ato de ler/compreender a mobilize a 
penetrar no código alfabético. Nesse sentido, será preciso abrir 
espaço para que a oralidade e a escrita, presentes na vida, entrem 
pelas portas e janelas da escola, de tal modo que a palavra nativa 
possa ser percebida como atmosfera na qual habitualmente se vive e 
se respira.  

 

As práticas vivenciadas pela criança fora da escola precisam fazer parte 

do que é ensinado na escola, seu cotidiano, sua cultura, sua linguagem, seu 

movimento, seu saber é o que constitui esses seres desprovidos de muitas 

coisas, mas detentores de uma capacidade fantástica de aprender, evidência 

que queremos destacar em nosso estudo.  
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7 CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 

Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. 

(Guimarães Rosa) 

 

 Falar de conclusões para um estudo desta natureza não nos parece 

pertinente, dada a natureza provisória e parcial de cada esforço de elaboração 

de conhecimentos. Nessa perspectiva, as considerações que nos propomos a 

fazer aqui são, antes de tudo, uma retomada dos pontos que emergiram como 

mais significativos no percurso desta pesquisa.  

 Nossa intenção inicial e que marcou todos os passos que trilhamos até o 

final do trabalho foi investigar os contextos/situações de interações com a 

linguagem escrita vivenciados pelas crianças da comunidade Frei Damião em 

seu cotidiano intra e extraescolar nos quais elas pudessem aprender sobre a 

escrita em suas dimensões de sistema de representação e prática textual. Para 

poder elucidar nossas questões, tivemos que conhecer mais de perto a 

comunidade estudada, suas formas de viver, sua luta pela sobrevivência, sua 

cultura. Tudo isso foi muito enriquecedor, mas, também muito desafiador. Em 

alguns momentos, fomos tocadas profundamente pelo que passamos a 

conhecer, principalmente ao vermos, seres humanos, como nós, em situação 

de degradação humana.  

 Mas, o que nos motivou a continuar nosso trabalho foi a alegria que as 

crianças demonstravam com a nossa chegada à escola. Movidas pela 

curiosidade, comum a toda criança, olhavam-nos dos pés à cabeça, querendo 

compreender as nossas inúmeras visitas à escola e à comunidade. Mas, após 

algum tempo, de ―estranha‖, fomos nos tornando familiar, tanto às crianças, 

quanto aos adultos. 

 

 

 Também nos sensibilizou, nos contatos mantidos com os familiares das 

crianças, a constatação de que a maioria deles enfrentou grandes dificuldades 

na escolarização. Em seus relatos, fatores como trabalho infantil, gravidez 
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precoce, falta de condições financeiras, aparecem como motivos de 

impedimento para o ingresso ou progressão dos estudos. Mas, mesmo 

conscientes de que esses fatores lhes dificultaram a vida escolar, os pais das 

crianças, muitas vezes, imputam a si a culpa de hoje não terem conhecimentos 

escolares, como a escrita, que perpassa suas atividades cotidianas e, em 

alguns momentos, seus usos os embaraçam pela falta de domínio ou hábito 

com essa modalidade de língua.  

 Mas, e esse é já um dos pontos que destacamos em nosso estudo, 

frente à adversidade do contexto onde vivem, as pessoas buscam saídas para 

driblar suas dificuldades, geralmente através da recorrência a ajuda de outros 

experientes na leitura e na escrita. É o caso da avó de João, que ao receber a 

conta de luz, vai à casa da neta para saber quanto deve pagar; ou da mãe de 

Ester, que revela procurar ajuda de sua filha mais velha para auxiliar nas 

atividades de casa da filha menor; ou ainda o que revela a diretora da escola: 

ao enviar correspondências aos pais, é procurada para explicar sobre o 

conteúdo escrito. Desse modo, não deixam de participar de eventos de 

letramento, pois usam, efetivamente, a escrita, realizam sua função, ainda que 

pela mediação dos outros. 

 Assim, a escrita se insere, mesmo que de modo escasso e indireto, na 

vida dos adultos da comunidade. E também eles se inserem no mundo da 

escrita, valorizando-a, reconhecendo seus usos e funções, dando importância à 

escola e seu trabalho e, de modo evidente, transmitem esses sentimentos e 

ideias para as crianças, inserindo-as também no mundo da escrita. Mesmo 

analfabetos ou com muito pouca instrução escolar e domínio das regras do 

sistema, tem uma participação que se revela crucial no aprendizado das ideias 

das crianças, como se revelou nos dados. 

