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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetivou analisar experiências e sentidos atribuídos a escrita por 

crianças no contexto da Educação Infantil e tematiza questões relativas à criança, escrita 

e Educação Infantil. Seu desenvolvimento se orientou pelas seguintes premissas: a) A 

criança é um ser concreto, capaz de aprender e se desenvolver, desde que lhes sejam 

propiciadas, pelo meio sociocultural, as condições necessárias para que possa apropriar-

se da cultura e recriá-la, produzir novos sentidos sobre a realidade que a cerca, sendo 

estes sentidos importantes na compreensão do mundo; b) A Educação Infantil é etapa 

inicial da Educação Básica (Lei 9394/1996), com finalidade de promover o 

desenvolvimento integral da criança, o que inclui suas capacidades simbólicas e 

linguísticas; c) A escrita é uma linguagem e uma prática cultural presente na vida das 

crianças e da sociedade e, finalmente; d) É preciso incorporar, nas discussões e práticas, 

os modos como as crianças entendem a escrita – a partir de suas vivências e das 

mediações que lhes são propiciadas. A pesquisa buscou responder a questão: Que 

experiências com a escrita são vividas por crianças da Educação Infantil e que sentidos 

atribuem à essa linguagem? O estudo assumiu, como aportes teórico-metodológicos, 

princípios da abordagem qualitativa de pesquisa, as proposições de L. S. Vygotsky 

sobre processos humanos e de M. Bakhtin para a pesquisa nas Ciências Humanas. A 

investigação envolveu os seguintes procedimentos metodológicos: sessões de 

observação do tipo semi-participativa, entrevistas coletivas e individuais do tipo 

semiestruturadas e análise documental.  O estudo teve, como lócus, um Centro 

Municipal de Educação Infantil da rede pública de Natal, RN e, como sujeitos 

participantes, um grupo de 21 crianças com idades entre cinco a seis anos incompletos 

durante o ano de 2017 e as profissionais responsáveis pelo grupo – a professora e a 

coordenadora. A análise dos dados realizada mediante o entrecruzamento dos registros 

produzidos com o aporte teórico-metodológico nos possibilitou constatar que as 

crianças expressam sentidos múltiplos em relação à escrita, sistematizados nos seguintes 

eixos de sentido: 1) É desenhar; 2) É usar instrumentos para escrever; 3) Fazer 

letras/alfabeto; 4) Fazer nomes; 5) Fazer atividades vinculadas à escola; 6) Estudar para 

ser inteligente; 7) Fazer “coisas de adulto”; 8) Algo que se faz para outra pessoa; 9) 

Algo que é vivido fora da escola. Esses sentidos expressados pelas crianças revelam, 

tanto restrição e fragilidade na compreensão dessa linguagem, de sua natureza simbólica 

e de sua função social, quanto, por outro lado, sua capacidade de recriar e produzir 

cultura, ampliando o que vivenciam com sua imaginação e produzindo sentidos que 

recriam o vivido. Nosso estudo aponta para a necessidade de que as crianças precisam 

ser, na escola, introduzidas na cultura escrita de forma significativa, que esta precisa ser 

incorporada às suas vivências em situações reais, respeitando-se as especificidades da 

Educação Infantil como etapa educacional por meio de um trabalho que considera as 

interações e brincadeiras como eixo centrais das práticas, o que implica uma formação 

pertinente dos professores que atuam nesta etapa. 

 

Palavras-Chave: Escrita na Educação Infantil; Pesquisa com crianças; Sentidos Infantis. 

 

 



ABSTRACT 

 

This research focused on analyzing experiences that children had with writing in the 

context of Early Childhood Education and the senses attributed by them to this language 

mode. The study took the following premises as guidance: a) Children are concrete 

beings, capable to learn and develop themselves, as long as the necessary means for 

experimentation, exploration and appropriation of the surrounding world/culture are 

ensured by the sociocultural environment, so they can recreate it and produce their own 

and singular significations; b) Early Childhood Education is the initial stage for Basic 

Education, aiming to promote a child’s integral development, including symbolic and 

linguistic capacities; c) Writing is both a language and a cultural practice present at 

society and in the lives of children, consisting in the object of their (inter)active 

discoveries; d) It is necessary to incorporate, in both discussions and practices, the ways 

that children understand writing – from their ensured experiences and mediations. The 

study assumed, as methodological contributions, fundamentals of the qualitative 

approach, L. V. Vygostky’s propositions for historical-cultural approach, and M. 

Bakhtin’s dialogism for both researches on human-social processes and guidance on 

child research. The investigation involved the following methodological procedures: 

semi-participative observations, individual and collective semi-structured interviews 

and documental analysis. The study was located in a publically funded Municipal 

Center for Child Education in Natal-RN. The subjects were a group of 21 children aged 

five to six years, through 2017 and the professionals responsible for the group – the 

teacher and the facility’s coordinator. Data analysis, performed by crisscrossing the 

records produced with the theoretical-methodological support, enabled us to state that 

the experiences lived by children in the exploration of producing spontaneous writings, 

such as preconized by the official guidance for this stage, are characterized by 

restrictions and lack of context. The observed practices exposed the children to 

repetitive and reductionist activities of copying names and identifying letters, not 

considering writing as a language and cultural practice, as well as the possibilities of 

child authoring. Children, by crisscrossing their school and extracurricular experiences 

with writing, reveal multiple meanings to this language. For them, writing is: 1) To 

draw; 2) To use instruments to write; 3) To create letters/alphabet; 4) To make names; 

5) To make school related choirs; 6) To study/know/learn/become more intelligent; 7) 

To do “adult stuff”; 8) To do something one does for someone else; 9) Something that is 

lived outside school boundaries. These significations expressed by children reveal both, 

restriction and fragility in their comprehension of such language, its symbolical nature 

and social function, as well as, on the other hand, their capacity to recreate and produce 

culture, broadening their experience with imagination, producing meaning that recreate 

the moment. Our study points to the necessity that children need to be, in school, 

introduced to written culture in a meaningful way, that it needs to be incorporated to 

their real experiences, respecting the specificities of Early Childhood Education as an 

educational stage, through a method that considers interactions and playtime as central 

points of the practices, implying a pertinent teacher training for those that act in this 

stage. 

 

Keywords: Writing in early childhood education; Research with children; Child 

Significations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Origem e problematização do estudo 

De que modos a escrita é experimentada por crianças e professores na 

Educação Infantil? Que sentidos as crianças atribuem às práticas de escrita nessa etapa 

educativa? 

Nosso interesse em pesquisar essa temática emergiu no decorrer do percurso 

formativo, em experiências acadêmicas e profissionais em contextos diversos. De modo 

especial, durante o percurso de formação no Curso de Pedagogia na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, nos foi possível aprofundar conhecimentos teóricos 

sobre a temática “Linguagem escrita na Educação Infantil” atuando como bolsista de 

Iniciação Científica (PIBIC), na Base de Pesquisa intitulada “Estudos Sobre Processos 

de Ensinar e Aprender na Educação Infantil”, do Centro de Educação na UFRN. Na 

tentativa de compreender melhor esse processo desenvolvemos, como trabalho de 

“iniciação à pesquisa” um estudo de caráter introdutório que resultou no trabalho de 

conclusão de curso intitulado “A linguagem escrita segundo crianças e professores da 

Educação Infantil”. Por meio desse trabalho demos início à busca por sistematizar 

conhecimentos sobre os modos como a linguagem escrita é vivenciada e significada por 

crianças e professores na Educação Infantil. 

No âmbito do Curso de Pedagogia, também nos sentimos mobilizadas por essa 

temática ao cursarmos os componentes curriculares Aprendizagem e Desenvolvimento 

da Linguagem, Alfabetização e Letramento I e II, Fundamentos da Educação Infantil e 

Estágio Supervisionado na Educação Infantil. Os estudos e discussões desenvolvidos 

nos ajudaram a compreender que as crianças são sujeitos capazes de, em contextos de 

interação e de mediação, aprender, se desenvolver e produzir cultura mediante a 

produção de sentidos sobre o mundo e sobre si mesmas. 

Durante o curso e concomitante às atividades de iniciação científica, 

participamos de um projeto de extensão da UFRN denominado Trilhas Potiguares
1
, 

atuando mais especificamente na formação continuada de professores do interior do 

estado, ministrando um minicurso sobre alfabetização e letramento. Nesse contexto, foi 

possível discutir e refletir, junto com professores e professoras participantes, sobre as 

                                                             
1 O Trilhas Potiguares é um programa de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com 
efetiva interação entre a Universidade e a comunidade de pequenos municípios do RN. Nesse programa 
professores e alunos da UFRN planejam e desenvolvem ações nos pequenos municípios no sentido de 
contribuir para a transformação da realidade. 
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posições diferentes e mesmo antagônicas que perpassam o trabalho pedagógico com a 

linguagem escrita, sobretudo na primeira etapa da educação básica. 

Essa experiência vivenciada no projeto Trilhas Potiguares nos auxiliou a 

perceber a existência de diferentes modos de compreender a aprendizagem e o ensino da 

escrita, que envolvem, tanto o objeto de conhecimento – a sua natureza –, quanto o 

próprio processo de aprender: o papel do aprendiz e do professor, quando, onde e como 

acontece. Pondo em evidência que esse, bem como todos os outros, é um aprendizado 

que tem origens nas interações entre aprendizes e práticas socioculturais mediadas por 

outros do meio social. Desse modo, esse aprendizado, diferentemente do que se pensava 

antes – e ainda se pensa em alguns contextos – não se inicia somente em situações de 

ensino formal. Assim, pode iniciar-se bem antes, desde que as crianças têm contato com 

materiais e práticas que envolvem a escrita como linguagem.  

Concluída a graduação, e movidas pelo constante interesse em aprofundar 

conhecimentos sobre linguagem escrita, iniciamos, em 2014 um Curso de 

Especialização em Fundamentos Linguísticos para o Ensino da Leitura e da Escrita, 

oferecido pelo Curso de Letras da UFRN. A especialização contribuiu, sobretudo, para 

compreendermos o ensino da língua escrita sob a perspectiva da sociolinguística, 

despertando-nos para considerar, em nossas práticas pedagógicas, as condições 

socioculturais que estão imbricadas na construção do conhecimento pelos sujeitos 

aprendizes, sobretudo as experiências que vivenciam em seus contextos de vida 

extraescolares. 

Nesse mesmo período, em 2015, mediante aprovação em concurso público para 

professora da rede pública do município de Natal, passamos a atuar como professora em 

um Centro Municipal de Educação Infantil, como são designadas as instituições 

educacionais destinadas às crianças de zero a cinco anos e onze meses em nosso 

município.  

Nossa prática como professora trouxe inquietações, sobretudo ao percebermos 

que, apesar das raras exceções, em muitas instituições educativas a perspectiva das 

crianças sobre as coisas não era considerada, não era tida como importante. Além disso, 

instigadas pelas experiências anteriormente descritas e, além delas, pelas vivências com 

as crianças, na relação com elas, nos encontros com colegas de profissão, nos eventos 

científicos, passamos a nos questionar acerca do trabalho com a escrita na Educação 

Infantil. 
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A escrita é/pode ser trabalhada no cotidiano da Educação Infantil? Qual 

escrita? De que modos? Como a escrita é proposta por professoras(es) e vivenciada por 

crianças? Qual a perspectiva das crianças sobre a escrita que lhes é oferecida no 

contexto da Educação Infantil? 

Junto a esses questionamentos, mediante as conversas com colegas, passamos a 

nos questionar em relação a: Como se organizam as práticas pedagógicas dos 

professores com a escrita junto as crianças pequenas? Essas práticas consideram as 

crianças como sujeitos aprendizes? Consideram as propriedades da escrita como 

linguagem e, ainda, a função e finalidade da Educação Infantil como etapa educativa?  

O que pensam as crianças – dentro de suas possibilidades - sobre a escrita que lhes é 

propiciada no cotidiano da Educação Infantil? Essas ultima questão norteou a 

construção do projeto de pesquisa, sendo o foco de nossa investigação. Foi durante a 

atuação como professora da educação infantil que demos inicio ao curso de mestrado. 

Mediante os estudos que desenvolvemos nas diferentes experiências 

acadêmicas que vivenciamos, tanto na graduação, como na pós-graduação, nos foi 

possível compreender que a Educação Infantil, enquanto etapa inicial da Educação 

Básica, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9394/1996) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil precisa 

garantir, mediante suas práticas pedagógicas: 

[...] a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, 

verbal, plástica, dramática e musical; 

[...] experiências de narrativas, de apropriação e interação com a 

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 

textuais orais e escritos. (BRASIL, 2010, p. 25). 

 

Desse modo, o documento das DCNEI (BRASIL, 2010) que tem caráter 

mandatório e cujas definições devem ser consideradas por todas as instituições que 

desenvolvem atividades educacionais para essa etapa expressa a linguagem escrita como 

uma das múltiplas linguagens a serem apropriadas pelas crianças mediante práticas 

pedagógicas. 

Mas, se a definição é clara como orientação para as práticas, os modos como 

precisa se efetivar no contexto das instituições junto às crianças ainda é objeto de muitas 

discussões. Como aponta Dantas (2016), muitos aspectos relativos aos conhecimentos a 

serem trabalhados na Educação Infantil, bem como aos modos de sua exploração-

experimentação pelas crianças, ainda precisam ser melhor discutidos, compreendidos, 
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definidos, respeitando-se as diferenças de contextos e de sujeitos envolvidos – tanto as 

professoras e professores, quanto as próprias crianças. 

A elaboração da Base Nacional Comum Curricular iniciada em 2015 – 

propiciou, em suas duas primeiras versões (em 2015 e 2016) uma grande participação 

nas discussões sobre objetivos e “conteúdos” mais específicos a serem trabalhados junto 

às crianças como direitos de aprendizagem. A organização do documento referente à 

etapa da Educação Infantil apresenta um avanço nas definições acerca do que as 

crianças têm direito de aprender, de experimentar e, consequentemente, do que é preciso 

trabalhar nas instituições de educação infantil, considerando, ao mesmo tempo, as 

crianças como sujeitos capazes, que buscam compreender e participar dos mundos em 

que vivem, com suas especificidades e as especificidades das propostas pedagógicas a 

serem desenvolvidas nas instituições que atendem as crianças de zero a cinco/seis anos. 

A terceira e definitiva versão da BNCC (BRASIL, 2017) foi produzida no contexto da 

mudança de governo ocorrida em 2016
2
 a partir da qual muitas transformações foram 

implementadas nos mais diferentes segmentos da sociedade, muitas vezes em 

movimento contrário ao que vinha se dando. No caso da BNCC, a terceira versão fez-se 

sem mais participação da sociedade e mesmo dos grupos responsáveis pelas primeiras 

versões. 

Apesar disso, mediante intenso movimento de grupos envolvidos com a 

educação infantil, a terceira versão do documento manteve grande parte do que já havia 

sido produzido para a etapa da Educação Infantil, como os “Direitos de Aprendizagem” 

e a proposição da organização de currículos por “Campos de Experiência”. 

Com relação aos “Direitos de Aprendizagem”, o documento, seguindo o já 

proposto na segunda versão (BRASIL, 2016) propõe que a Educação Infantil promova, 

em suas propostas curriculares, condições em que as crianças possam: 1. Conviver; 2. 

Brincar; 3. Participar; 4. Explorar; 5. Expressar; 6. Conhecer-se. Esses “direitos” que 

representam modos de as crianças estarem no mundo e se relacionarem com a cultura 

podem ser organizados, respeitando-se as especificidades infantis, em “Campos de 

Experiência”, em vez de áreas de conhecimento ou mesmo componentes curriculares. 

Esses campos são assim definidos: 1. O eu, o outro e o nós; 2. Corpo, gestos e 

                                                             
2 Em agosto de 2016, após processo marcado por fortes controvérsias de ordem política e jurídica, a 
Presidente Dilma Roussef, eleita por maioria em 2014, teve seu mandato cassado. Assumiu, em seu 
lugar, o então Vice-Presidente Michel Temer, representando grupos políticos e econômicos com visões 
diferentes em relação às políticas públicas, em especial à educação. 



19 

movimentos; 3. Traços, sons, cores e formas; 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Nesses “campos”, que são definidos por “práticas” ou relações, a linguagem – 

em suas modalidades oral e escrita, assim como por sinais, encontra-se no campo 

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”. No dizer de Oliveira (2017), uma das 

integrantes do grupo que elaborou, nas duas primeiras versões da BNCC, o documento 

da etapa da Educação Infantil: 

O campo foi originalmente proposto como um importante instrumento 

de interação de diferentes linguagens que trouxessem para o cotidiano 

das unidades os momentos de “escutar” (no sentido de acolher 

mensagens orais, corporais, musicais, corporais, além das mensagens 

trazidas por textos escritos), e “falar” (entendido como expressar não 

apenas pela oralidade, mas também pela linguagem de sinais, escrita 

espontânea, escrita braile, dança, desenhos). Trabalhar com esse 

importante conjunto de linguagens neste campo ampliaria não apenas 

a fala, mas o pensamento (sobre si, sobre o mundo, sobre cada uma 

destas linguagens) e a imaginação das crianças. (OLIVEIRA, 2017, p. 

11. Grifo nosso). 
 

Como podemos ver, a escrita – enquanto ato de escrever, de produzir escritos, 

ainda que nos moldes de “escrita espontânea, ou seja, não convencional, encontra-se 

afirmada no documento, tal como também nas DCNEI de 2009, como uma das múltiplas 

linguagens a serem propiciadas às crianças como “direito de aprendizagem” de 

expressar, de dizer, de explorar, de vivenciar. 

Desde muito cedo, dependendo das condições de vida e das práticas das 

pessoas de seu meio sociocultural, as crianças passam a interagir com a escrita, com 

práticas e materiais escritos que se fazem presentes nos contextos onde vivem, podendo, 

mediante essas interações, construir significações e sentidos em relação ao que é a 

escrita, à sua função social, aos modos como se produz e se compreende os escritos. 

Esses sentidos são importantes, pois, ao mesmo temo em que são produzidos nas 

relações das crianças com as práticas escritas, baseiam o modo como ela se relaciona 

com a escrita e seu aprendizado. 

Mas, essas significações e sentidos não são naturais e nem evoluem 

internamente/individualmente na criança. Como todos os outros processos de 

construção mental, desenvolvem-se nas interações e por meio de intervenções sociais, 

mediadas pela linguagem, como nos diz Vygotsky (1998). Por isso, nas instituições de 

educação infantil, onde muitas crianças passam grande parte de seu dia a dia, a escrita 

precisa estar presente como uma atividade social e cultural, de forma intencional e 
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sistemática e como possibilidade de “exploração” pelas crianças de um outro modo de 

dizer e de pensar, de acordo com as diferentes situações e objetivos, respeitando-se as 

ideias das crianças pequenas sobre “como se escreve”, que podem ser diferentes da 

escrita convencional e sem a obrigatoriedade de aprendizagens dessas convenções, 

próprias da alfabetização propriamente dita. 