 A surpreendente presença dos pais da comunidade na vida das crianças 

revela-se de vários modos: todas as crianças do estudo vivem com seus pais, 

ainda que só com a mãe. Desestruturando pressuposições, a comunidade nos 

revela uma organização familiar como suporte dos filhos através de cuidado, 

acolhimento, preocupação, crença na capacidade de aprender, expectativas 

positivas, o que marca as próprias expectativas das crianças e, 

consequentemente, suas possibilidades.  
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 Essa presença não se efetiva apenas na fala, mas, também e, 

sobretudo, em suas ações, como se revela no caso dos pais que recolhem 

livros no lixão para seus filhos, explicitando que esses objetos, em meio a 

tantos com os quais se deparam, têm valor especial a ponto de serem retirados 

e levados como presentes; no caso de outros pais que improvisam, com portas 

ou janelas que já não servem, uma lousa para seus filhos brincarem de 

―escolinha‖; na iniciativa da mãe que, mesmo se reconhecendo com pouca 

instrução escolar, se dispõe organizar aulas para ensinar as crianças da 

comunidade; na disponibilidade, inusitada, da senhora que, percebendo a 

escassez de materiais escritos para as crianças resolve, por iniciativa própria, 

montar uma biblioteca em sua simples residência, com um acervo de livros 

usados, recolhidos em outras comunidades; na prática de contação de 

histórias, tão presente, inserindo as crianças nas significações culturais 

presentes nos contos orais – contos de fadas, lendas, mitos, fábulas – cujo 

conteúdo, linguagem e estrutura tornam-se familiares, o que pode dar suporte 

às aprendizagens de suas versões escritas. 

 Essas atitudes certamente convertem-se em contextos de interação 

positiva com a escrita e de internalização de ideias positivas acerca da mesma 

na vida social e individual, o que se revela nas falas e ações das crianças que, 

mediante essas mediações, reinventam suas condições adversas de vida e 

brincam com elas e a partir delas: ―leem‖ as revistas e livros, fazem de conta 

que estão na escola e assumem papéis mais avançados, como propõe 

Vygotsky (1997) e, assim, constroem significações acerca da escrita, da 

escola, de si mesmas e suas possibilidades. 

 Contrariando as ideias pré-concebidas, elas se mostram ávidas pela 

leitura e pela escrita, o que já é, por si só, um aprendizado altamente relevante, 

e devido aos contextos extraescolares e, de modo contundente, como revelado 

em nosso estudo, intraescolares, evidenciando o grande papel da escola como 

agência por excelência, promotora da alfabetização e da cultura do letramento, 

de modo especial para as crianças oriundas de meios familiares em que os 

momentos dedicados à leitura e à escrita são reduzidos ou quase não 

existentes. Estas requerem da escola maior atenção para que se apropriem da 

língua escrita e possam exercer as práticas de letramento de acordo com suas 

necessidades. 
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 No que concerne aos dados de nosso estudo podemos destacar, como 

resultante do trabalho pedagógico da escola, bem como das ações dos 

familiares, os conhecimentos sobre a escrita demonstrados pelas crianças, que 

se mostraram significativamente avançados, considerando seu tempo de 

escola e o ambiente onde se encontram inseridas, o que inclui o fato de 

estudarem em escola da rede pública, cujos resultados têm sido 

insistentemente negativos segundo os índices das últimas décadas, 

principalmente em nosso Estado. 

 As crianças da comunidade, aprendizes noviços da língua escrita, 

demonstraram reconhecer, na maior parte do tempo, as regras tácitas do 

discurso que permeia as atividades escolares. E, como sabemos a apropriação 

da escrita é um processo que começa antes da entrada da criança na escola, 

mais é sistematizada e validada por esta, daí sua grande importância na vida 

dos pequeninos. 

 No caso específico da escola onde estudam nossos sujeitos, embora 

tenhamos já feito observações em relação a algumas limitações das ações 

observadas, ressaltam-se a atualidade e pertinência da prática escolar através 

das intervenções da professora, articuladas com as concepções mais atuais 

acerca dos processos de alfabetização e letramento.  A professora, tal como os 

pais e as próprias crianças, dentro de um contexto adverso, reinventa 

materiais, atividades e condições de trabalho. Com parcos recursos, mas com 

visível compromisso profissional com a função da escola, cria situações em 

que as crianças tenham condições de interagir com a escrita como linguagem, 

prática cultural, bem como sistema de representação, código, com suas 

funções, usos e regras de funcionamento. Nas atividades observadas, as 

crianças entram em contato, mediadas pela professora, com diversas práticas 

textuais, com usos significativos e prazerosos da leitura, bem como com os 

elementos e convenções do sistema alfabético. 

 Mas, ainda consideramos que se faz necessário que a escola procure 

trazer para o chão da sala de aula, os saberes de sua comunidade, tanto 

quanto traz os de outras comunidades, de outros mundos.  