Mas, a forma como a escrita precisa ser trabalhada e como pode estar presente 

na educação infantil não é compreendida do mesmo modo por estudiosos e educadores. 

O lugar da escrita na educação infantil, nas instituições de educação de crianças 

pequenas, vem sendo discutido por autores que assumem posições diferentes. Assim, 

encontramos, nas discussões atuais, teorizações que tomam como foco a escrita e seu 

aprendizado, defendendo que este pode e precisa iniciar-se, de modo sistemático já na 

educação infantil, respeitando-se as capacidades e as necessidades das crianças, bem 

como as especificidades da Educação Infantil, como Ferreiro (1993), Carvalho (1999), 

Brandão (2010), Lopes e Vieira (2011) Baptista (2010), entre outros. Mas, também 

encontramos posições que, assumindo uma preocupação com a escolarização precoce 

das crianças e com a descaracterização dessa etapa, são contrárias à inserção de práticas 

sistemáticas com a escrita na Educação Infantil, como Faria (2005). 

Ao lado dessas discussões, por vezes, ignorando-as, por vezes compreendendo-

as de forma equivocada, as práticas educativas que se desenvolvem nas instituições, 

muitas vezes ficam polarizadas entre posições que, de um lado inserem a escrita como 

componente do currículo infantil, com finalidade preparatória para os níveis 

subsequentes, com prejuízo de outras aprendizagens; ora consideram que não é 

necessário introduzir esse trabalho e deixam a criança em prejuízo em relação às 

aprendizagens relativas à linguagem escrita, mesmo esta estando tão presente no 

cotidiano, desconsiderando as crianças como sujeitos aprendizes ativos, que interagem 

com os objetos da cultura e buscam compreendê-los, para o que necessitam de 

mediações sistemáticas e intencionais. 

Assim, observamos que nas práticas a escrita não tem sido trabalhada de modo 

que respeite a sua natureza de linguagem e seus processos de aprendizagem, e nem 

tampouco as crianças como sujeitos aprendizes. É desconsiderada a perspectiva das 

crianças em relação à própria escrita, ou seja, não tomam como relevante o que as 

crianças pensam sobre o que é a escrita, para que serve e como se lê e se escreve. 

Nosso estudo parte, portanto, das seguintes considerações: 
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 A criança é um ser concreto, capaz de aprender e se desenvolver, desde 

que lhes sejam propiciadas, pelo meio sociocultural, as condições 

necessárias para que possa apropriar-se da cultura e recriá-la, produzir 

novos sentidos sobre a realidade que a cerca, sendo estes sentidos 

importantes na compreensão do mundo; 

 A Educação Infantil é etapa inicial da Educação Básica (Lei 9394/1996), 

com finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança, o que 

inclui suas capacidades simbólicas e linguísticas, por meio da criação de 

condições em que elas possam aprender e desenvolver-se mediante 

experiências significativas; 

 A escrita é uma linguagem e uma prática cultural presente na vida das 

crianças e da sociedade. Sua compreensão e utilização de modo 

significativo é importante e necessária às crianças, ao lado da oralidade, 

da brincadeira, da corporeidade, do desenho e outras formas de relação 

com o mundo, também presentes na educação infantil; 

 É preciso incorporar, nas discussões e práticas, os modos como a 

crianças entendem a escrita – a partir de suas vivências e das mediações 

que lhes são propiciadas. 

 

Justificamos, dessa forma, o desenvolvimento da pesquisa afirmando que o 

estudo do tema se configura como essencial no contexto dos estudos da área, no sentido 

de trazer contribuições para (re)significar as práticas com a escrita junto as crianças 

pequenas, considerando que, para isso, é necessário escutar os sujeitos que fazem as 

práticas, a saber: coordenadores, professores e, sobretudo, as crianças. 

 

 

1.2. Questão do estudo 

Que experiências com a escrita são vividas por crianças da Educação Infantil e 

que sentidos atribuem à essa linguagem? 

 

Objeto de estudo 

Experiências e sentidos da escrita para crianças da Educação Infantil. 
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Objetivo do estudo 

Analisar experiências vivenciadas com a escrita por crianças na Educação 

Infantil e os sentidos que atribuem ao escrever. 

 

 

1.3. O objeto de estudo no contexto das pesquisas  

A presente seção do texto tem como finalidade situar o nosso estudo no âmbito 

das pesquisas e produções já desenvolvidas sobre a temática em questão – a linguagem 

escrita na Educação Infantil – no âmbito nacional, publicadas na Scientific Electronic 

Library Online (SIELO), nos anais digitais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), no Repositório da UFRN, além de artigos diversos pertinentes a 

esse estudo, no período de 2007 a 2017.  

Para a realização deste levantamento utilizamos como descritores de busca os 

seguintes termos: “escrita”, “educação infantil” e “linguagem escrita”. Esses descritores 

também são conceitos que fundamentam a nossa investigação e serão discutidos no 

decorrer da pesquisa. Saliento que buscamos nos aproximar dos estudos que 

contemplavam o trabalho pedagógico com a escrita com crianças de 4 a 6 anos 

incompletos, anos finais da Educação Infantil, pois nossa pesquisa de mestrado situa-se 

nessa faixa etária. 

O levantamento que realizamos permitiu-nos constatar que existe uma 

quantidade significativa de pesquisas sobre a linguagem escrita na Educação Infantil. A 

linguagem escrita diz respeito às práticas de uso da leitura e da escrita. Contudo, é 

importante destacar que o nosso estudo centra-se nas experiências de produção de 

escrita e não nas práticas de leitura. Por outro lado, a maioria das pesquisas que 

encontramos dá ênfase ao estudo de habilidades metalinguísticas por crianças e às 

práticas de leitura pelo professor, em detrimento de estudos que tomam como objetivo 

de investigação as experiências das crianças com a produção escrita. 

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) localizamos 

alguns trabalhos relativos a temática da linguagem escrita na Educação Infantil. As 

pesquisas de Costa (2012), Cabral (2013), Scarpa (2014), Campos (2015), Miguel (2015), 

Souza (2016) enfatizaram o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor com a 

linguagem escrita. Já as investigações de Aquino (2007) e Lima (2010) destacaram a 

relação entre consciência fonológica e aquisição da escrita pela criança.  
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Costa (2012) investigou práticas desenvolvidas em eventos mediados pela 

linguagem escrita numa turma com cinco anos de idade em uma escola pública. A 

autora chama atenção para a importância de trabalhar com a escrita criando situações 

em que seja necessário à criança escrever. 

Cabral (2013) também realizou uma pesquisa na qual investigou a prática de 

professoras da Educação Infantil com crianças de cinco anos em relação ao ensino da 

escrita. Seu objetivo era compreender as relações entre os conhecimentos infantis sobre 

a notação alfabética e as diferentes metodologias de ensino adotadas pelos professores. 

Desse modo, seu estudo centrou-se nas práticas das professoras. Segundo a autora o 

fator predominante no desempenho das crianças nas diferentes propostas relacionadas a 

habilidades metafonológicas é a didática da professora. Seu estudo defende que o 

desenvolvimento de habilidades fonológicas na Educação Infantil favorece a iniciação 

da criança na compreensão do sistema de escrita alfabético. 

Scarpa (2014) realizou uma importante investigação sobre os conhecimentos 

que crianças advindas de famílias de baixa renda tinham a respeito da língua escrita e 

em que medida tais conhecimentos poderiam estar relacionadas às duas propostas 

didáticas diferentes. Para isso, a autora selecionou quatro pré-escolas e organizou-as em 

dois grupos: de um lado, pré-escolas que propunham práticas de ensino pautadas na 

apresentação gradual e sequenciada de letras e atividades de cópia e, de outro, aquelas 

que consideravam a língua escrita como um objeto cultural com o qual as crianças 

interagiam exercendo diversas práticas sociais de leitura e escrita em distintos contextos 

de uso, ao mesmo tempo em que tinham possibilidades de apropriar-se das 

particularidades do sistema de escrita alfabético. Seu estudo apontou que, em todas as 

tarefas propostas, as crianças desse ultima grupo obtiveram melhores resultados do que 

as que estavam imersas em práticas voltadas ao ensino exaustivo de letras e atividades 

de cópia. Para a autora, em alguns casos essa diferença mostrou-se expressiva. 

Campos (2015) faz uma análise acerca de como os professores traduzem em 

seu fazer pedagógico o entendimento sobre a influência que a atividade de brincar 

exerce no processo de apropriação da linguagem escrita. A autora destaca que o 

desenho, a fala, a pintura e, sobretudo, a brincadeira, formam as bases necessárias para a 

aquisição da linguagem escrita pelas crianças.  

Miguel (2015) analisa as concepções e práticas de leitura e escrita expressas 

nos registros e nas falas das professoras dos anos finais da Educação Infantil. Em sua 

pesquisa a autora constatou que as professoras que participaram da investigação estão 
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percorrendo um caminho de distanciamento de práticas de cunho preparatória para a 

alfabetização a medida que buscam incluir práticas diárias de leitura, atividades em que 

se propõe às crianças ler e escrever palavras e textos de seus respectivos contextos. Por 

outro lado, a pesquisadora aponta que as formações promovidas pela Secretaria da 

Educação do município em que a escola se situa enfatizam as concepções de infância, 

do brincar e das culturas infantis, não tratando de modo específico a questão da leitura e 

da escrita. 

Souza (2016) investigou a perspectiva dada à linguagem escrita nas instituições 

públicas de Educação Infantil. O autor buscou identificar as concepções de ensino e 

aprendizado da escrita apresentadas por professoras de Educação Infantil que atendem 

crianças da faixa etária de cinco anos de uma escola pública de ensino, suas práticas 

pedagógicas e as relações estabelecidas entre seus discursos e práticas. Seu estudo 

revelou falta de clareza das professoras quanto às fundamentações teóricas das práticas 

que realizam em sala de aula e, ainda, indefinição sobre o que seja o trabalho com a 

linguagem escrita na Educação Infantil. 

Aquino (2007) teve como objetivo central investigar a relação entre consciência 

fonológica, a aquisição da linguagem escrita e o efeito do trabalho sistematizado de 

exploração de rimas no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética com 

crianças em idades de cinco anos. A autora defende que práticas sistematizadas que 

fazem uso de gêneros textuais variados e que favorecem a interação com a língua 

propiciam as crianças da Educação Infantil aprendizagens de ordem metafonológicas.  

Lima (2010) analisou práticas de ensino voltadas à compreensão do sistema de 

escrita alfabética desenvolvidas em duas turmas do último ano da Educação Infantil e 

suas relações com as aprendizagens dos alunos. Os resultados de sua pesquisa indicaram 

que uma prática de ensino de língua na perspectiva do alfabetizar letrando, com ênfase 

na leitura de diferentes gêneros textuais e com atividades que envolvam o trabalho com 

rimas e jogos fonológicos, oportunizando às crianças pensarem sobre as características 

do sistema de escrita e pode favorecer o desenvolvimento dos conhecimentos relativos à 

aprendizagem da escrita alfabética. 

Em pesquisas na Scientific Electronic Library Online (SIELO) encontramos o 

artigo de Santos e Bezerra (2017) que investigaram o desenvolvimento da consciência 

fonológica em crianças em idade pré-escolar e também os trabalhos de Girão e Brandão 

(2014), Morais, Albuquerque e Brandão (2016) e Neves, Castanheira e Gouvêa (2017) 

que abordaram o uso, reflexão e produção de diferentes gêneros textuais por crianças. 
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Santos e Bezerra (2017) avaliam os efeitos de um programa de intervenção em 

consciência fonológica sobre o desempenho em tarefas de escrita em 15 crianças em 

idade pré-escolar, as quais foram submetidas a provas de consciência fonológica, 

conhecimento de letras e escrita de palavras antes e após a intervenção. Os resultados de 

sua pesquisa sugerem um efeito positivo da intervenção tanto no desenvolvimento das 

habilidades metafonológicas, quanto nas habilidades de escrita dos participantes.  

Girão e Brandão (2014) analisam como professoras da Educação Infantil 

conduzem o processo de escrita coletiva de textos com seu grupo de crianças. Ao 

analisar essa mediação das professoras, as autoras identificados 11 tipos de intervenção 

durante a escrita coletiva dos textos. Segundo as autoras, tais intervenções variaram em 

grau de complexidade e se mostraram relacionadas aos gêneros textuais produzidos e à 

própria situação que gerou a escrita dos textos. 

Morais, Albuquerque e Brandão (2016) defendem que as crianças tem direito 

de, na escola, refletir sobre textos de diferentes gêneros escritos, principalmente os 

literários, e sobre os princípios do sistema de escrita alfabético. Nesse texto, os autores 

discutem o ensino e a aprendizagem da linguagem escrita envolvendo meninas e 

meninos de 5 anos. Chegam a conclusão de que as crianças que puderam explorar 

narrativas de ficção, cantigas rimadas e outros textos da tradição oral, além de jogos 

fonológicos, apresentaram progressos marcantes. 

Neves, Castanheira e Gouvêa (2017) examinam com base na análise do 

cotidiano de uma escola pública de educação infantil em Belo Horizonte, MG, os 

significados do ler, escrever e brincar para crianças pequenas. Para as autoras é possível 

fazer a integração do letramento e do brincar na educação infantil. 

Destacamos também os trabalhos de Azevedo (2017) e Silvia (2010) 

encontrados no Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.  

Silvia (2010) investiga as contribuições da leitura de literatura infantil na 

problematização das experiências e conflitos emocionais de crianças de educação 

infantil. A autora chega a conclusão que a leitura de literatura em sala de aula se 

constituiu como um território privilegiado de inclusão da subjetividade do leitor, das 

suas experiências emocionais e de seus conflitos na trama da história, de forma a 

auxiliar as crianças a refletirem e se apropriarem de estratégias para lidar com sua 

realidade interior. 
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Azevedo (2017) abordou a temática da leitura na Educação Infantil. A autora 

realizou uma pesquisa com crianças e analisou sentidos atribuídos à leitura por crianças 

no contexto da primeira etapa da Educação Básica. Seu estudo aponta para a 

necessidade de que os modos de pensar e significar a leitura por crianças sejam 

considerados na ressignificação das práticas pertinentes à leitura no contexto da 

Educação Infantil. 

Realizamos uma pesquisa com recorte temporal mais amplo no site da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Optamos 

por pesquisar do ano de 2000 ao ano de 2017. A ANPEd destaca-se como Associação que 

assume grande relevância para a área da Educação Infantil, é um espaço de avaliação e 

divulgação das pesquisas mais influentes sobre as diferentes temáticas relacionadas a 

primeira infância. Ao longo desses anos encontramos apenas 10 trabalhos que 

abordaram a temática da linguagem escrita, com ênfase na leitura de literatura e não na 

prática de produção escrita pela criança – o nosso objeto de estudo. Desses trabalhos, 

apenas Neves (2011), Girão e Brandão (2012) se debruçaram sobre o trabalho com a 

produção de textos escritos na Educação Infantil. 

Neves (2011) analisa o contexto brincadeiras de um grupo de crianças no 

último ano da Educação Infantil. A partir da análise de dados construídos no campo 

empírico, a autora defende a possibilidade da construção de uma prática pedagógica que 

respeite as culturas de pares e o desenvolvimento infantil, integrando o brincar e a 

construção da linguagem escrita na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

Girão e Brandão (2012) trazem os saberes revelados por duas professoras em 

relação ao trabalho de escrita coletiva de textos com crianças de cinco a seis anos. Ao 

refletirem sobre a mediação nas atividades de escrita coletiva, as docentes explicitaram 

saberes relativos: às estratégias de interação com o grupo, à coautoria dos textos, ao 

processo de textualização, à revisão textual, à ativação dos conhecimentos prévios das 

crianças sobre o conteúdo e gênero textual, entre outros. As trocas discursivas entre as 

professoras e a reflexão sobre a prática mostraram-se importantes ferramentas no 

processo de reconstrução e validação dos saberes docentes. 

Como evidenciamos, ao longo desses anos, pesquisas que investigavam o 

trabalho com a linguagem escrita foram pouco divulgados na ANPEd e, dos trabalhos 

aceitos, apenas dois abordaram práticas de produção escrita. Por essa importância que a 

ANPEd assume no âmbito científico, nos questionamos sobre que temas tem sido 

incentivados a ser compartilhados na Educação Infantil? Quais conteúdos que abordam 
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a temática da linguagem escrita foram aceitos e quais foram reprovados? Por que os 

trabalhos que privilegiam a leitura de literatura estão mais presentes do que trabalhos 

sobre as práticas de escrita? Tais questionamentos foram sendo produzidos ao longo da 

construção desse Estado da Arte e nos dão indícios de que termo “leitura” foi mais 

aceito na Educação Infantil do que a escrita. A Educação Infantil seria assim um lugar 

em que se pode falar de leitura, mas nem tanto da escrita. 

Ressaltamos também que a maioria dos trabalhos abordam práticas de leitura 

de literatura pelo professor e não o aprendizado da leitura pelas crianças. Sabemos que, 

numa perspectiva interacionista, ao por as crianças em situações de práticas de leitura 

estamos, ao mesmo tempo, criando condições em que elas interagem com a leitura e se 

apropriam de alguns aspectos dessa prática, tais como sua função, seus modos de 

realização e os objetos envolvidos na cultura escrita. 

Além disso, evidenciamos que poucos estudos privilegiam o olhar das crianças 

e suas significações a respeito da escrita. Fala-se sobre o olhar da criança em relação ao 

uso de tecnologias, as dimensões étnico-raciais, a outras linguagens - como a 

brincadeira, mas não encontramos trabalhos que tematizam a perspectiva das crianças 

da Educação Infantil a sobre a escrita. Isso aponta para a relevância dessa investigação 

que toma a perspectiva dos sujeitos centrais da Educação Infantil – crianças e 

professores – para construir conhecimento sobre uma temática que assume posições 

polêmicas e, por isso, divergentes, nas políticas, práticas e produções científicas. 

 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

Essa dissertação, resultante de nossa pesquisa, está estruturada em quatro 

capítulos e as considerações finais. 

No primeiro capítulo buscamos apresentar o tema de nossa investigação, a 

origem de nosso interesse pela temática em estudo, o objeto, a questão e o objetivo da 

pesquisa – bases que orientaram todo nosso estudo. Nesse mesmo capítulo, buscamos 

apresentar alguns estudos que discutem a temática em questão, na perspectiva de 

considerar as discussões no contexto acadêmico e destacar a relevância de nossa 

pesquisa. 

No segundo capítulo, discorremos sobre os principais aportes teórico-

metodológicos que fundamentam a pesquisa, os procedimentos de construção e análise 
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dos dados. Apresentamos o caminho percorrido para definição do lócus, caracterizamos 

os sujeitos participantes da pesquisa e alguns aspectos da rotina da turma pesquisada. 

No terceiro capítulo, situamos nosso referencial teórico discorrendo sobre a 

criança, a infância, a Educação Infantil e a escrita. Nas ultimas páginas do capítulo 

trazemos uma síntese da nossa compreensão sobre o processo de significação – 

considerando que essa compreensão é fundamental na construção e análises dos dados. 

No quarto capítulo, realizamos uma análise baseada no entrecruzamento dos 

dados construídos com as teorizações que tomamos como aportes: experiências e 

sentidos da escrita para crianças da Educação Infantil. 

Fechamos o trabalho com as nossas considerações finais. Retomamos aspectos 

discutidos ao longo da dissertação acerca do objeto de estudo em análise, destacando a 

necessidade de maior reflexão e ampliação do debate em torno do trabalho com a escrita 

na Educação Infantil e da escuta das crianças nas práticas destinadas à elas como pontos 

relevantes na busca por uma educação pública de qualidade. 

 

  



29 

2. APORTES E PERCURSO METODOLÓGICOS 

 

2.1. A natureza da pesquisa 

Nessa segunda parte do texto sistematizamos o percurso metodológico de nossa 

pesquisa. A investigação orientou-se pelos princípios da perspectiva qualitativa e 

assumiu proposições da abordagem histórico-cultural de Lev S. Vygotsky (1896-1934) 

para a pesquisa sobre processos humanos e do dialogismo de Mikhail Bakhtin (1895-

1975) para a pesquisa nas ciências humanas e, ainda, aspectos específicos das pesquisas 

com crianças. 

Nossas escolhas metodológicas devem-se à compreensão de que pesquisar é, 

sobretudo, um processo de produção de conhecimento e que, como propõem as matrizes 

histórico-cultural e semiótica de constituição humana, a linguagem assume papel 

importante na construção do conhecimento, considerando-se que é nas relações entre as 

pessoas, na sociedade e na cultura, que se origina o conhecimento humano, em 

contextos de interações e mediações sociais e simbólicas. Tais concepções 

epistemológicas produzem desdobramentos para a compreensão e escolha dos 

procedimentos de construção e análise de dados na pesquisa. 

 

2.1.1. Princípios da abordagem qualitativa de pesquisa 

Tomando como referência o problema central da pesquisa - analisar 

experiências e sentidos das crianças sobre a escrita/escrever numa escola pública de 

Educação Infantil - encontramos na Abordagem Qualitativa com enfoque sócio-

histórico a metodologia apropriada para alcançar os objetivos propostos nesse estudo. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa tem em sua 

essência as seguintes características: 1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o 

investigador é o principal agente na recolha desses mesmos dados; 2) os dados que o 

investigador recolhe são essencialmente de caráter descritivo; 3) os investigadores que 

aproveitam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo em si do que 

propriamente pelos resultados; 4) a análise dos dados é feita de forma indutiva e; 5) o 

investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado que os 

participantes atribuem às coisas e a sua vida. 

Como podemos ver, essas características põem em relevo: o papel dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa – pesquisados e pesquisadores; o papel da linguagem – a 
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pesquisa como descrição e compreensão de significados; o processo de investigação 

como privilegiado e não apenas o produto. 

Essas premissas foram analisadas por Freitas (2003; 2010) e articuladas “num 

diálogo” com as proposições da abordagem denominada pela autora como “sócio-

histórica” – a abordagem histório-cultural de L. S. Vygotsky e a teoria enunciativa da 

linguagem de M. Bakhtin. Para a autora, é possível, mesmo considerando diferenças 

epistemológicas entre essas perspectivas e a abordagem qualitativa de pesquisa, 

encontrar pontos em comum e entender a pesquisa que se orienta por uma perspectiva 

histórico-cultural como sendo de natureza qualitativa e sócio-histórica. 

 

2.1.2. Proposições L. S. Vygotsky e de M.  Bakhtin para a pesquisa 

Em sua proposição de que o psiquismo humano tem origem nas relações 

sociais, em interações mediadas pela linguagem, Vygotsky afirma que a transformação 

de processos sociais em funções psicológicas individuais, se faz mediante processo 

denominado por ele de internalização, definido como “A internalização de formas 

culturais de comportamento envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo 

como base as operações com signos” (VYGOTSKY, 2008, p. 75). 

O autor afirma, portanto, que a linguagem – a atividade com signos – 

possibilita lidar – internalizar, significar – com objetos do mundo exterior, mesmo que 

estes não estejam no campo de visão dos sujeitos, e que essa capacidade lhes permite 

agir mentalmente, ou seja, a linguagem tem função de instrumento para o agir interno – 

psíquico – mediante a utilização de mecanismos cognitivos, tais como análise, abstração 

e generalização. Além dessa função constitutiva de “internalização” e regulação, a 

linguagem também assume, para o autor, função comunicativa, que possibilita 

transmitir informações acumuladas ao longo da história. Bakhtin (1997) corrobora com 

Vygotsky (2008) ao enfatizar a natureza semiótica, social e relacional dos processos 

mentais. Para ambos os autores, é por meio de signos e nas relações entre as pessoas 

que a linguagem constitui o psiquismo – a consciência, o pensamento. A esse respeito, 

consideramos pertinente recorrer às palavras de Bakhtin, quando explicita que 

Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre 

uma consciência individual e uma outra. E a própria consciência 

individual está repleta de signos. A consciência só se torna consciente 

quando se impregna de conteúdo ideológico e, consequentemente, 

somente no processo de interação social (BAKHTIN, 1997, p. 34). 
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Em uma compreensão semelhante de que é nas relações sociais mediadas pela 

linguagem – pelos signos – que se encontra a base da constituição do psiquismo 

humano, Vygotsky (2007) considera que o estudo de processos humanos precisam 

orientar-se por uma compreensão de que o que se analisa/estuda são sempre processos e 

não objetos estáticos, acabados, ou seja, os “objetos” de estudo precisam ser 

compreendidos como tendo uma história, constituídos em relação com os contextos 

concretos em que emergem e, sobretudo, como produções humanas – como 

significações. Por outro lado, o autor propõe que é preciso, na análise de processos 

humanos, tanto descrever, quanto compreender-interpretar-explicar, apontando que os 

dados a serem analisados não são meramente “recolhidos” pelo pesquisador, mas 

construídos em movimento de inter-ações de pesquisador e pesquisados em contexto, o 

que implica, tanto a descrição rigorosa, como a análise, envolvendo compreensão e 

interpretação do que é observado, captado pelo olhar do pesquisador. Nessa perspectiva, 

a pesquisa envolve procedimentos, não apenas de descrição das características aparentes 

dos processos, mas de interpretação/compreensão de que estes não são isolados, existem 

em contexto; buscar, além da descrição, compreender suas relações de origem e 

transformações. 

Ao abordar a pesquisa em ciências humanas, por sua vez, Bakhtin (2009) põe 

em relevo a linguagem, ao afirmar que a fonte dos dados é sempre o texto, considerando 

que o que se produz como compreensão, como consciência e conhecimento, são textos – 

sentidos “[...] – as falas, as escrituras, os gestos [...]” (FREITAS, 2010, p. 9), tanto dos 

pesquisadores, quanto dos pesquisados, que se encontram, no processo de pesquisa, em 

relação de interação, com suas visões de mundo permeadas de valores relativos às 

posições que ocupam nas relações sociais. A pesquisa implica, ao pesquisador, a 

ocupação de posições diferenciadas – de aproximação e afastamento em relação aos 

contextos e sujeitos de estudo, o que lhe possibilita construir conhecimentos a partir da 

investigação, em cooperação com os sujeitos envolvidos e produzir novos textos 

mediante essa relação. Esse posicionamento envolve, por parte do pesquisador, de 

atitudes de responsividade e responsabilidade – de ética. 

A articulação proposta por Freitas (2003; 2010), entre as proposições das 

perspectivas de Vygotsky e Bakhtin e as características da abordagem qualitativa de 

pesquisa, aponta avanços nas orientações para pesquisas em educação. Com elas, 

podemos compreender que ao tratarmos de processos humanos-sociais precisamos 

considerar, como fonte primordial dos dados, os sujeitos e suas significações em seu 
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contexto sociocultural, visto que é nesses contextos que essas significações vão se 

produzindo; que os “objetos” de estudo – os sujeitos humanos e seus processos, suas 

significações – não se encontram prontos e acabados e nem tampouco isolados, 

abstratos, mas em permanente processo de transformação e em relação com os 

contextos concretos. Os dados não são meramente “recolhidos” pelo pesquisador, mas 

construídos por meio de ações de descrição rigorosa e análise, envolvendo compreensão 

e interpretação do que é observado.  Assim, tanto o processo, como o “produto” – as 

sistematizações resultantes da investigação – são privilegiados. 

Orientadas por essas referências, para procedermos ao estudo das experiências 

e sentidos de crianças acerca do escrever na educação infantil, definimos  a escola de 

educação infantil em que se encontram, todos os dias, como integrante desse contexto 

sociocultural em que vivem como sujeitos concretos, no qual vivenciam experiências e 

elaboram significações – sentidos – relacionando-os aos contextos em que convivem 

junto aos outros de seu meio social, especialmente, mas não exclusivamente, o meio 

escolar.  

Martins Filho indica que “[...] o texto e o contexto são, para qualquer 

pesquisador, importantes ferramentas conceituais, e a etnografia importante recurso para 

realizar a leitura desse universo” (MARTINS FILHO, 2011, p. 97). É nessa direção que 

utilizamos o caderno de campo como instrumento de registro das observações, dos 

acontecimentos que envolviam as crianças e a escrita no contexto da instituição de 

educação infantil. 

 

2.1.3 As pesquisas com crianças 

A escuta das crianças como sujeitos destacou-se como central em nossa 

pesquisa. Nosso desejo de ouvir o que elas tinham a dizer, conhecer suas perspectivas e 

dialogar com elas sobre como experimentam e como pensam a escrita – o escrever – foi 

o que nos motivou a realizar esse estudo. 

Sabemos que o interesse em realizar pesquisa com crianças pequenas vem 

crescendo nas últimas décadas, em âmbito mundial, sobretudo, pelo reconhecimento da 

infância como categoria social, “[...] como uma fase da vida dotada de características 

próprias, com fundamental importância para a constituição da identidade humana das 

crianças, tanto do ponto de vista subjetivo e social, como do cultural [...]” (MARTINS 

FILHO, 2011, p. 83), e das crianças enquanto atores sociais, pessoas concretas, sujeitos 
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que possuem o direito de participar e que são capazes de produzir discursos sobre 

questões que envolvam sua infância e sua educação. 

Essas pesquisas têm sido fortemente influenciadas por estudos que articulam a 

educação e a infância, tais como os da Sociologia da Infância que, como afirma 

Sarmento, buscam “ouvir a voz das crianças”. Para o autor: 

[...] estudar as crianças como actores sociais de pleno direito, a partir 

do seu próprio campo, e analisar a infância como categoria social do 

tipo geracional é o objectivo a que se tem proposto a sociologia da 

infância, para quem “ouvir a voz das crianças” se constitui mesmo 

como uma directriz vertebradora na compreensão de factos e 

dinâmicas sociais em que as crianças contam. (SARMENTO, 2011, p. 

27). 
 

Também na área da Educação da Infância, estudos de Graue e Walsh têm, 

como tema, a centralidade das crianças e seus contextos. Segundo os autores, o que 

buscam são “os significados das crianças” (GRAUE E WALSH, 2003, p. 17) ou, “[...] o 

significado humano da criança, isto é, a compreensão significativa do mundo que a 

criança construiu através da experiência culturalmente mediada que tem desse mundo.”. 

(GRAUE E WALSH, 2003, p. 21). E ainda: “[...] nós propomos que os investigadores 

pensem nas crianças como vivendo em contextos específicos, com experiências 

específicas e em situações de vida real”. (GRAUE E WALSH, 2003, p. 22. Grifos dos 

autores). 

Esse reconhecimento sobre as crianças é crucial, pois, como afirma Rocha 

(2013): 

Conhecer as crianças implica desdobramentos na prática pedagógica, 

que, associada ao conhecimento sobre os contextos educativos, pode 

permitir um redimensionamento crítico das orientações e das práticas 

educativo-pedagógicas dirigidas a elas. (ROCHA, 2013, p. 347). 

 

Assim como Rocha (2013) aponta, acreditamos que conhecer as crianças e suas 

perspectivas sobre aspectos de suas vidas nos diferentes contextos de convívio e, em 

especial, sobre a educação que lhes é dirigida implica em desdobramentos que podem 

contribuir para reconfigurar as práticas destinadas a elas. Contudo, para conhecer a 

perspectiva das crianças é preciso ouvi-las, desenvolver uma escuta sensível a elas e, 

vale ressaltar, isso não é uma tarefa simples. Como indicam Sarmento e Pinto: 

O estudo das realidades da infância com base na própria criança é um 

campo de estudos emergente, que precisa adotar um conjunto de 

orientações metodológicas cujo foco é a recolha da voz das crianças. 

Assim, além dos recursos técnicos, o pesquisador precisa ter uma 

postura de constante flexibilidade investigativa [...], a não projetar o 
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seu olhar sobre as crianças colhendo delas apenas aquilo que é o 

reflexo dos seus próprios preconceitos e representações. (SARMENTO 

E PINTO, 1997, p. 78 apud MARTINS FILHO, 2011, p. 84). 
 

Como indicam os autores citados, para que sejam superadas as visões 

adultocêntricas ainda vigentes nas pesquisas voltadas à compreensão de questões da 

infância é preciso reconhecer as crianças não apenas como “objetos” a serem 

analisados, mas como sujeitos a serem ouvidos e realizar pesquisas não sobre crianças, 

mas com elas.  

No Brasil, é possível identificar estudos que consideram as crianças como 

sujeitos em seus contextos educacionais – creches e pré-escolas – e que buscam ouvir 

suas vozes como fontes de dados. Entre outros estudos destacamos os de Carvalho 

(1990), de Kramer e Leite (1997), Cruz (2008), Martins Filho e Prado (2011), Rocha e 

Kramer (2013), entre outros. 

Em nosso grupo de pesquisa na UFRN, temos buscado desenvolver pesquisas 

que consideram as crianças como sujeitos em contextos de instituições de educação 

infantil, buscando compreender suas experiências e sentidos sobre aspectos de seu 

contexto educacional enquanto práticas da cultura. Assim são os estudos de Azevedo 

(2016) que investigou experiências e sentidos de crianças da Educação Infantil 

pertinentes à leitura; de Lira (2017) que focalizou modos de participação das crianças na 

construção do currículo. 

Nesses estudos, tendo como referências metodologias desenvolvidas por Cruz 

(2008) e Kramer (2013) temos buscado construir metodologias adequadas às 

especificidades infantis, com destaque para a consideração da relação adulto-

pesquisador e crianças e para as dimensões de ludicidade e imaginação que são próprias 

do pensamento e da linguagem infantis. 

Nessa perspectiva, destacamos a contribuição de Bakhtin (1992) para as 

pesquisas em Ciências Humanas e, mais especificamente, para a pesquisa com crianças 

ao trazer o conceito de exotopia. Esse conceito forneceu as bases para a escolha das 

estratégias metodológicas realizadas com a finalidade de ouvir as crianças. Numa 

perspectiva bakhtiniana é necessário ter empatia com o outro e buscar ver o mundo 

como o outro vê. O autor afirma: 

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema 

de valores, tal como ele vê, devo colocar-me em seu lugar, e depois, 

de voltar ao meu lugar, contemplar seu horizonte com tudo o que se 

descobre do lugar que ocupo fora dele; devo emoldurá-lo, criar-lhe um 
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ambiente que o acabe, mediante o excedente de minha visão, de meu 

saber, de meu desejo e de meu sentimento. (BAKHTIN, 1992, p. 45). 

 

Desse modo, após colocar-me no lugar das crianças, considerando seus gostos, 

seu interesse pelo lúdico, devo retornar ao meu lugar de pesquisador para interpretar 

seus dizeres e construir conhecimentos com e a partir deles. Em outras palavras, a partir 

do que conseguimos “captar” em relação aos modos como as crianças experimentam e 

veem as coisas do mundo em que vivem, é possível, com o excedente de visão que 

temos – as referências teóricas, nossos valores, nossas perspectivas – compreender o 

“objeto” pesquisado com maior profundidade, alargar o conhecimento que tínhamos 

antes. 

Essa aproximação das crianças e de suas vozes implica, por sua vez, como já 

afirmado acima, procedimentos específicos e propícios à construção dos dados. 

 

 

2.2. Procedimentos de construção dos dados 

Tomando como base a questão norteadora, o objeto e o objetivo da 

investigação e nossos aportes metodológicos, definimos os procedimentos para a 

construção dos dados. Os procedimentos utilizados foram: observações de tipo “semi-

participativa”; entrevistas de tipo semiestruturadas com as crianças – individuais e 

coletivas; entrevistas semiestruturadas com a professora e coordenadora pedagógica, 

questionário com os pais e análise documental do Projeto Político Pedagógico da 

instituição. As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas por 

nós. Com relação às observações, buscamos fazer uma descrição rigorosa do que 

observamos no campo de pesquisa por meio do registro em diário de campo, bem como 

de fotografias e gravador de voz, com a finalidade de consolidar e enriquecer os dados. 

 

2.2.1. Observação do tipo semi-participativa 

Optamos por definir as observações como “semi-participativas” pois 

entendemos que, embora não tivéssemos intencionalidade de intervir de forma explicita 

no contexto pesquisado, a nossa presença no campo interferiu em sua dinâmica de 

funcionamento, nas ações e relações entre crianças e a professora. Numa visão 

bakhtiniana, nossa presença no contexto interviu-provocou transformações nos “textos”. 

Tanto a professora, quanto as crianças podem ter agido de modos diferentes devido à 

nossa presença na sala observada. 
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Realizamos observações por 27 dias – um turno – com registro em diário de 

campo, totalizando 135 horas de observação da turma pesquisada. Também realizamos 

10 dias de observação no contexto da escola (turma do nível III). De início, 

pretendíamos realizar a pesquisa com duas turmas (Nível III e IV – crianças de 4 e 5 

anos). Contudo, no decorrer da pesquisa e considerando os limites do tempo destinado 

ao curso de mestrado e as nossas próprias limitações de disponibilidade, em virtude de 

termos realizado todo o curso em situação de trabalho como professora, redefinimos os 

sujeitos que iriam participar da pesquisa, optando por fazê-la apenas com a turma de 

“Nível IV” como é designada a turma de crianças com idades entre 5 a 6 anos. A 

escolha por essa turma se deu pela suposição de que as crianças dessa faixa etária teriam 

um discurso oral mais elaborado e, com isso, mais condições de participar da pesquisa 

como “informantes”. Além disso, consideramos que as crianças estariam no último ano 

da Educação Infantil, o que nos fez inferir que encontraríamos práticas mais frequentes 

relativas à produção de escrita pelas crianças. 