 O percurso feito em nosso estudo nos possibilita afirmar que é possível 

e preciso acreditar em três coisas:  
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1) As crianças das camadas populares, assim como todas as crianças, são 

capazes de aprender, desde que lhes sejam dadas as condições de 

possibilidades; que lhes sejam propiciados contextos onde possam interagir 

com os conhecimentos e, nessas interações, mediadas pelos adultos, 

possam construir significações sobre os mesmos, o que envolve aspectos 

cognitivos e também afetivos. E, no caso de crianças pequenas, como são 

as da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental, isso 

envolve alianças entre a escola e a família, contextos básicos de 

aprendizagem. 

2) Que os/nós professores são/somos capazes de ensinar, desde que lhes/nos 

sejam possibilitadas condições de trabalho e de formação permanente, por 

meio das quais possam(mos), nós, também, como eternos aprendizes, nos 

apropriarmos dos conhecimentos necessários à construção de situações de 

ensino-aprendizagem significativas e efetivas. 

3) Que a escola pública pode assumir sua função social de socializadora de 

conhecimentos, desde que sejam criadas condições de desenvolvimento de 

uma cultura de ensino e respeito aos educandos, aos seus direitos. Nesse 

sentido, ela estará contribuindo para uma sociedade mais justa. Um desses 

direitos das crianças é a alfabetização já nos primeiros anos de 

escolaridade, o que possibilitará às crianças condições de permanecerem e 

progredirem na escola, obtendo uma educação de melhor qualidade. 

   É preciso enfrentar esse desafio, pois, como defende Sampaio (2008, 

p.105): ―A alfabetização das crianças das classes populares é parte do 

movimento contra-hegêmonico em uma sociedade como a nossa – ainda 

seletiva e excludente. Disso não podemos nos esquecer!‖.  

 Finalmente, ao final deste texto, fica-nos a sensação de que estamos 

apenas começando. As constatações que nos foram possíveis fazer nos 

apontam que é preciso dar continuidade às nossas pesquisas, que, 

certamente, trilharão os caminhos da alfabetização de crianças das camadas 

populares porque, como professora, não podemos cruzar os braços, diante dos 

grandes desafios ainda postos pela alfabetização no nosso país, em nosso 

Estado, em nossas cidades. Agora referenciadas pelos ―achados‖ na 
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comunidade Frei Damião, com suas crianças, famílias e, sobretudo, com sua 

escola, esses desafios parecem mais possíveis de serem enfrentados. 
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Apêndice A – QUESTIONÁRIO COM AS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE 

FREI DAMIÃO 

 
1. Nº pessoas que compõem a família: (  ) 2 a 5 (  ) 6 a 8  (  ) 10 a 12  

(  ) Mais de 12. 
 

2. Nº de filhos:  (   ) 1  (  ) 2 a 4  (  ) 5 a 7  (  ) mais de 8 
 

3. Tipo de moradia: (  ) alvenaria  (   ) taipa   (   ) outro. Qual?__ 
 

4. Condição da moradia; (   ) alugada  (   ) cedida    (   ) própria 
 

5.  Qual nível de instrução do responsável pela renda familiar? (  ) não 
frequentou a escola(  ) Ensino Fundamental incompleto (  ) Ensino 
Fundamental completo(  ) Ensino Médio incompleto (  ) Ensino Médio completo  
(  ) Superior 

 
6.  Qual nível de instrução do cônjuge? (  ) não frequentou a escola(  ) Ensino 
Fundamental incompleto (  ) Ensino Fundamental completo(  ) Ensino Médio 
incompleto (  ) Ensino Médio completo  (  ) Superior 

 
7. Quantas pessoas (com mais de 15 anos) que moram na residência não 
frequentaram a escola?  (  ) 1  (   ) 2 (   ) 3  (  ) 4   (  ) 5 

 
8. Quantas pessoas (com mais de 15 anos) que moram na residência não 
concluíram o Ensino Fundamental I?  (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (  ) 4   (  ) 5 

 
     9.  Quantas pessoas (com mais de 15 anos) que moram na residência não 

concluíram o Ensino Fundamental II?  (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (  ) 4   (  ) 5 
 
      10. Há energia elétrica? (   ) sim   (   ) não 
 

11. Há água encanada e saneamento básico?  (   ) sim   (   ) não (  ) parcial 
 

12 .Qual a faixa salarial da família? (   ) meio salário mínimo  (   ) 1 salário 
mínimo (  ) mais de 1 salário mínimo  

 
13. Qual a profissão do responsável pela renda familiar? (   ) catador de lixo   
 (   ) moto-taxista  (   ) aposentado  (   ) outro. Qual ?__ 

 
14. A família recebe os benefícios do Bolsa-Escola? (  ) sim    (  ) não 
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Apêndice b – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI–ESTRUTURADA COM A 

FAMÍLIA (dos sujeitos) 
 

1. Qual a sua idade? 
 

2. Quantos filhos você tem? 
 

3. Qual a sua ocupação? 
 

4. Qual a faixa salarial da família? (   ) menos de 1 salário mínimo (   ) mais 
de 1 salário mínimo 

 
5. O (A) Sr.(a) estudou? Quanto tempo?  

 
6. O (A) Sr.(a) sabe ler e escrever? 

 
7. Em quais momentos/situações o (a) Sr.(a) lê? Seus filhos participam 

desses momentos? 
 