Conforme Freitas (2003) os estudos qualitativos fundamentam-se na 

observação para a realização de trabalhos de campo. Segundo a autora, a observação 

não pode centrar-se apenas em descrever eventos, mas buscar as possíveis relações entre 

eles, para que - de forma dialética - seja integrado o individual e o social. Desse modo, 

observar no contexto da pesquisa qualitativa não consiste apenas num exercício de 

descrição, mas, principalmente, na busca por estabelecer relações para aproximar-se da 

essência do objeto em investigação. Segundo a autora, na pesquisa qualitativa de cunho 

sócio-históriaco a observação se constitui em um “encontro de muitas vozes”. Quando 

observamos um evento nos deparamos com muitas linguagens, diferentes discursos 

verbais, gestuais e expressivos e essas “vozes” também precisam ser consideradas no 

processo de construção dos dados (FREITAS, 2003). 

 

2.2.2. As entrevistas com crianças, professora e coordenadora 

Além das observações, a entrevista representa um dos procedimentos 

fundamentais para a construção dos dados na pesquisa qualitativa. Conforme LUDKE 

(2003), nas pesquisas qualitativas de cunho sócio-histórico, a entrevista é compreendida 

como uma produção de linguagem. Baseada em Bakhtin, a autora amplia nosso 

entendimento a respeito das entrevistas ao afirmar que: 

A entrevista acontece entre duas ou mais pessoas: entrevistador e 

entrevistado(s) numa situação de interação verbal e tem como objetivo 
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a mútua compreensão. Não uma compreensão passiva baseada no 

reconhecimento de um sinal, mas uma compreensão ativa que, no 

dizer de Bakhtin, é responsiva, pois já contém em si mesma o gérmen 

de uma resposta (FREITAS, 2003, p. 34). 
 

Sabemos que no processo de entrevista os interlocutores estão produzindo 

sentidos entre os enunciados na comunicação verbal de forma (inter)ativa. Por isso, 

numa perspectiva dialógica, optamos por realizar as entrevistas semiestruturadas, pois, 

conforme Minayo esse tipo de entrevista “[...] combina perguntas fechadas e abertas, em 

que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender à indagação formulada” (MINAYO, 2010, p. 64). No caso específico das 

entrevistas com as crianças, essa modalidade atende às especificidades infantis, cuja 

linguagem (escuta e fala) pode ser permeada de imaginação e fantasia, de mudança de 

tema, suscitando retomadas frequentes, ao mesmo tempo em que se propicia a 

elaboração, pela criança, de seu dizer, na situação de interação. 

 

A entrevista com a professora e a coordenadora pedagógica 

Nosso objeto de estudo são as experiências e os sentidos que as crianças 

atribuem à escrita, enquanto exercício de notação gráfica-produção de texto. Contudo, 

apesar de nosso estudo se centrar nas experiências e significações das crianças, 

decidimos entrevistar a professora e a coordenadora pedagógica da instituição pois 

entendemos que, ainda que as crianças sejam capazes de interagir com a cultura e 

vivenciar experiências significativas e elaborar sentidos próprios, essa autonomia é 

relativa às condições que lhes são propiciadas nos contextos em que vivem. E no 

contexto escolar, a professora e a coordenadora – enquanto orientadora do trabalho 

docente – são as profissionais responsáveis por sistematizar e desenvolver as práticas 

junto às crianças, ou seja, são elas que criam condições/oportunidades em que as 

crianças podem vivenciar experiências e, também a partir delas, construírem sentidos 

sobre os objetos-práticas que experimentam, tal como a escrita. 

Desse modo, ouvir essas profissionais sobre suas concepções e práticas acerca 

do lugar da escrita na escola e na turma especificamente nos possibilitou compreender, 

de forma mais ampla e aprofundada, os contextos nos quais as crianças experimentam a 

escrita e constroem visões sobre o escrever. 

É importante destacar que a escola nos recebeu muito bem e não apresentou 

qualquer resistência em nos fornecer dados que solicitamos. A professora, por sua vez, 
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se disponibilizou desde o início para que realizássemos a pesquisa em sua turma. Talvez 

isso tenha se dado pelo fato de ter me apresentado como pesquisadora e também como 

professora. Afinal, também atuo como professora de Educação Infantil na rede pública 

de ensino, em outra instituição, mas no mesmo município em que realizei a pesquisa. 

Desse modo, acreditamos que as tensões possivelmente existentes nas relações de 

hierarquia e de poder que demarcam os processos entre pesquisador e sujeitos 

pesquisados foi amenizada, tendo se estabelecido um clima de confiança entre os 

sujeitos – crianças e professora – e nós, na posição de pesquisadora. 

Não realizamos entrevistas nos primeiros dias de observação. Decidimos 

conviver com os sujeitos durante o período de observação para, posteriormente, realizar 

as entrevistas. Podemos dizer que isso contribuiu para a criação de um contexto 

favorável à realização dos encontros de entrevista que desenvolvemos mais adiante. 

Destacamos também que buscamos, para esses encontros, um ambiente adequado, com 

poucas interferências externas, o que nem sempre foi possível, especialmente durante a 

entrevista com a professora. Foi difícil encontrar um horário em que ela tivesse 

condições de conversar conosco de forma mais sistemática. Para isso, a professora se 

disponibilizou a estender seu horário na instituição para que realizássemos a entrevista 

após a saída das crianças. A entrevista ocorreu na própria instituição, guiadas por 

roteiros (Anexo 4) construídos com a finalidade de conduzir o diálogo em horário 

previamente acertado com as profissionais e foram gravadas em áudio (MP4) com a 

autorização das participantes e, posteriormente, transcritas para análise. 

 

As entrevistas com as crianças 

Por seu caráter dialógico a entrevista é concebida como produção de 

linguagem. O que inclui a entrevista com as crianças. Desse modo, embasadas na nossa 

maneira de ver as crianças – como sujeito capaz - acreditamos que elas são capazes de 

produzir discursos sobre si, sobre os outros e sobre a cultura que a cerca - a qual produz 

e nela é produzida – na situação de entrevista. Assim como aponta Freitas (2003) 

Considerar a pessoa investigada como sujeito implica compreendê-la 

como possuidora de uma voz reveladora da capacidade de construir 

um conhecimento sobre sua realidade que a torna co-participante do 

processo de pesquisa. Conceber, portanto, a pesquisa nas ciências 

humanas a partir da perspectiva sócio-histórica implica compreendê-la 

como uma relação entre sujeitos possibilitada pela linguagem 

(FREITAS, 2003, p. 29). 
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Dessa forma, tomamos as crianças como sujeitos co-participantes da pesquisa. 

Mas, cabe destacar que a pesquisa com crianças possui especificidades, sobretudo, na 

escolha das estratégias, recursos e materiais necessários na investigação. Sabemos que a 

criança tem um modo singular de produzir seu discurso e isso precisa ser considerado. 

Por outro lado, a emergência desses discursos na criança pode ser desencadeada, 

facilitada, possibilitada, através do uso de diferentes recursos metodológicos. 

Francischini e Campos (2008) apontam a história, o desenho e a pintura, além da 

“Sessão de bricolage”, como recursos que podem auxiliar a desencadear na criança o 

seu discurso. 

Com base nas contribuições de Francischini e Campos (2008) e no trabalho de 

Azevedo (2016), que ouviu crianças em busca de suas significações sobre a leitura, 

utilizamos um recurso que faz parte do universo e do cotidiano infantis para realizar as 

entrevistas individuais e as entrevistas coletivas junto às crianças. Por meio desse 

procedimento metodológico pudemos ouvir a opinião das crianças sobre a escrita que 

lhes era propiciada na instituição educativa. 

 

Entrevistas individuais 

Realizamos as entrevistas individuais com as crianças no decorrer da pesquisa. 

Convém desatacar que a realização das entrevistas com as crianças na escola constituiu-

se tarefa difícil, sobretudo, porque o horário disponível para a entrevista coincidia com 

o momento de recreio de outras turmas. Por vezes foi necessário interromper a 

entrevista diante das situações que surgiam. Um dos fatores que despertou nossa 

reflexão foi o fato de outras crianças, de outras turmas, demonstrarem interesse em 

serem ouvidas, em realizar a entrevista. Por questões éticas não pudemos incluí-las no 

estudo. Isso aponta para o desejo das crianças de falar e de serem ouvidas. 

As entrevistas individuais ocorreram sob a sombra de uma árvore, próximo ao 

campinho de futebol. As crianças demonstravam envolvimento com a atividade de 

pesquisa. À medida que ia buscá-las na sala percebia a animação de muitas ao dizer: 

“Agora é minha vez! Agora é minha vez!”. Nesse momento, a professora direcionava 

qual criança havia concluído a atividade e já estava disponível para realizar a entrevista. 

No momento da entrevista conversei com as crianças e questionei se elas 

gostariam de participar da entrevista. Mostrei o gravador de voz (MP4) e expliquei a 

finalidade dele. Questionei se poderia gravar a entrevista. As crianças demonstraram 

curiosidade com o gravador. Assim, combinei com muitas delas que poderíamos testar o 



40 

instrumento, poderíamos gravar sua voz e depois ouví-la. As crianças pareciam 

empolgadas com a possibilidade de ouvir sua voz no instrumento. Elas riam bastante. 

Na situação da entrevista, considerando o gosto das crianças pelo lúdico e com a 

finalidade de desencadear o seus discursos, conversamos com elas sobre a existência de 

um amigo chamado “Jambinho”, explicamos que ele vivia em outro mundo no qual não 

havia escrita. Diante, da situação, as crianças eram incentivadas a explicar o que era 

escrever, pois assim o áudio com suas vozes seria “enviado para Jambinho”. Utilizamos 

um roteiro de entrevista (Anexo 3). Todas as entrevistas foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas com a finalidade de facilitar o registro fiel da fala das 

crianças. 

 

Entrevistas coletivas 

Passados alguns dias da entrevista individual - na qual já havíamos conversado 

com as crianças sobre a existência de um amigo que vivia num mundo diferente e que 

não sabia o que era escrever - realizamos uma entrevista coletiva na forma de uma roda 

de conversa. Propomos às crianças a seguinte situação: apresentamos um boneco e 

contávamos uma estória. Falávamos que o boneco morava num mundo diferente, onde 

não existia nada escrito. Nessa situação, as crianças eram impulsionadas a explicar ao 

boneco chamado Jambinho, o que era escrever/escrita, para quê serve e como se 

escreve. 

De início, as crianças demonstraram muita curiosidade e desejo de manusear o 

brinquedo (boneco) e questionaram se ele estava dormindo. Atendendo a esse interesse, 

propiciamos, então, um tempo para que brincassem com o boneco. Em seguida, 

organizamos uma roda para conversarmos sobre o que era escrever. Considerando nossa 

percepção de que as crianças se mostravam muito participativas nas situações de 

oralização – falavam muito e ao mesmo tempo – levamos um microfone com o intuito 

de “demarcar” a vez de cada criança e também visando criar uma situação lúdica, 

propiciando que cada criança se sentisse mais à vontade, mais valorizada e pudesse falar 

simulando uma entrevista televisiva. 

Feita a roda, explicamos como iríamos proceder, contamos novamente a 

“história de Jambinho” e iniciamos os questionamentos. Assim, após cada questão, 

referindo-se ao que diriam para o boneco (O que é escrever? Para que serve escrever? 

Como se escreve?) as crianças iam pegando o microfone e falando, gradativamente, 

uma após a outra, explicando ao boneco suas ideias acerca de escrever. 
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2.2.3. Outros recursos para a construção dos dados: questionário e consulta 

documental 

Além das entrevistas e observação com registro em diário de campo, utilizamos 

outros recursos com o intuito de complementar os dados. Consultamos a proposta 

pedagógica da instituição e realizamos aplicação de questionários com os pais e/ou 

responsáveis pelas crianças (Anexo 6) que participaram do estudo. 

O uso de questionários nos possibilitou construir informações sobre alguns 

aspectos da vida das crianças, especificamente, sobre o contexto socioeconômico em 

que elas estavam inseridas (Quadro 1). É importante ressaltar que o questionário foi 

elaborado de maneira que facilitasse a compreensão dos pais e/ou responsáveis, 

contudo, alguns não sabiam ler e escrever e solicitaram a ajuda da pesquisadora. Como 

se tratou de um breve questionário, os pais responderam no momento inicial da rotina 

ou na saída das crianças. 

Para Ludke e André (1986) a consulta documental pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema. Nesse sentido, realizamos a analise do Projeto Político Pedagógico da 

instituição buscando encontrar apontamentos sobre o trabalho pedagógico com a escrita. 

A coordenadora nos forneceu o Projeto Político Pedagógico da instituição 

explicitando que ele estava em reformulação, estava inacabado. Ao lermos o projeto não 

encontramos apontamentos sobre o trabalho com a linguagem escrita, exceto no sumário 

em que estava escrito no capitulo “Da organização e da ação” um tópico denominado 

“Linguagem Oral e Escrita”. Reiteramos que essa informação estava presente apenas no 

sumário do documento. Não havia nada escrito sobre o trabalho pedagógico com a 

linguagem escrita no corpo do texto. De um lado, isso aponta para o reconhecimento de 

que a escrita deve estar presente como parte do currículo da instituição, de outro, a 

ausência do texto escrito nos mostra que esse lugar da escrita ainda parece estar 

indefinido no Projeto. 

 

2.3. O lócus da pesquisa e os sujeitos participantes 

Com base nas proposições e princípios que fundamentam nosso estudo, nos 

propomos a fazer uma descrição rigorosa do lócus em que realizamos a pesquisa 

empírica, bem como da rotina da turma observada. Tal descrição torna-se essencial nas 



42 

pesquisas de cunho qualitativo, pois fornece indícios do contexto social em que as 

crianças estão inseridas, além de nos possibilitar “captar” indícios do tempo e do espaço 

destinados ao objeto de estudo em análise, a saber: as experiências e os sentidos da 

escrita/escrever para crianças da Educação Infantil. 

A pesquisa foi realizada em um Centro Municipal de Educação Infantil – 

CMEI, localizado na Zona Norte do município de Natal, no estado do Rio Grande do 

Norte. Foram definidos critérios de escolha para a instituição pesquisada e sujeitos 

participantes. Os seguintes critérios orientaram a escolha da escola que constituiu o 

contexto de análise da pesquisa: a instituição deveria ser da rede pública, pois é nesse 

espaço que se insere a maioria das crianças de nosso país; a instituição a ser pesquisada 

deveria oferecer Educação Infantil para crianças em idade pré-escolar e, por último: 

seus gestores, professores, famílias e crianças necessitariam concordar com a realização 

da pesquisa.  

Destacamos também que a opção por realizar a pesquisa em uma instituição 

pública da rede municipal reitera nosso compromisso ético e político, enquanto 

pesquisadoras, com a Educação Pública. Ressaltamos que, além das justificativas 

mencionadas anteriormente, a escolha pela realização da pesquisa numa instituição 

pública de Educação Infantil decorre, sobretudo, do nosso envolvimento profissional na 

condição de professora nessa etapa educativa. 

Situado em um bairro periférico, o CMEI atende, em sua maioria, a crianças de 

camadas populares residentes tanto no bairro em que se situa a escola, quanto nos 

bairros vizinhos. Para atender as crianças que moram distante, a prefeitura disponibiliza 

o transporte escolar nos horários de funcionamento da escola. Conforme informações 

obtidas junto à secretaria da escola, através do acesso à ficha de matricula das crianças, 

constatamos que das 21 crianças participantes da pesquisa, 10 utilizavam o transporte 

escolar. É importante destacar que no período de observações tivemos a oportunidade 

de conversar com alguns pais sobre o transporte escolar. Observamos que o transporte 

era bastante pontual, sempre que chegávamos para as observações os pais já estavam 

aguardando o sinal de entrada das crianças na calçada da escola. Contudo, os pais 

alegavam que após deixar as crianças tinham, muitas vezes, que voltar para casa a pé e 

caminhar novamente até a escola para buscar as crianças no término da tarde. Isso 

porque o ônibus deixava as crianças na escola aproximadamente as 13 horas e 

permanecia estacionado próximo a escola até às 17 horas, quando as crianças 
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retornariam para casa. Apesar disso se caracterizar como uma dificuldade para as 

famílias, observamos que, de modo geral, as crianças são assíduas na escola. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram: crianças, professora e 

coordenadora pedagógica. Em relação às crianças, participaram do estudo 21 crianças 

(treze meninas e oito meninos) na faixa etária entre 5 e 6 anos de idade e pertencentes a 

mesma turma, nível IV. O objetivo do nosso estudo foi investigar as experiências com a 

escrita e os sentidos da escrita/escrever para crianças da Educação Infantil. Contudo, 

também optamos por entrevistar a professora da turma e a coordenadora por 

compreendermos que esses adultos são responsáveis por organizar e propiciar 

experiências às crianças no contexto da Educação Infantil, por esse motivo, seus 

sentidos sobre a temática também repercutem no modo como o trabalho acontece na 

sala de aula. 

A escolha da turma se deu, a princípio, pela disposição das professoras em 

participar da pesquisa. Após conversar com a gestão da escola, fizemos uma reunião 

com a equipe de professoras, auxiliares e coordenadora para apresentar a pesquisa. 

Inicialmente a proposta era realizar as observações em duas turmas, nível III e nível IV, 

seriam em média 50 crianças entrevistas. Duas professoras apresentaram interesse e 

disponibilidade em participar da pesquisa, uma atuava na turma de nível III (crianças de 

4 a 5 anos) e a outra professora atuava na turma de nível IV (crianças de 5 a 6 anos). 

Porém, em virtude do tempo restrito para a escrita da dissertação, tivemos que optar por 

desenvolver a pesquisa em apenas uma das turmas. Decidimos dar continuidade a 

pesquisa com a turma do nível IV. Um dos critérios que nos auxiliou na escolha da 

turma foi a suposição que as crianças de 5 a 6 anos teriam a linguagem verbal mais 

desenvolvida e maiores condições de participar. 

A turma do nível IV era composta por 25 crianças. Conversei com os pais das 

crianças, expliquei como seria desenvolvida a pesquisa e entreguei um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido solicitando a autorização para a participação de seus 

filhos na pesquisa. Obtive autorização de 22 pais/responsáveis, porém, uma criança não 

desejou participar da pesquisa. É importante destacar que o desejo das crianças de 

participar – ou não – foi considerado em todas as etapas de desenvolvimento da 

pesquisa. Desse modo, realizamos as entrevistas com 21 crianças. 

Para alcançarmos os objetivos propostos na pesquisa foi necessário, além da 

participação das crianças e da professora da turma, entrevistar a coordenadora 

pedagógica responsável pelo turno em que pesquisei. Assim, como ocorreu com os 
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demais sujeitos da pesquisa, considerei o interesse da coordenadora em participar da 

investigação. Além disso, com o intuito de conhecer um pouco a respeito das condições 

de vida das crianças, fizemos um questionário com os pais (Anexo 6). 

Por meio do questionário realizado com os pais constatamos que a grande 

maioria das crianças mora em bairros vizinhos ao que está situada a escola. Talvez esse 

movimento ocorra pelo fato de não haver ainda, no bairro em que as crianças residem, 

escolas públicas de Educação Infantil suficiente para a população de crianças. Nesse 

caso, através do transporte escolar, os pais encontram na escola em que realizamos a 

pesquisa – no bairro vizinho – a possibilidade de garantir a Educação de seus filhos. 

 

Criança  Idade Bairro em que 

reside 

Profissão da 

mãe 

Profissão do pai Como vem para 

a escola 

A. N. 5 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Autônoma Segurança A pé 

A.C. 6 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

ASG Técnico em 

mecatrônica 

Bicicleta 

C. B. 5 anos Nossa senhora da 

Apresentação 

Dona de Casa Açougueiro Ônibus escolar 

B. I 

 

5 anos Lagoa Azul ASG Garçom A pé 

J. R. 5 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de casa Cozinheiro Ônibus escolar 

C. E 6 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de Casa Pedreiro Ônibus escolar 

D. R. 6 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de Casa Desempregado Bicicleta 

E. A. 6 anos Jardim Progresso Desempregada Autônomo Bicicleta 

J. A.  5 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Manicure Pedreiro A pé 

L. G. 6 anos Lagoa Azul Manicure Agricultor A pé 

M. E. 6 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de casa Pedreiro A pé 

M. V. 6 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de Casa Autônomo Ônibus escolar 

Y. S. 5 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de casa Autônomo A pé 

A. V. 5 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de Casa (Não informado) A pé 

G. A. 5 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Desempregada Artesão Ônibus escolar 

G. G.  6 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Estudante Servente de 

pedreiro 

Ônibus escolar 

F. G. 5 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de Casa (Não informado) Ônibus escolar 

M. K.  5 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Manicure Autônomo Ônibus escolar 

Quadro 1: Caracterização de algumas variáveis referentes aos sujeitos do estudo 



45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em nossa sociedade as categorias de profissão estão estreitamente relacionadas 

ao nível de escolaridade. Dito isso, com base no quadro acima, podemos inferir que as 

profissões exercidas pelos pais das crianças podem indicar falta de instrução 

profissional e, consequentemente, falta de oportunidade no mercado. O que por sua vez 

pode ser um indício de que a condição financeira das famílias tem suas limitações. 

Com exceção do técnico em mecatrônica, que exige um curso técnico, as 

demais profissões muitas vezes não exigem a conclusão do Ensino Médio. Além disso, 

algumas profissões mencionadas podem ser exercidas eventualmente, o que significa 

dizer que não geram renda fixa. Observamos também que, em sua maioria, as mães 

atuam como dona de casa, ou seja, ficam inviabilizadas de ter participação ativa na 

renda familiar. Tais dados contribuem para enriquecer a interpretação empírica da 

realidade social em que as crianças estão inseridas e são necessários para apreender o 

contexto socioeconômico das crianças. 

 

A estrutura física 

A escola possui oito salas de referência
3
 (quatro destinadas ao nível III e quatro 

destinadas ao nível IV), um pátio adaptado para funcionar como refeitório, quatro 

banheiros infantis, dois banheiros para adultos, uma cozinha, uma dispensa, dois 

almoxarifados, uma sala de direção e secretaria, uma sala de professores e coordenação, 

dois parques, uma quadra, um campinho, um rancho literário
4
, um tanque de areia, uma 

sala de multimeios e a sala de recurso multifuncional. Barbosa afirma que 

O espaço físico opera favorecendo ou não a construção das estruturas 

cognitivas e subjetivas das crianças. Ao mesmo tempo, impõe limites 

                                                             
3 Optamos por utilizar o termo “sala de referência” por acreditarmos que a Educação Infantil não se 
configura como espaço de exposições sobre determinada área de conhecimento, não é espaço 
destinado a aulas para crianças. Defendemos que sejam propostas atividades que tenham as interações 
e brincadeiras como experiência principal. Por isso, adotamos o termo “referência” pois a sala da turma 
constitui-se um espaço de referência para a criança. 
4 O chamado “Rancho literário” é um espaço reservado para atividades de leitura e contação de história, 
uma casinha com varanda, localizada próximo a quadra da escola (Foto 7). Segundo a coordenadora 
pedagógica esse espaço foi construído pela comunidade escolar. Nele há uma estante com livros, 
cadeiras pequenas e almofadas para as crianças. 

M.X. 6 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de Casa Entregador Ônibus escolar 

R. C. 6 anos Nossa Senhora da 

Apresentação 

Dona de casa Padeiro Ônibus escolar 

T. A. 6 anos Lagoa Azul Organizadora 

de eventos 

Montador de 

móveis 

A pé 
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ou abre espaços para a imaginação dos adultos que criam ambientes 

(com auxilio das crianças) ricos e desafiantes, onde todos tenham a 

possibilidade de ter vivências, de expressar seus sentimentos e 

pensamentos. A disponibilidade de um ambiente variado e a variação 

dentro de um mesmo ambiente ampliam o universo cultural e 

conceitual das crianças (BARBOSA, 2006, p. 135). 

 

Nesse viés, os espaços da escola educam e são importantes ferramentas 

pedagógicas que criam novas formas de experimentar, vivenciar e se movimentar. 

Desse modo, são capazes de contribuir na elaboração de estruturas cognitivas e 

subjetivas das crianças. Por isso, devem ser pensados para a atuação das crianças de 

maneira que elas tenham a possibilidade de explorar e intervir. 

Consideramos que a escola, de um modo geral, é bastante espaçosa e oferece 

diferentes lugares de interação e experimentação para as crianças. O refeitório localiza-

se próximo a cozinha e é utilizado em horários diferenciados pelos grupos, geralmente 

um horário é destinado às quatro turmas de nível III e em outro horário as quatro turmas 

de nível IV. As cadeiras e as mesas desse espaço são adequadas ao tamanho das 

crianças. São oferecidos dois lanches, no primeiro momento de lanche as merendeiras 

vão às salas de referência servir as crianças. No segundo momento de lanche as crianças 

vão ao refeitório em filas, pegam os lanches e sentam-se para comer. Em seguida, 

depositam os pratos e colheres num balde, vão ao banheiro próximo ao refeitório para 

escovar os dentes e aguardam todos os colegas da turma terminarem para retornar a 

sala. Por vezes isso ocorreu de forma mecânica, sem conversa, sem estímulo, com 

cuidado apenas com a higienização das crianças. 

A escola possui dois bebedouros, um fica próximo as mesas do refeitório e o 

outro próximo ao campinho. Contudo, diariamente, as professoras levavam para a sala 

garrafas térmicas grandes, disponibilizadas pela escola, para que as crianças pudessem 

beber água na sala de referência em seus copos individuais trazidos de casa. Entretanto, 

a professora da turma em que realizamos as observações não levava tal garrafa pois a 

sala ficava localizada ao lado do bebedouro. 
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A sala da dos professores é ampla e possui um computador, armários, uma 

estante com livros de literatura infantil, uma mesa grande retangular e um bebedouro 

refrigerado, tipo “gelágua”. Chama atenção algumas obras nessa sala, que parecem ser 

pintura das crianças da escola.  Essa sala é utilizada para reuniões com a coordenação, 

nos momentos de planejamento e diariamente no momento do recreio das crianças. 

Nesse momento as professoras se reúnem por dez minutos para lanchar e ir ao banheiro. 

A escola possui parques com espaço bastante amplo, algumas árvores de porte 

médio e equipamentos no parque como: escorregador, balança, tubos de concreto 

coloridos, carrossel (gira-gira) de plástico, barras fixas nas quais as crianças se 

penduram alongando o corpo, escada horizontal e casinhas na altura das crianças. O 

chão do parque é de areia. Esses parques são utilizados diariamente por todas as 

crianças da escola. O recreio é organizado de acordo com os níveis. São dois momentos 

de recreio coletivo: o primeiro momento, aproximadamente das 15 horas às 15h20min é 

destinado às turmas do nível III, são em média 100 crianças nesse horário; o segundo 

momento, das 15h20 às 15h40, é destinado às quatro turmas do nível IV, ou seja, a 

média também é de 100 crianças. 

Nesse momento – por cerca de dez minutos – as professoras se ausentam 

diariamente para lanchar e ir ao banheiro, as crianças ficam sobre a supervisão de um 

grupo de Auxiliar de Serviços Gerais até que as professoras retornem. Essas 

profissionais permanecem a maior parte do tempo sentadas, observando de maneira 

distante as crianças brincando. 

As crianças da turma observada brincam em grupos, os mesmos grupos com os 

quais brincam na sala, geralmente as meninas preferem brincar entre si e os meninos 

 

Foto 01: Refeitório 

Fonte: Arquivo de pesquisa 
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também. Esse movimento de homogeneização dos grupos também ocorre nos 

momentos de brincadeiras na sala de referência. Quando retornam, as professoras 

costumam observavam as crianças brincando e fazem intervenções apenas em 

momentos em que eventualmente observavam brincadeiras que possam gerar algum 

machucado. Apesar da falta de mediação dos adultos nas brincadeiras, em situações de 

conflito, as crianças procuram as professoras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da recreação no parque, as crianças têm, na rotina semanal, um dia em 

que brincam no tanque de areia. Também existe um dia destinado ao uso da sala de 

multimeios e da quadra. Próximo ao tanque de areia há um cesto de plástico com 

brinquedos (baldes, panelas, pazinhas e forminhas de plástico) que eram objeto de 

disputa entre elas. Geralmente, o tanque de areia ficava coberto com uma lona que era 

  

  

Foto 02: Parque 1 Foto 03: Quadra 

Fonte: Arquivo de pesquisa Fonte: Arquivo de pesquisa 

Foto 04: Campinho Foto 05: Parque 2 

Fonte: Arquivo de pesquisa Fonte: Arquivo de pesquisa 
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retirada apenas quando uma turma utilizava o espaço. A professora sentava-se num 

banco próximo a esse espaço e observava as crianças brincando.  Durante esse momento 

as crianças pareciam estar num mundo de fantasia, num mundo só delas em que 

transformavam a areia em bolos, sanduiches e outros alimentos para oferecer à 

professora, viraram construtoras de casas e castelos de areia. A professora, ainda 

sentada no banco próximo ao tanque, entrava na brincadeira dialogando com as crianças 

sobre os alimentos e os castelos feitos por elas. Sobre a brincadeira de faz-de-conta, 

Coelho e Pedrosa apontam que 

A brincadeira de faz de conta, tal como descrita no presente estudo, 

revela, de inicio, como a representação está implicada nela 

intrinsecamente.Transformar uma “coisa” em outra, apresentar uma 

“coisa” como se fosse outra, tratar uma “coisa” como se fosse outra 

são expressões de um mesmo fenômeno psicológico: o de representar 

(COELHO E PEDROSA, 1997, p. 61). 

 

Na perspectiva do desenvolvimento infantil, ao brincar de faz-de-conta as 

crianças estão desenvolvendo a capacidade de representar à medida que compartilham 

os significados experienciados e constroem novos sentidos sobre o mundo em que 

vivem. Desse modo, observar atentamente as brincadeiras de faz-de-conta vivenciada 

pelas crianças constituiu-se um importante mecanismo para conhecer melhor esses 

sujeitos com os quais desenvolvendo a pesquisa. 

A sala de multimeios funcionava como sala de vídeo e brinquedoteca. Havia 

nessa sala um armário de alvenaria com diferentes tipos de brinquedos guardados, 

alguns brinquedos também ficavam nos cantinhos pelo chão, assim como alguns 

tatames empilhados. No centro do armário estava a televisão. Geralmente, quando era o 

dia de ir para essa sala, as crianças saiam em filas e ao se aproximar da sala entravam 

correndo para escolher o brinquedo de sua preferência. A professora entrava, sentava 

numa cadeira e observava as crianças brincando. Quando esse espaço era utilizado para 

assistir a um vídeo ou filme, as crianças sentavam ou deitavam no chão levantando 

bastante a cabeça para poder assistir, isso porque a televisão estava distante do campo 

de visão das crianças. Geralmente a professora levava vídeos relacionados ao assunto 

ensinado na sala de referência. 
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Nas sextas-feiras a escola tinha a prática de fazer um momento coletivo na 

quadra com todas as crianças, oito turmas reunidas. Esse momento era chamado de 

“Ciranda Cultura”, as crianças saiam em filas para a quadra e eram distribuídas em um 

grande circulo. Sentadas no chão assistiam a apresentações das professoras, dançavam, 

brincavam e cantavam junto com as docentes. Esse momento envolvia a participação 

das professoras, da coordenadora, das diretoras e dos secretários. 

A escola também possui um espaço que denominou “Rancho literário”, 

segundo a coordenadora esse espaço foi construído pela comunidade escolar. No 

interior da casinha há um armário com livros, cadeirinhas e almofadas. Assim como em 

outros espaços (tanque de areia, quadra, sala de multimeios) existe um dia na semana 

destinado a utilização do Rancho por cada turma. Contudo, a turma observada não 

utiliza esse espaço semanalmente. Observamos que o interior do espaço está 

empoeirado e com cheiro desagradável. Na varanda da casinha há uma cadeira de 

balanço grande e alguns banquinhos. Mesmo sendo orientadas pela professora a não ir 

para esse espaço sem ela, algumas crianças comumente pulavam a cerca ou abriam a 

porta para explorar o rancho literário no momento do recreio. 

 

 

 

 

 

 

Foto 06: Tanque de areia 

Fonte: Arquivo de pesquisa 
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As paredes de entrada das salas possuem murais externos em que algumas 

produções das crianças ficam expostas. Tais produções revelam indícios dos sentidos 

das professoras em relação ao trabalho com a escrita e com outras linguagens. 

Observamos nos murais textos escritos que tinham os adultos como interlocutores.  

Geralmente, encontrávamos atividades relacionadas a datas comemorativas. 

Observamos também atividades de desenho prontas, pinturas repetitivas com molduras 

estabelecidas e desenvolvidas com base no carimbo das mãos das crianças. 

 

 

Foto 07: Rancho literário 

Fonte: Arquivo Pessoal 

  

Foto 08: Armário com livros Foto 09: Interior do “Rancho” 

Fonte: Arquivo Pessoal 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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O Funcionamento 

O Centro Municipal de Educação Infantil pesquisado funciona nos turnos da 

manhã e da tarde, nos seguintes horários: manhã de 07 horas às 11 horas e tarde de 13 

horas às 17 horas. Desse modo, observamos que tem sido respeitado o que determina a 

Lei 12.796/2013 no que se refere a oferta de no mínimo quatro horas diárias de 

atendimento às crianças do turno parcial. A instituição oferece turmas de Educação 

 

 

Foto 10: Mural sobre o “dia das mães” 

Fonte: Arquivo pessoal 

Foto 11: Mural sobre a festa junina 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Infantil de níveis III e IV, com crianças de quatro e cinco anos, respectivamente. O 

quadro N° 2, a seguir, informa a quantidade de crianças por turma e turno. 

 

 

 

TURMA 

NÚMERO DE TURMAS 

 

NÚMERO DE CRIANÇAS 

MANHÃ TARDE TOTAL MANHÃ TARDE TOTAL 

NÍVEL III 4 4 8 100 97 197 

NÍVEL IV 4 4 8 100 100 200 

TOTAL 8 8 16 200 197 397 

 

 

A escola possui 38 funcionários, dos quais oito são funcionários da cozinha, 

cinco atuam como auxiliares de serviços gerais, quatro porteiros, dois secretários, duas 

diretoras, duas coordenadoras (uma por turno), quatro são estagiárias e dezessete são 

professoras. É importante destacar que das dezessete professoras apenas uma é efetiva, 

essa atua na sala de recurso multifuncional atendendo a crianças com necessidades 

educacionais especiais. Isso significa que todas as professoras que atuam nas salas de 

referência são do quadro de professores seletivos da prefeitura de Natal. Segundo a 

coordenadora, a rotatividade de professores se caracteriza como um desafio para a 

consolidação de práticas que reflitam a identidade da instituição. Isso porque, 

geralmente, os professores do quadro seletivo assumem um contrato de dois anos de 

serviço e quando estão se apropriando da proposta pedagógica da instituição são 

substituídos. 

 

2.3.1. A sala observada- Espaços, tempos, ações e relações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Número de crianças e turmas no ano de 2017 

Fonte: Dados da pesquisa 

Foto 12: Porta de entrada da sala 

Fonte: Arquivo pessoal 



54 

 

A sala de referência possui cadeiras e mesas adequadas para o tamanho das 

crianças, um armário com brinquedos - contudo, nem todas as prateleiras desse armário 

são acessíveis às crianças -, um armário no qual a professora guarda os materiais 

utilizados durante as atividades com as crianças, além de um birô com uma cadeira para 

a professora. Na sala há uma parede com janelas grandes que viabilizam a circulação do 

ar, abaixo das janelas encontramos ganchos em que as crianças guardam as bolsas. A 

sala também possui dois ventiladores de parede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No interior da sala há um quadro branco com os números e o alfabeto afixado. 

Nas paredes encontramos dois murais, organizados por turnos, no decorrer das 

observações os trabalhos das crianças foram sendo expostos nesses murais. Esses 

trabalhos serão melhor detalhados em capítulos posteriores. Além disso, encontramos 

um espelho, um relógio de parede, o quadro de “combinados” que de um lado trazia a 

imagem de uma mão fechada com polegar levantado em sinal de “legal”, indicando 

ações que podem ser feitas pelas crianças, e, igualmente, uma imagem de mão fechada 

com o dedo polegar inclinado para baixo indicando o que não deve de ser feito na 

escola. Há também um painel com livros, uma espécie de porta crachá que não foi 

utilizado em nenhuma das observações, um painel fazendo referência aos 

aniversariantes, além de um calendário. Esses três últimos estavam fixados na parte alta 

da parede, distante do campo de visão das crianças. 

 

 

Foto 13: Sala do nível IV 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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A rotina da turma observada 

Concebemos a rotina enquanto categoria pedagógica estruturada pelos 

profissionais responsáveis pela educação infantil. É com base na rotina que se 

desenvolve o trabalho cotidiano junto às crianças. Ela sistematiza o projeto político 

pedagógico da instituição e reflete a proposta de ação educativa que fundamenta a 

prática dos professores. Sabemos, contudo, que o uso da rotina assume um caráter 

normatizador, não reflexivo, considerando que é adquida pela prática, pela repetição, a 

partir de sequências de atos que não devem sair de sua ordem (BARBOSA, 2006). 

Segundo Barbosa existem fatores que fundamentam e apoiam a 

operacionalização da estruturação interna das rotinas pedagógicas. Para a autora, os 

elementos constitutivos da rotina são: “[...] a organização do ambiente; o uso do tempo; 

a seleção de atividades; a seleção e oferta de materiais” (CUNHA, 2006, pág. 117). 