8. O (A) Sr.(a) utiliza a escrita no seu dia – dia? Seus filhos participam 
desses momentos? 

 
9. No seu trabalho você utiliza a leitura e a escrita? Como? 

 
10. O (A) Sr.(a)  tem materiais escritos em casa? Alguém lê ou escreve em 

casa? O que? Quando? 
 

11. O (A) Sr.(a) ou outra pessoa  conta histórias em casa para seus filhos?   
 

12. Seu (a) filho (a) tem oportunidade de ler ou escrever algo em casa? 
 

13. Quais materiais escritos seu (a) filho (a) tem acesso além do material da 
escola? Em casa ou na comunidade? 

 
14. Em sua casa existem livros, revistas ou jornais? 

 
15. Quem ajuda seu filho nas tarefas de casa? 

 
16. Seu filho assiste televisão? Quais programas? 

 
17.  Com que idade seu (a) filho(a) que está no 2º ano  foi para a escola? 

 
18. O que o (a) sr.(a)  acha da escola? Por quê? 

 
19. O que o (a)  sr.(a) espera que seu (a) filho (a) aprenda na escola?  

 
20. O que o (a)  sr.(a)  espera que seu (a) filho (a) seja no futuro? 

 
21. Seu (a) filho (a) participa de atividades no PETI ou em outro programa 

assistencial? Caso positivo, quais as atividades desenvolvidas? 
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Apêndice C– ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS 

ALUNOS 
 

 
1. Qual seu nome? 

 
2. Quantos anos você tem? 

 
3. Quantos irmãos? 

  
4. Você estudou em outra escola antes desta? (   ) sim   (   ) não 

 
5. Você gosta desta escola? (  ) sim   (  ) não    Por quê? 

 
6. Você acha que aprende na escola? (   ) sim   (   ) não    O quê?  

  
7. Do que você mais gosta na escola? 

 
8. Você acha que aprende fora da escola? Na rua? (   ) sim   (   ) não. O quê? 

 
9. Quando sai de casa onde você costuma ir? Fazer o quê? 

 
10. Você vê coisas escritas na rua? O quê? Onde? Você procura lê essas 

coisas?  
 

11. O que você faz quando não está na escola? 
 

12. O que você faz quando está em casa? Você brinca? De que? 
 

13. Na sua casa tem livros, revistas ou jornais? 
 

14. Sua mãe ou outra pessoa lhe conta estórias? 
 

15. Para que serve saber ler e escrever? 
 

16.  Quem escreve na sua casa? O quê? 
 

17. Você faz as atividades de casa? Quem lhe ajuda? 
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Apêndice d – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A 

DIRETORA 
 
 

1. Qual sua formação? 

2. Há quanto tempo está na direção da escola? 

3. A escola possui Projeto Político Pedagógico? 

4. A escola possui uma proposta pedagógica? Como foi elaborada? 

5. Como são elaboradas/planejadas as atividades pedagógicas? 

6. A direção participa desse momento? 

7. Em sua opinião, as crianças já trazem alguns conhecimentos de leitura e 

escrita? 

8. Para você a família pode contribuir com o processo de alfabetização? 

9. Como é a participação dos pais na escola? 
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Apêndice E – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM AS 

FUNCIONÁRIAS DA ESCOLA 
 

 
 

1. Qual sua formação? 

2. Há quanto tempo está trabalhando na escola? 

3. Quando a escola foi fundada? 

4. Por que recebeu o nome Frei Damião? 

5. Como foi o início da escola? Quais as atividades eram desenvolvidas? 

6. Qual o número atual de alunos da escola? 

7. Qual o número de professores e funcionários da escola? E a formação dos 

mesmos? 

8. Qual o horário de funcionamento da escola? 
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Apêndice F – ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

1. Quais as atividades desenvolvidas na sala aula que envolvem leitura e 

escrita? 

2. Como são trabalhadas? 

3. Como é a participação das crianças nessas atividades? 

4. Há uma sequência nas atividades? 

5. Como é realizada a mediação do professor nas atividades escritas? 

6. As atividades são realizadas em grupo ou individualmente? 

7. Quais recursos são utilizados nas aulas?   
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ANEXO  1 –  ABC DO SERTÃO  

 