Considerando tais elementos, propusemos-nos a trazer no texto abaixo os 

modos como a rotina da turma observada é organizada, isso com base nas observações 

da prática pedagógica desenvolvido. Elucidados tal referência pois existem divergências 

entre a rotina presente nas práticas observadas e a que é posta na proposta pedagógica 

da instituição pesquisa, que segundo a coordenadora está em reformulação. Destacamos 

ainda que essa rotina diária é alterada conforme os espaços destinados à turma na rotina 

semanal. Em outras palavras, há um dia em que a turma tem um momento de 

aproximadamente 20 minutos - geralmente das 15h00min às 15h20min - destinado à 

brincadeiras no tanque de areia, outro dia é destinado ao uso da sala de multimeios, há 

um dia reservado a leitura no rancho literário – ainda que esse não seja utilizado 

semanalmente. Além disso, nas sextas-feiras há um momento coletivo de interação entre 

as turmas chamado de “Ciranda Cultural”. 

 
 

Foto 14: Painel com livros e aniversariantes  Foto 15: Quadro branco 

Fonte: Arquivo pessoal Fonte: Arquivo pessoal 
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A Acolhida 

Minutos antes do horário da abertura dos portões algumas crianças começam a 

chegar acompanhadas de suas mães, pais ou responsáveis. Elas aguardam do lado de 

fora da instituição até às 13 horas. Nesse momento é tocada a música “Ciranda da 

bailarina” e os portões são abertos pelos vigias da instituição. Eles são responsáveis pela 

entrada e saída das crianças. 

Os pais e/ou responsáveis entram na escola e deixam as crianças na porta da 

sala de referência com a professora que já está aguardando as crianças. A professora 

senta em sua cadeira e na medida em que as crianças entram na sala, guardam suas 

bolsas e entregam a agenda a professora. Algumas crianças fazem isso de forma 

mecânica, outras são solicitadas pela professora a deixar a agenda em seu birô. Todas as 

crianças parecem habituadas a brincar nesse momento. É possível apreender esse 

movimento inicial da rotina nas notas de um diário de campo transcritas abaixo: 

A professora está sentada em sua cadeira, ela diz para a criança que 

chega: “Boa tarde! Cadê a agenda?”. A criança entra, conversa com os 

colegas da turma e vai até a professora. Nesse momento ele retira a 

agenda da bolsa e coloca na mesa da professora, logo em seguida pega 

alguns brinquedos na estante com brinquedos na sala. Observo que a 

cena se repete com as demais crianças: ao entrarem na sala as crianças 

entregam as agendas a professora, guardam a bolsa e pegam 

brinquedos. A sala está organizada da mesma forma que nos dias 

anteriores, ou seja, em formato de “U”. As crianças conversam em 

tom de voz alto. A professora chama atenção de algumas crianças 

pedindo que façam silêncio. Algumas meninas estão se maquiando em 

frente a um espelho afixado a parede, outras brincam de panelinha e 

também utilizam as bonecas disponíveis para a turma. Os meninos 

brincam de luta com bonecos que alguns trouxeram de casa. De 

repente, as meninas começam a cantar e a dançar, algumas andam pela 

sala conversando alto. A professora, ainda sentada, diz: “Eu vou 

contar até três pra sentar! É pra brincar sentadinho! Um... Dois... 

Três!”. Por alguns minutos as crianças sentam, mas pouco tempo 

depois retornam a ficar em pé andando e conversando pela sala. 

Enquanto isso, a professora escreve nas agendas. Algumas crianças se 

aproximam da professora e ficam ao seu redor conversando com ela. 

Em seguida, começam a mexer no calendário que fica próximo a mesa 

da professora. Percebo que as meninas que estavam se maquiando 

começam a brincar com panelinhas, elas pegam os legos e colocam 

nas panelinhas como se estivessem cozinhando. Uma das meninas se 

aproxima da colega e diz com voz imperativa: “Filha você vai comer 

feijão!”, a colega responde: “Ecaaa! Esse feijão tá duro demais!”. 

Nesse momento, um menino se aproxima de mim e diz: “Tia, olha 

meu robô!”. Ele mostrou um “robô” feito de legos. Percebo também 

que as crianças mexem no armário dos brinquedos livremente, elas 

escolhem os brinquedos que desejam brincar. Algumas crianças 

pegam os pilotos da professora e começam a desenhar no quadro 

branco. A professora olha, guarda dois de seus pilotos e apenas uma 

menina continua desenhando. Quando termina o desenho a menina 
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chama a professora. A professora estava escrevendo algo nas agendas, 

ela para, olha e sorri para a criança. Em seguida, continua a organizar 

as agendas (NOTAS DE CAMPO, 20 jul. 2017). 
 

Percebemos diariamente a presença das brincadeiras de faz-de-conta nesse 

momento inicial da rotina. É comum que as crianças da turma transformem objetos 

presente na sala, como blocos e legos, em alguma outra coisa que não corresponde 

aquilo que é na realidade (alimentos, celular, maquiagem), elas transformam o espaço 

físico da sala de acordo com o que estão brincando no momento (casa, cozinha, quintal), 

representam personagens (filha, mãe, cachorro, etc.) assumindo uma postura condizente 

com o papel que representam. Elas demonstram se dedicar com prazer e, ao mesmo 

tempo, seriedade às brincadeiras. Também observamos, cotidianamente, crianças 

tratando objetos inanimados como animados. Por exemplo, as bonecas e os robôs 

ganham vida na imaginação das crianças. Contudo, as brincadeiras não parecem ser 

instigadas pela professora, ela não direciona as crianças à esse momento, para ela esse 

parece ser o momento de organizar das agendas, uma vez que ela não interage 

ativamente com as crianças, apenas observa o que fazem enquanto escreve na agenda 

coisas relacionadas a rotina da turma. As crianças, por sua vez, aproveitam o espaço e 

os materiais que estão acessíveis para brincar. 

Sobre as funções do professor no desenvolvimento do faz-de-conta Santos 

(2001) afirma: 

A primeira delas é a função de “observador”, na qual o professor procura 

intervir o mínimo possível, de maneira a garantir a segurança e o direito à 

livre manifestação de todos. A segunda função é de “catalisador”, 

procurando, através da observação, descobrir as necessidades e os desejos 

implícitos na brincadeira, para poder enriquecer o desenrolar de tal 

atividade. E, finalmente, de “participante ativo” nas brincadeiras, atuando 

como mediador das relações que se estabelecem e das situações surgidas, em 

proveito do desenvolvimento saudável e prazeroso das crianças (SANTOS, 

2001, p. 99). 

 

Nesse viés, a professora assume um papel de observadora, sem mediar 

ativamente esse momento de brincadeira entre as crianças. As crianças preferem brincar 

formando grupos homogêneos de meninas e meninos. Geralmente formam diariamente 

os mesmos grupos e sentam nos mesmos lugares. Tal prática das crianças não é 

incentivada e nem inibida pela professora. Como já dito, a postura que assume é de 

observar a turma na medida em que faz anotações nas agendas das crianças. Após 

aproximadamente 40 minutos é a hora do primeiro lanche. 
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O Primeiro Lanche 

Às 13 horas e 35 minutos a professora levanta e diz: “Ei, tá na hora de 

guardar os brinquedos!”. As crianças começam a guardar os 

brinquedos na estante reservada para esse fim. De repente, algumas 

começam a gritar: “Os meninos ganhô!”, “Foi as meninas! Foi as 

meninas!”. Uma menina aproxima-se da professora para falar algo. A 

professora, ao perceber, abaixa-se um pouco e escuta a criança. Logo 

depois diz: “Sentem para ver se está faltando cadeiras!”. As crianças 

sentam. Nesse momento, a professora diz: “Mãozinhas bem 

juntinhas!”. As crianças unem as mãos e iniciam, junto com a 

professora, uma oração: “Papai do céu, muito obrigado pelo lanchinho 

de hoje!”. Logo em seguida, a professora inicia uma canção e é 

acompanhada pelas crianças. Elas cantam: “Meu lanchinho, meu 

lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho e crescer!”. As 

crianças sentam e passam a aguardar o lanche, enquanto conversam. A 

professora diz: “Agora eu quero ver, na hora de comer, quem vai ficar 

com a boquinha fechada! Não quero conversa na hora de comer, na 

hora de comer, todo mundo em silêncio, porque senão vai engasgar”. 

O lanche é trazido e servido as crianças por duas merendeiras. As 

crianças começam a lanchar. Conversam bastante enquanto lancham. 

A professora está sentada em sua cadeira e também lancha (NOTAS 

DE CAMPO, 18 jul. 2017). 

 

O primeiro lanche é servido na sala de referência das crianças. Por volta das 

13h50min as merendeiras entram na sala para servir o alimento. Biscoitos do tipo cream 

cracker e maisena, suco, frutas, vitaminas e iogurtes são os lanches mais servidos nesse 

momento. Apesar do pouco estímulo por parte dos adultos, a aceitação do lanche pelas 

crianças é bastante significativa, muitas inclusive repetem. 

Consideramos o momento da alimentação enquanto prática social cotidiana. 

Com base na perspectiva sociointeracionista, podemos afirmar que a assimilação dessa 

prática histórico cultural ocorre por meio da interação entre o individuo e outros sujeitos 

sociais mais experientes. Entretanto, observamos que a natureza dessa prática social não 

tem sido suficientemente explorada no contexto pesquisado. É fato que as crianças da 

turma observada conseguem desenvolver as atividades da rotina diária com bastante 

autonomia, mas isso não significa que não necessitem construir e compartilhar 

conhecimentos, emoções e sensações sobre essa prática cultural com outros sujeitos.   

É importante destacar que as crianças não lavam as mãos antes dessa refeição, 

curiosamente elas têm o hábito de higienizar as mãos após esse momento. Quando 

terminam de comer deixam os copos e pratos numa bacia que fica no corredor da sala. 

A professora os chama pedindo para que formem filas para lavar as mãos e ir ao 

banheiro. 
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A roda de conversa 

As crianças retornam para a sala após lavar as mãos e ir ao banheiro. Nesse 

momento a professora reúne a turma numa roda de conversa que por vezes aconteceu no 

chão da sala e por vezes se deu no chão do campinho que fica bem próximo a sala. 

Geralmente, as crianças demonstram bastante empolgação nesse momento da rotina, 

sobretudo, quando começam a cantar. A professora inicia esse momento fazendo uma 

oração complementada pelas crianças. Em seguida questiona sobre o dia e canta 

canções sobre os dias da semana. O repertório de canções é estável, por dias 

consecutivos as canções eram as mesmas. Contudo, as crianças também sugerem 

músicas – em geral mudam apenas a ordem das mesmas canções - e são atendidas pela 

professora. 

Quando retornam para a sala a professora diz: “Bora fazer uma roda!”.  

As crianças correm para o centro da sala, a professora pega uma 

cadeira e coloca na roda junto às crianças. Ela diz: “Mãozinhas bem 

juntinhas!” fazendo o gesto para ser imitado pelas crianças. As 

crianças unem as mãos e iniciam uma oração, num tom de voz 

elevado: “Papai do céu, abençoa o papai, a mamãe, meus irmãozinhos 

e o bebê da professora!”. A professora pergunta: “Quem sabe que dia 

é hoje? Ontem foi segunda-feira e hoje é...” As crianças gritam: 

“terça-feira!”. Nesse momento, a professora e as crianças começam a 

cantar e bater palmas dizendo: “Cantemos felizes a canção do dia! 

Hoje é terça-feira, dia de alegria!”. Em seguida a essa “canção do dia”, 

a professora inicia outra canção que fala em abraço. Todos se 

abraçam. Há canções que são sugeridas pela professora, também há 

canções que são pedidas pelas crianças. Ao terminar de cantar a 

música sobre abraço, uma criança já canta alto a música sobre uma 

casa, ela diz: “Agora a música da casa! Era uma casa bem fechada...” 

A professora canta a música sugerida pela criança. A turma começa a 

cantar a canção sobre a casa e faz gestos como se estivessem imitando 

coisas que são ditas na canção (casa, árvore, pessoas); cantam uma 

canção sobre um elefante e o imitam; cantam ainda “Borboletinha” e 

“Seu Lobato”. Nesse momento, um clima de animação parece invadir 

a sala. As crianças demonstram, em suas expressões que sentem 

prazer em cantar. (NOTAS DE CAMPO, 18 jul. 2017). 
 

Essa é uma atividade da rotina da turma que acontece de maneira recorrente. 

Como evidenciamos, por diversas vezes, na roda de conversa é introduzida alguma 

temática que será trabalhada no dia. 

 

A “Tarefa” 

Nesse momento são desenvolvidas atividades coletivas e/ou individuais 

dirigidas pela professora. Durante esse tempo da rotina as crianças, por vezes, fazem 

registros através de desenho e/ou escrita de letras, palavras, nomes e números, por 
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outras, desenvolvem atividades envolvendo a exploração e brincadeiras em espaços 

externos à sala de referência. É comum nesse momento haver a combinação entre 

brincadeiras e atividade de registro, como também entre a leitura de história e atividade 

de registro. Em outras palavras, a brincadeira ou a leitura de um livro é o conteúdo 

desencadeador da atividade de registro a serem desenvolvida. As datas comemorativas e 

o projeto
5
 da turma também foram utilizados como tema das atividades desse momento. 

Trago um trecho de anotações feitas no diário de campo que ilustram esse tempo da 

rotina: 

São 14h37min. Esse momento ocorre após a roda de conversa. As 

crianças continuam conversando com tom de voz elevado. A 

professora parece incomodada com o barulho, ela diz: “Passem um 

zíper na boca!”. Pede silêncio, pega uma cartolina e fixa no quadro 

branco. Em seguida, pega um canudo e pergunta: “Para quê serve isso 

aqui?”. Uma criança responde: “Para tomar suco!”, outra diz “E 

refrigerante também!”. A professora responde: “Muito bem! Também 

serve para brincar de bolinha de sabão... Como escreve a palavra 

‘Bolinha de sabão’?”. As crianças dizem nomes de letras sem valor 

sonoro convencional. A professora escreve no quadro branco, com 

letras maiúsculas, o nome “BOLINHA DE SABÃO”. Aponta as letras 

que escreveu e pergunta qual o nome das letras. Algumas crianças 

reconhecem o nome das letras.  Logo em seguida, a professora diz que 

existe uma música sobre a brincadeira de bolinhas de sabão. Ela diz 

também: “Vamos ler com a professora!”. Se referindo ao nome da 

brincadeira que escreveu no quadro branco. Logo depois a professora 

diz que cada criança vai escrever seu nome próprio para colocar num 

cartaz e colar o canudo depois que brincarem de bolinha de sabão. A 

professora pega os crachás e o lápis e entrega junto com um pedaço de 

folha de ofício para que as crianças façam seus nomes. Observo que as 

crianças escrevem seus nomes olhando para os crachás. Quando as 

crianças terminam de copiar a professora coloca cola branca para que 

coloquem os nomes no cartaz. No cartaz está escrito “BOLINHA DE 

SABÃO”. Aproximadamente as 15h02min as crianças terminam de 

escrever os seus nomes, a professora pede que formem fila para 

brincar de bolinha de sabão. Ela distribui canudos, um copo com 

sabão liquido e água para que as crianças brinquem no campinho. As 

crianças brincam livremente no campinho. As 15h27 minutos a 

professora pede que as crianças entrem na sala. Mas, ao entrarem a 

professora pede que façam uma fila para ir ao recreio. Ela diz: “Fila! 

Fila para o parque!”. As crianças animam-se bastante e logo formam 

um fila (NOTAS DE CAMPO, 19 jul. 2017). 

 

 

 

                                                             
5  No inicio das observações a docente nos informou que a turma estava desenvolvendo um projeto 
intitulado “Boas maneiras”, ela destacou que planejou o tema conforme a necessidade da turma. No 
decorrer da investigação outro projeto passou a ser realizado com as crianças, tendo o cinema como 
tema desencadeador. 
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O Recreio 

Após o momento reservado a realização das “tarefas”, as crianças são 

organizadas em fila pela professora e conduzidas ao parque. Esse momento de recreio 

inicia-se às 15h20min e têm a duração de 20 minutos, nos quais as quatro turmas de 

nível IV, cerca de 100 crianças, brincam no mesmo espaço. O espaço destinado à 

recreação é bastante amplo. Como já dito anteriormente, durante 10 minutos desse 

tempo as professoras da turma não acompanham as crianças, elas se ausentam deixando 

as turmas sobre a responsabilidade de um grupo de Auxiliar de Serviços Gerais. Esse é 

o momento em que as professoras lancham e vão ao banheiro. As professoras retornam 

e observam as crianças brincando. 

O recreio parece ser o tempo da rotina mais aguardado pelas crianças. Elas 

demonstram satisfação em brincar e costumam correr bastante pelos espaços da escola, 

circulam pelos parques, campinho e quadra. Contudo, não observamos brincadeiras 

direcionadas pelos adultos. As próprias crianças decidiam a maneira como iriam 

brincar. As brincadeiras de tica-tica e pega-pega eram as preferidas. Elas brincavam no 

campinho, corriam na quadra, subiam e desciam pelos brinquedos do parque, 

escorregavam, balançam-se, conversavam e brincavam de faz-de-conta, assumindo 

papeis de mãe, filhos, policiais, dentre outros. 

As crianças demonstravam bastante entusiasmo e animação ao brincar no 

parque. Era como se aquele espaço pertencesse a elas. Foi desafiador registrar esse 

movimento no diário de campo, uma vez que as crianças sentiam a necessidade de 

explorar diversos espaços concomitantemente. Tinham curiosidade pelo rancho literário 

e muitas vezes entravam nesse lugar sem ter autorização das professoras. Era comum 

ouvir das crianças, sobretudo, nesse momento do recreio, a frase: “Deixa eu escrever 

meu nome no seu caderno”. 

No momento do recreio as crianças correm bastante, brincam em 

diversos espaços pois a escola é bem ampla e oferece três áreas com 

parques, além do campinho de futebol e da quadra. Duas crianças da 

turma se aproximam de mim e questionam o que estou fazendo. 

Explico que estou anotando o que elas fazem na escola. Um das 

crianças diz: “Deixa eu escrever meu nome no seu caderno!?”. Eu 

entrego o caderno para que ela escreva. Logo depois a outra criança 

que estava com ela diz: “Agora é minha vez!”. Nesse momento ela 

também escreve no meu diário de campo (NOTAS DE CAMPO, 20 jul. 

2017). 

 

Ao término desse momento as professoras chamam as crianças e pedem para 

que formem filas. Nessa escola, as filas são formadas em todos os momentos em que as 
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turmas saem de sala. A professora da turma pesquisada geralmente indicava às crianças 

que era o momento de formar filas cantando músicas como “Piuí-txa-txa-txá, sem 

correr, sem empurrar!” ou “Eu vou andar de trem e você vai também, só falta comprar a 

passagem, passagem pra o velho trem!”. Ao ouvir a melodia as crianças corriam para a 

fila e andavam uma atrás da outra cantando, até o destino direcionado pela professora. 

 

Momento “livre” 

Esse momento acontece logo após o horário da recreação. Após brincarem no 

parque as crianças são solicitadas pela professora a lavar as mãos e retornam para a sala. 

Ao entrar na sala a professora senta em sua cadeira e as crianças brincam com os 

brinquedos do armário ou com coisas que trazem de casa. A professora não direciona as 

crianças a fazer isso, parece uma prática da turma. 

Sabemos que toda a atividade – livre ou direcionada – deve ter um caráter 

pedagógico, uma intencionalidade. Por esse motivo, esses momentos da rotina - 

aparentemente “livres”- são conflituosos aos olhos de quem observa. Por vezes, esse 

parece ser um momento livre, em que a criança tem a liberdade para escolher o que 

deseja fazer na sala, por outro, parece ser um tempo destinado a aguarda o horário do 

segundo lanche, um momento reservado apenas para preencher o tempo livre. 

As 15h57min a professora diz: “Vamos para a sala!”. As crianças 

acompanham a professora em direção a sala. Na sala a professora fala 

para as crianças lavarem as mãos para jantar. Após lavar as mãos, as 

crianças entram e pegam brinquedos no armário. A professora olha as 

agendas. Algumas crianças brincam com bloquinhos, outras com 

jogos de cartas trazidos de casa. Uma criança passa o dedo nas letras 

que estão no quadro (alfabeto) como se estivesse tentando ler aquilo. 

Após 20 minutos a professora pede que as crianças peguem as escovas 

de dente e formem filas para jantar (NOTAS DE CAMPO, 20 jul. 2017). 
 

Segundo lanche 

O segundo lanche é servido aproximadamente às 16h20min. Nesse momento as 

crianças seguem em filas para o refeitório, passam pela entrada da cozinha - onde as 

professoras ajudam a entregar o lanche - e em seguida sentam. Após servir a turma, as 

professoras lancham com as crianças. 

As crianças não lavam as mãos antes desse lanche. Geralmente, o ultimo 

momento em que lavam as mãos antes da refeição é quando retornam da recreação. Há a 

necessidade de maior cuidado com as crianças em relação às práticas de higiene. A 

interação nesse momento ocorre mais, sobretudo, entre as crianças do que com a 
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professora. Enquanto lancham as crianças conversam, sobre o dia, o lanche, os colegas e 

muitas repetem a alimentação demonstrando aceitar e apreciar a comida. Cuscuz com 

ovos, carne ou com leite, sopas, macarronada e arroz com frango são os alimentos mais 

servidos. 

As crianças vão ao refeitório e pegam pratos com sopa. Elas 

conversam enquanto “jantam”. A professora pede que escovem os 

dentes e após escovar solicita que fiquem encostados numa parede 

esperando os demais terminarem. Nesse momento a professora auxilia 

as crianças que estão no banheiro se escovando. Quando todos 

terminam a professora diz: “Sala de aula!”. As crianças acompanham 

a professora e cantam: “Piuí-txá-txá-txá! Sem correr e sem empurrar!” 

(NOTAS DE CAMPO, 20 jul. 2017). 
 

Quando terminam de lanchar as crianças se direcionam a professora com as 

suas escovas de dente para que ela forneça o creme dental. Em seguida, esperam que 

toda a turma termine de lanchar e se escovar para que retornem à sala de referência. A 

professora auxilia as crianças no momento da escovação. Quando todas as crianças 

terminam ela pede que formem filas e sai cantando em direção à sala. Esse espaço 

precisa ser reconhecido enquanto espaço de ações de cuidado, educação e de 

socialização. Uma dimensão não sobrepuja a outra. Elas ocorrem de maneira 

entrelaçada. 

 

Saída 

Na sala a professora chama as crianças para entregar as agendas. As 

16h44 minutos ela diz: “Guardar os brinquedos! Organizar a sala!”. 

As crianças começam a guardar. A professora complementa: “Senão 

amanhã ninguém vai brincar de pecinha! Só quem tá guardando”. Um 

menino grita: “Tia, eu ajudei a guardar!”. A professora responde: 

“Agora senta pra repousar”. Algumas crianças não sentaram. A 

professora pede que sentem novamente. Ela diz: “Agora baixa a 

cabeça para repousar.” Ela canta: “Repousa! Repousa! Vamos 

repousar... Eu quero ver quem fica mais tempo repousando”. Uma 

criança questiona: “É uma brincadeira?”. A professora diz: “É”. Outra 

criança diz: “Eu quero participar dessa brincadeira”. As crianças então 

ficam quietas de cabeça baixa e em instantes os pais chegam. As 

crianças retornam para suas casa. 

(NOTAS DE CAMPO, 21 jul. 2017). 

 

Esse é o momento final. As crianças são solicitadas pela professora a organizar 

os brinquedos. Enquanto isso ela chama cada uma e entrega as agendas. A professora 

demonstra o desejo de que as crianças aguardem os pais sentadas e em silêncio. 

Contudo, geralmente, nem todas as crianças agem de tal forma. Percebemos que a 
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professora se utiliza de atividades “lúdicas” para exercer controle sobre o 

comportamento das crianças. Por outro lado, foi possível observar que há espaços de 

liberdade para as crianças em alguns momentos da rotina: há dias em que algumas 

crianças aguardam o “início” ou o “final” das atividades sentadas, enquanto outras 

andam pela sala conversam entre si. A professora não evidencia contrariedade quando 

isso ocorre. Ela observa as ações das crianças enquanto esperam o toque que marca o 

final do dia e que é seguido da chegada dos pais à porta da sala. 

É em meio a esse movimento diário que são postas, às crianças, condições de 

explorar a escrita, de tentar, mesmo sem saber convencionalmente, produzir “escritos”. 

É com a finalidade de analisar e compreender como se dão essas possibilidades de 

exploração, de experimentação, que discutiremos, no próximo capítulo, acerca do lugar 

da escrita na Educação Infantil. 
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3. ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Explicitar nossa concepção de Educação Infantil, criança e linguagem escrita 

torna-se uma tarefa essencial para alcançarmos o objetivo que empreendemos nesse 

estudo. Partimos do entendimento de que todos os fenômenos devem ser estudados 

como um processo em movimento e mudanças. Por esse motivo, com a finalidade de 

compreender com maior profundidade o nosso objeto de investigação, analisamos nesse 

texto os sentidos expressos nas políticas e documentos oficiais sobre o trabalho com a 

escrita na Educação Infantil, entendemos que esses documentos orientam os modos 

como a escrita deve ser trabalhada nas instituições de Educação Infantil no contexto 

brasileiro e, por isso, são uma importante fonte de análise. 

 

 

3.1. Educação Infantil: direito das crianças à aprendizagem e ao desenvolvimento 

Atualmente a Educação Infantil é reconhecida como espaço-tempo de direito 

das crianças à aprendizagem e ao seu desenvolvimento integral. Tal configuração é 

resultado de transformações sociais ocorridas ao longo da história da criança, da 

infância e da Educação. Reconhecemos a criança como um sujeito capaz, pessoa 

detentora de direitos que vivencia, durante a infância, uma fase intensa de 

desenvolvimento. 

 

3.1.1. Crianças e Infâncias 

A(s) criança(s) e a(s) infância(s) vêm sendo objetos de estudos de diferentes 

campos do conhecimento ao longo da história, tais como a História, a Filosofia, a 

Sociologia, a Psicologia, a Medicina e o Direito. Tais ciências trouxeram contribuições 

para resignificar o conhecimento sobre as crianças e seus modos de aprender e se 

desenvolver. 

De início, gostaríamos de apontar que os conceitos de “criança” e de “infância” 

são distintos, embora estejam relacionados. A infância é o momento específico de ser 

criança. Franco aponta que “[...] sendo a infância uma construção histórica e social, é 

impróprio ou inadequado supor a existência de uma população infantil homogênea, pois 

o processo histórico nos faz perceber diferentes populações infantis com processos 

desiguais de socialização” (FRANCO, 2002, p. 30). Portanto, não há um único modo de 

ser criança ou uma única maneira de viver a infância. A infância é uma construção 

histórica determinada pelo contexto social em que a criança está inserida. Contexto, 
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esse, muitas vezes marcado por desigualdades no acesso aos processos de socialização, 

aos bens culturais e aos modos de participar das práticas culturais. 

Philipe Ariés (1981) aponta, em sua obra sobre a história social da criança e da 

família, que até o inicio do século XVII as crianças não eram contempladas como 

sujeitos que possuem singularidades, mas, eram compreendidas como adultos em 

miniatura, de maneira que as práticas voltadas para elas tinham um cunho de preparação 

para a vida adulta. 

Estudiosos como Rousseau (1712), Pestalozzi (1746), Froebel (1782), Declory 

(1871), Montessori (1870) e Freinet (1896) são considerados precursores da Educação 

Infantil. Eles trouxeram possibilidades de compreender a criança a partir de outras 

perspectivas, ajudando a romper com uma visão adultocêntrica de criança. Esses 

estudiosos, a despeito das possibilidades de seu tempo, trouxeram subsídios para 

reconfigurar a visão de criança. 

Kramer (1997) destaca que a infância 

[...] aparece com a sociedade capitalista urbano-industrial na medica 

em que mudam a inserção e o papel social da criança na comunidade. 

Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel produtivo direto 

assim que ultrapassava o período de mortalidade, na sociedade 

burguesa ela passa a ser alguém que precisa ser cuidada, escolarizada 

e preparada para atuação futura. Esse conceito de infância é, pois, 

determinado historicamente pela modificação de formas de 

organização da sociedade (KRAMER, 1997, p. 19). 

 

Como podemos ver é com o desenvolvimento do sistema capitalista que surge 

a ideia de infância. Hoje concebemos a criança como pessoa concreta, integral e 

contemporânea. A criança não é atemporal, ela não está fora do seu tempo. Isso implica 

dizer que as práticas destinadas às crianças na Educação Infantil (o que inclui práticas 

com a linguagem escrita) têm sentido em si mesmas, e, por sua vez não devem assumir 

caráter antecipatório a fim de preparar as crianças para uma fase posterior, 

escolarizando-as. 

Nesse sentido, a criança não é um simples “vir a ser alguém” – como por muito 

tempo foi considerada. Kramer afirma que “[...] as crianças produzem cultura e são 

produzidas na cultura em que se inserem (em seu espaço) e que lhes é contemporânea 

(de seu tempo)” (KRAMER, 2007, p. 16). Assim, a criança é concebida como um sujeito 

produtor de cultura e isso inclui dizer que ela assume um papel central na produção da 

cultura escrita. 



67 

Além disso, é necessário destacar que a criança possui especificidades. Estas 

especificidades dizem respeito às formas próprias de se relacionarem com mundo, bem 

como ao seu gosto pelo lúdico, pela brincadeira. Mais do que em qualquer outro 

momento da vida, é na infância que as crianças vivenciam a brincadeira enquanto 

experiência da cultura fundamental à sua constituição como pessoa humana e ao seu 

desenvolvimento. 

No âmbito da abordagem histórico cultural, preconizada por Vygotsky, a 

criança e a infância são sínteses de fatores biológicos e culturais. Conforme Pino, “[...] 

no ser humano existe, ao mesmo tempo, continuidade e ruptura entre o biológico e o 

cultural. Continuidade porque o cultural supõe o biológico para poder constitui-se, 

ruptura porque o biológico é transformado sob a ação do cultural” (PINO, 2005, p. 19), 

dessa maneira é possível afirmar que o processo de desenvolvimento no ser humano não 

se configura em algo natural, interno, individual, muito menos uma transposição 

mecânica da realidade exterior para dentro do indivíduo. Há, contudo, um 

entrelaçamento entre o que é cultural e o que vai se tornar pessoal. O que implica dizer 

que o desenvolvimento humano resulta de uma interação dialética entre o sujeito e o 

meio social, interação na qual o biológico passa a ser cultural e o cultural passa a ser 

vinculado as bases biológicas. 

Sabemos que as crianças são indivíduos que estão em fase de desenvolvimento 

intenso (físico e psiquico), para tanto, nos baseamos nas contribuições da abordagem 

histórico cultural para compreender como se dá o desenvolvimento humano, 

especificamente, como as crianças se desenvolvem. Fundamentadas nessa perspectiva, 

compreendemos o desenvolvimento infantil vinculado às condições de vida – interações 

e mediações – e vivências que são propiciadas aos sujeitos. Tal concepção assumida 

provocam desdobramentos que nos permitem afirmar que as crianças produzem sentidos 

com base nas experiências que vivenciam. 

A compreensão de que as crianças elaboram sentidos e que estão no mundo 

como sujeitos produtores de cultura implica no seu reconhecimento enquanto atores 

sociais capazes de agir em sociedade e usar os recursos simbólicos (escrita, desenho, 

objetos) nas práticas culturais. Nessa perspectiva, as crianças assumem papel ativo na 

produção de linguagens.  

Contudo, é possível considerar que nas sociedades contemporâneas, nos 

tempos e espaços destinados as crianças pequenas, coexistem concepções contraditórias 

de criança e infância. A maneira como os adultos pensam as crianças e as práticas a elas 
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destinadas assumem características antagônicas. É comum encontrarmos nas 

instituições de Educação Infantil discursos baseados na ideia de que as crianças são 

pessoas competentes, sujeitos capazes, inteligentes e que possuem capacidade para 

(inter)agir e aprender. Por outro lado, atrelado a esses discursos observamos, muitas 

vezes, práticas fundamentadas segundo a perspectiva da falta, da incompletude, do 

preparo das crianças para uma etapa futura. 

Durante muito tempo, baseados numa visão adultocêntrica de criança, nos 

habituamos a trata-las como sujeitos passivos à ação dos adultos, como se não tivessem 

opinião. Precisamos ir além dessa concepção, superando-a tanto no âmbito das políticas 

públicas, quanto das práticas destinadas a(s) criança(s) e a(s) infância(s). Assumimos, 

portanto, a perspectiva teórica da Sociologia da Infância, na qual as crianças são 

consideradas atores sociais, sujeitos com capacidade de agir socialmente, ativos e que 

possuem vontade própria. As crianças são, de fato, vulneráveis e dependentes dos 

adultos e do meio social para aprenderem e se desenvolverem, mas não incapazes de 

expressar-se, de agir e interagir. 

Segundo Sarmento (2007), a opinião e a voz das crianças são fundamentais 

para construir modos de vida satisfatórios para todos. Nesse viés, torna-se essencial 

superar a invisibilidade social da criança, reconhecendo não apenas a necessidade, mas, 

também, seu direito de participar das práticas culturais. Participar é algo singular aos 

seres humanos, por isso, é preciso envolver as crianças em seus contextos de vida 

permitindo que elas participem. 

As crianças são reconhecidas nesse estudo como sujeitos capazes que possuem 

direitos e, dentre estes, destacamos o de participar ativamente nas práticas culturais, o 

que inclui as práticas de uso da linguagem escrita. 

O reconhecimento da criança como sujeito de direitos, ativo e capaz de 

participar e produzir sentidos sobre as práticas que lhes são possibilitadas tem causado 

transformações históricas nos modos de pensar a Educação Infantil, sua finalidade, bem 

como as experiências que precisam ser garantidas nessa etapa educativa. Dessa maneira, 

é necessário situar o que entendemos por Educação Infantil, qual sua função e finalidade 

na garantia dos direitos das crianças. 
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3.1.2. Educação Infantil 

Por muito tempo, a educação e o cuidado das crianças pequenas foram 

considerados responsabilidade exclusiva da família, em especial da mãe ou de outras 

mulheres. Bujes (2001) afirma que não havia uma instituição que compartilhasse a 

responsabilidade pela educação das crianças com os pais e com a comunidade da qual 

faziam parte. Somente após a reformulação do pensamento pedagógico e dos novos 

modos de conceber a criança e a infância, bem como às novas exigências da Era 

Moderna, que se passou a discutir a necessidade de criação de espaços destinados a 

educar crianças. Diante da conjuntura de modelo de sociedade que se configurava 

naquela época, é possível afirmar que as creches e pré-escolas surgiram com o intuito, 

também, de cuidar de crianças pequenas enquanto suas mães trabalhavam, emergindo 

assim uma visão de Educação Infantil voltada para a guarda/proteção dessas crianças. 

Logo, a origem das instituições de Educação Infantil esteve relacionada a uma 

nova estrutura familiar, ao modelo econômico adotado pela sociedade e a entrada das 

mulheres no mercado de trabalho. Em congruência com essas circunstâncias político-

sociais, surge um conjunto de ideias trazidas por especialistas que discorriam sobre as 

características da infância, determinando novas formas de olhar para a criança e 

conceber a infância como um momento específico. Bujes afirma que 

As creches e pré-escolas surgiram a partir de mudanças econômicas, 

políticas e sociais que ocorreram na sociedade: pela incorporação das 

mulheres à força de trabalho assalariado, na organização das famílias 

(...). Mas, também por razões que se identificam com um conjunto de 

ideias novas sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade e 

de como torná-las, através da educação um indivíduo produtivo e 

ajustado às exigências desse conjunto social (BUJES, 2001, p. 15). 

 

No ano de 1961, ocorre uma mudança de âmbito nacional para a educação de 

crianças pequenas. No registro legal, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 4024/61) que afirmava, pela primeira vez, a inclusão dos 

Jardins de Infância no sistema de ensino. A referida Lei estabelece: 

Art. 23 – A educação pré-primária destina-se aos menores de até 7 

anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância. 

Art. 24 – As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de 

sete anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativas 

próprias ou em cooperação com poderes públicos, instituições de 

educação pré-primária (BRASIL, 1961). 

 

Ao longo da história das instituições de Educação Infantil brasileiras existiram 

desigualdades e diferenças construídas em relação à sua organização, finalidade, 
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natureza e função. As instituições que a ofereciam, inicialmente, tinham caráter 

assistencialista, ou seja, seu principal objetivo era amparar e cuidar das crianças em seus 

aspectos básicos de saúde e higiene. 

Nos primórdios da Educação Infantil no Brasil as creches estruturaram-se para 

crianças de camadas pobres e as pré-escolas para crianças mais abastadas. Nas creches 

não havia intencionalidade para o trabalho pedagógico, o trabalho era assumidamente 

assistencialista, custodial. Contudo, é preciso destacar que o caráter assistencialista 

dessas creches não anulou sua essência educacional. Sabemos que a ação de cuidar 

também é educativa. Kulhmann Jr. afirma que 

A polarização entre assistencial e educacional opõe a função de 

guarda e proteção à função educativa, como se ambas fossem 

incompatíveis, uma excluindo a outra. Entretanto, a observação das 

instituições escolares evidencia que elas têm como elemento 

intrínseco ao seu funcionamento o desempenho da função de guardar e 

educar as crianças que as frequentam (KULHMANN JR, 2007, p. 60). 

 

Desse modo, embora não tivessem consciência do ato educativo de suas ações, 

essas instituições sempre foram educativas, pois enquanto cuidamos/custodiamos 

também estamos educando as crianças. A partir das práticas de cuidado as crianças 

constroem a sua própria identidade, seus modos de ser, pensar, sentir e se relacionar, 

conhecendo e cuidando de si mesmas e do próximo. 

Em contrapartida, as pré-escolas, a princípio, foram ofertadas às crianças mais 

abastadas. Nesses espaços, havia uma preocupação mais sistemática e intencional em 

educar, ensinar e preparar atividades para que as crianças desenvolvessem determinadas 

habilidades, diferentemente da realidade das creches. 

Esses apontamentos evidenciam a dubiedade na maneira de compreender o 

papel da Educação Infantil na educação das crianças, o que nos permite apontar que tal 

incompreensão quanto a sua função tem origens históricas. 

A Educação Infantil como conhecemos hoje, cujas bases devem ser o educar, o 

cuidar e o brincar –sem dicotomias – nem sempre existiu. No Brasil, a transformação 

dessa etapa educativa de uma prática livre e meramente assistencialista, para um direito 

da criança está postulada na Constituição Federal de 1988. Esta, por sua vez, 

configurou-se em marco histórico legal na história da educação, especialmente, de 

crianças pequenas, redefinindo as políticas públicas para a infância, uma vez que 

legitimou a educação como um direito do cidadão desde seu nascimento. 
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, a sociedade, os pais e o poder 

público têm que respeitar e garantir os direitos das crianças, conforme determina o 

artigo 227: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência e opressão (BRASIL, 1988). 

 

Além desta, outras definições importantes podem ser encontradas no capítulo 

dedicado aos direitos sociais que determina que os trabalhadores têm direito “à 

assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os seis anos de 

idade em creches e pré-escolas” (art. 7°/XXV). O capítulo dedicado à educação define 

que o dever do Estado será cumprido mediante a garantia de “atendimento em creches e 

pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade” (art. 208, inciso IV). Dessa forma, a 

Educação Infantil passou a configurar-se como dever do Estado, da família e da 

sociedade, devendo ser oferecida como direito das crianças. 

A Educação Infantil, enquanto atendimento de caráter educacional, ganha força 

por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB n° 9.394 do ano de 

1996. Nesse ano, a Educação Infantil passou a ser definida como primeira etapa da 

educação básica (art. 21/I), tendo como finalidade o “[...] desenvolvimento integral da 

criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996, Art. 29). 

Corroboramos com Angotti (2006) ao afirmar que o citado artigo revela as 

prerrogativas da Educação Infantil em seu “para quê”, pois anuncia o direito da criança 

ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, a primeira etapa da Educação Básica se 

caracteriza como sendo tempo e espaço de promover aos sujeitos seu desenvolvimento 

integral, considerando a criança em sua totalidade, em seus vários aspectos de 

desenvolvimento. 

Ainda que reconhecida como direito das crianças e dever no Estado, a 

Educação Infantil passa a ser obrigatória para crianças de 4 e 5 apenas no ano de 2013 

por meio da Emenda Constitucional n° 59/2009 incluída na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira. Em relação ao ordenamento legal, a educação de crianças 

pequenas conquistou avanços na medida em que estas passaram a ser entendidas em sua 
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singularidade. E a escola, que por muito tempo foi considerada um depósito de crianças, 

agora configura-se em seu caráter educacional. 

Após a promulgação da LDB, o Ministério da Educação e do Desporto 

publicou o Referencial Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), esse 

documento não tem valor legal, ou seja, não possui caráter mandatório, tratando-se 

como documento norteador com um conjunto de referências e orientações pedagógicas 

que tem por finalidade subsidiar o trabalho docente na Educação Infantil do Brasil. 

Adiante retomaremos a análise desse e de outros documentos. 

Nesse contexto em que a educação de crianças ganha visibilidade, temos a 

elaboração e a busca pela implementação da Política Nacional de Educação Infantil 

(BRASIL, 2005). Sua primeira versão foi elaborada em 1994, após a promulgação da 

Constituição Federal. Trata-se de um documento produzido pelo MEC, que em sua 

versão final estabelece diretrizes, objetivos, metas, estratégias e recomendações para a 

melhoria da Educação Infantil. As diretrizes da Política Nacional de Educação Infantil 

(BRASIL, 2005) visam assegurar a qualidade dessas instituições. 

Novos conhecimentos foram produzidos sobre as crianças e seu 

desenvolvimento em instituições de Educação Infantil. Nos Parâmetros de Qualidade 

para a Educação Infantil as crianças são definidas como “[...] cidadãos de direitos; 

indivíduos únicos, singulares; seres sociais e históricos; seres competentes, produtores 

de cultura; indivíduos humanos, parte da natureza animal, vegetal e mineral” (BRASIL, 

2006, p.18). De acordo com essa referência na busca por uma educação de qualidade, as 

crianças devem ser apoiadas e incentivadas a 

[...] brincar; movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre; expressar 

sentimentos e pensamentos; desenvolver a imaginação, a curiosidade e 

a capacidade de expressão; ampliar permanentemente conhecimentos 

a respeito do mundo da natureza e da cultura apoiadas por estratégias 

pedagógicas apropriadas; diversificar atividades, escolhas e 

companheiros de interação em creches, pré-escolas e centros de 

Educação Infantil (BRASIL, 2006, v. 1, p. 19). 

 

Outros documentos foram produzidos no sentido de definir aspectos básicos no 

trabalho institucional da área. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil – DCNEI, documento produzido pelo Ministério da Educação com a finalidade 

de reger, em caráter mandatório, a organização do fazer pedagógico das instituições de 

Educação Infantil, definindo esta etapa educacional como 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, 

as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos 
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que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados 

que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período 

diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados 

por órgãos competentes do sistema de ensino e submetidos a controle 

social (BRASIL, 2009, p.12). 

 

Dessa forma, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 

reconhecida como um direito da criança. Configura-se como espaço institucional de 

caráter educacional, no qual crianças de 0 a 5 anos são apoiadas e incentivadas ao 

desenvolvimento integral, por meio de práticas pedagógicas que privilegiem o educar, o 

cuidar e o brincar. 

A partir de tais pressupostos, as DCNEI compreendem a criança como 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, nas relações e 

práticas cotidianas que vivência, constrói, sua identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 

sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p. 12). 

 

As Diretrizes (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009) destacam as “Interações 

e Brincadeiras” como eixos estruturantes das práticas pedagógicas nessa etapa educativa 

indicando experiências que precisam ser garantidas as crianças e que devem estar 

integradas na proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil. 

Atualmente, foi homologada a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017), documento de caráter normativo que define as aprendizagens 

essenciais que devem ser propiciadas a todos os alunos de escolas públicas e privadas 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica no Brasil. No que se refere à 

Educação Infantil, a BNCC considera os eixos estruturantes das práticas pedagógicas 

postos nas DCNEI e propõe, como já apresentamos na introdução, seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento que devem ser assegurados às crianças como 

condições de que elas aprendam, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. 

Considerando esses direitos, a BNCC propõe, como “arranjo curricular”, ou 

seja, como modo de organizar as propostas curriculares nas instituições, cinco campos 

de experiência para as crianças, a saber: “O eu, o outro e o nós”, “Corpo, gesto e 

movimento”, “Traços sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. Em cada campo de 

experiências são definidos objetivos – considerados “direitos de aprendizagem” e 

desenvolvimento, organizados em três grupos conforme a faixa etária: bebês – crianças 
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de 0 a 18 meses; crianças bem pequenas – de 19 meses a 3 anos e 11 meses – e, crianças 

pequenas - de 4 a 5 anos e 11 meses. (BRASIL, 2017). 

Como vimos, a institucionalização da Educação Infantil no Brasil tem sido um 

processo relacionado às transformações ocorridas nas condições sociais, políticas e 

econômicas de nosso país. Aliado a isso, estão as mudanças na maneira de pensar a 

infância e compreender a criança que possibilitaram a construção de políticas sociais na 

área da infância. 

Como resultado de lutas e embates, a Educação Infantil passou a ser 

reconhecida enquanto um direito das crianças ao seu desenvolvimento integral, no 

âmbito da dimensão afetiva, física, psicológica, intelectual, social e linguística. 

Podemos assim, pressupor que atualmente a Educação Infantil possui uma identidade 

própria fundamentada, sobretudo, nas especificidades dos sujeitos aos quais ela se 

destina. 

 

 

3.2. A criança e a linguagem escrita na Educação Infantil 

A linguagem é a ferramenta psíquica que utilizamos para interagir com o 

mundo e, por isso, está intimamente relacionada ao nosso desenvolvimento cultural, já 

que somos constituídos por meio de nossa capacidade de interagir com o outro, 

capacidade que se dá pela linguagem. Sendo assim, reconhecemo-nos como seres de 

linguagens. 

Com base nas contribuições de Vygotsky (2008) entendemos que as linguagens 

oral e escrita desempenham um papel de destaque no desenvolvimento humano, pois 

assumem a palavra como instrumento principal e, para o autor, a palavra potencializa o 

nosso pensamento. Ele afirma que “o pensamento não é simplesmente expresso em 

palavras; é por meio delas que ele passa a existir” (VIGOTSKI, 2008, p. 157). O autor 

destaca que 

Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e os 

signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. [...] Na 

formação de conceitos, esse signo é a palavra, que em princípio tem o 

papel de meio de formação de conceitos e, posteriormente, torna-se o 

seu símbolo (VIGOTSKI, 2008, p.70). 

 

Nessa perspectiva, a palavra tem uma função estruturante no pensamento e na 

formação de conceitos. A palavra organiza o pensamento. Há um momento do 

desenvolvimento humano em que o pensamento e a palavra unem-se na linguagem oral. 
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Tanto a oralidade, quanto a escrita, são modalidades da linguagem verbal que se 

organizam em palavras/textos e são vividas e aprendidas enquanto práticas com funções 

sociais, com finalidades que definem os modos como os textos se estruturam. 

Essas linguagens (oralidade e escrita) são indissociáveis da cultura. A escrita 

como linguagem tem uma longa história na vida humana e social e seu surgimento e 

desenvolvimento está vinculado às necessidades humanas de comunicar, registrar, 

guardar, transmitir, dizer e pensar. Assim, a escrita tem, essencialmente, uma natureza 

social, funcional e cultural. Por essas funções, ela foi se constituindo historicamente em 

linguagem, outro modo de dizer, pensar e agir socialmente. 

A linguagem escrita está presente nas práticas sociais em que os usos da leitura 

e da escrita são necessários. Contudo, nesse estudo, damos ênfase às práticas culturais 

de uso da escrita. Optamos por estudar os sentidos que as crianças atribuem a escrita, 

pois, além de reconhecê-la enquanto uma aprendizagem fundamental aos indivíduos e à 

sua vida em sociedade, à participação autônoma e ativa nas práticas sociais, 

concebemos a escrita como uma ferramenta de poder, uma linguagem carregada de 

valor ideológico. 

No mundo moderno, é por via da escrita que, cada vez mais, os indivíduos 

podem acessar informações e conhecimentos, podem realizar operações, podem agir e 

interagir com e sobre os outros. Em nossa sociedade, sobretudo nos meios urbanos, 

aqueles que detêm a tecnologia da escrita e são capazes de utilizá-la com autonomia tem 

um lugar social de destaque, sendo hierarquizados conforme sua relação com a cultura 

escrita. Desse modo, promover o ensino significativo da escrita representa uma tentativa 

– ainda que mínima – de promover condições mais igualitárias para a emancipação 

social dos sujeitos no exercício de sua cidadania. 

 É reconhecida a importância e necessidade do aprendizado da linguagem 

escrita por todos os sujeitos. Contudo, a escrita é um objeto de conhecimento complexo, 

pois envolve regras de constituição e funcionamento que exigem intervenções 

sistemáticas e competentes para sua compreensão. Sobre o aprendizado da escrita, 

Vygotsky (2007) afirma que 

Um aspecto desse sistema é que ele constitui um simbolismo de 

segunda ordem que, gradualmente, torna-se um simbolismo direto. 

Isso significa que a linguagem escrita é constituída por um sistema de 

signos que designam os sons e as palavras da linguagem falada, os 

quais, por sua vez, são signos das relações e entidades reais” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 126). 
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O autor indica a complexidade da escrita enquanto um símbolo de segunda 

ordem. A escrita é constituída por um sistema de signos que representam o som e 

palavras da nossa fala. Essas palavras, por sua vez, são signos de objetos, sentimentos e 

ações reais. Desse modo, evidenciamos que aprender a linguagem escrita não é só 

aprender palavras ou letras, mas também seus significados culturais. É bem mais do que 

adquirir uma habilidade técnica, o aprendizado da escrita sobrepuja uma habilidade 

motora. Concebemos a escrita como uma linguagem viva, uma prática cultural. A 

respeito da natureza funcional da escrita, Vygotsky aponta: 

A escrita deve ter significado para as crianças, uma necessidade 

intrínseca deve ser despertada nelas, e a escrita deve ser incorporada a 

uma tarefa necessária e necessária para vida. Só então poderemos 

estar certos de que ela se desenvolverá não como hábito de mãos e 

dedos, mas como uma forma nova e complexa de linguagem 

(VYGOTSKY, 2007, p.144). 

 

Vivemos em uma sociedade grafocêntrica, em que a escrita assume 

centralidade nas práticas sociais. Nessa sociedade, as crianças vivenciam práticas com a 

escrita mesmo antes de adentrarem numa instituição educativa. Ainda na instância 

familiar é comum vermos que crianças vivenciam situações de circulação e difusão de 

escritos. Podemos afirmar que essa linguagem não passa despercebida sob o olhar das 

crianças. Assim como apontam os estudos postulados por Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky em sua teoria da psicogênese da língua escrita, mesmo antes de serem 

alfabetizadas as crianças elaboram hipóteses sobre o funcionamento e função da escrita. 

A curiosidade infantil relativa as práticas de escrita pode ser – e, no nosso 

entendimento, deve ser – estimulada tanto no contexto familiar quanto no escolar. 

Contudo, como assinala Ferreiro (1993), as possibilidades de interagir com a escrita de 

modo significativo não são iguais para todas as crianças. A autora salienta que  

[...] há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para 

escrever coisas inteligíveis, divertidas ou importantes. Essas são as 

que terminam de alfabetizar-se na escola, mas começam a alfabetizar-

se muito antes, através da possibilidade de entrar em contato, de 

interagir com a língua escrita (FERREIRO, 1993, p. 23). 

 

Nesse sentido, a escola assume um papel social importantíssimo ao aproximar 

a criança da cultura escrita. Defendemos que a escrita precisa ser propiciada às crianças, 

nas escolas, desde cedo, visto que em nosso país, embora a escrita esteja presente em 

todos ou em muitos espaços, de modo geral, ela não é acessível às crianças como objeto 
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a ser compreendido, conhecido, valorizado e vivenciado. Nesse contexto, os modos 

como a escrita é trabalhada na Educação Infantil precisam ser repensados.  

Sabemos que a forma como a escrita precisa ser trabalhada na Educação 

Infantil não é compreendida do mesmo modo por estudiosos e educadores. O lugar da 

escrita na Educação Infantil vem sendo discutido por autores que assumem posições 

diferentes. Encontramos, nas discussões atuais, teorizações que tomam como foco a 

escrita e seu aprendizado, defendendo que este pode e precisa iniciar-se de modo 

sistemático já na Educação Infantil, respeitando-se as capacidades e as necessidades das 

crianças, bem como as especificidades dessa etapa educacional, a exemplo desses 

autores, temos: Ferreiro (1993), Carvalho (1999), Brandão (2010), Lopes; Vieira (2011) 

Baptista (2010), entre outros. Mas, também encontramos posições que, preocupadas 

com a organização curricular desta etapa e com as experiências a serem vivenciadas 

pelas crianças, são contrárias à inserção de práticas sistemáticas com a escrita na 

Educação Infantil, como as expressas por Faria (2005), Melo (2005). 

Por outro lado, ainda encontramos em instituições de Educação Infantil 

atividades que envolvem o trabalho exaustivo e descontextualizado com letras, 

iniciando com o reconhecimento das vogais até chegar às famílias silábicas, como se a 

escrita se restringisse a uma habilidade de memorização e de treino motor, 

reproduzindo-se práticas desprovidas de sentido. Como afirma Vygotsky, 

Ensinam-se as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, 

mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a 

mecânica de ler o que está escrito que se acaba obscurecendo a 

linguagem escrita como tal (VYGOTSKY, 2007, p. 125). 

 

O autor ainda afirma que 

Não negamos a possibilidade de ensinar leitura e escrita às crianças 

em idade pré-escolar; pelo contrário, achamos desejável que as 

crianças mais novas entrem para a escola, uma vez que já são capazes 

de ler e escrever. No entanto, o ensino tem que ser organizado de 

forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças. 

(VYGOTSKY, 2007, p. 143). 

 

Corroboramos com Vygotsky ao afirmar que a escrita deve ser trabalhada na 

Educação Infantil. De fato, nossa inquietação emergente não se refere a presença da 

escrita na primeira etapa da Educação Básica, pois a escrita já faz parte da vida da 

criança e, se está presente na vida, por que não ser um conteúdo curricular da instituição 

educativa? Por outro lado, se a infância tem sentido em si mesma, por que as práticas 

com a escrita assumem muitas vezes um caráter preparatório? 
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Nossa inquietação está nos modos como a linguagem escrita vem sendo 

oferecida nas instituições de Educação Infantil. Modos que, muitas vezes, 

desconsideram as especificidades da escrita enquanto linguagem, da criança enquanto 

sujeito que possui singularidades – como seu modo de aprender, seu gosto pelo lúdico – 

e da Educação Infantil enquanto etapa educativa cuja função é promover o 

desenvolvimento intergral das crianças, contemplando as diversas linguagens que a 

constituem.  

Carvalho (1990) afirma que 

[...] a funcionalidade social da escrita é, assim, aspecto essencial na 

sua constituição histórica e na sua compreensão como objeto de 

conhecimento. Sendo esta funcionalidade também constituída a partir 

das interações dinâmicas entre os indivíduos no seu meio, o aprender a 

ler e escrever não pode estar dissociado de um envolvimento vivo com 

usos funcionais da escrita (CARVALHO, 1990, p. 24). 

 

Nas práticas educativas é precioso considerar o que é específico da escrita, a 

sua funcionalidade social. Ou seja, é fundamental que na Educação Infantil sejam 

sistematizadas atividades que possibilitem a esses sujeitos compreender “o que é” a 

escrita, “como” e “por que” se escreve, ou seja, conhecer sua função social. É 

fundamental permitir que as crianças entendam a função da linguagem escrita e que esta 

seja percebida como uma linguagem, um outro modo de dizer, de pensar, de se 

relacionar com o mundo e com as outras linguagens. 

Nesse sentido, as instituições de Educação Infantil precisam promover 

condições que garantam o trabalho com a linguagem escrita no cotidiano da escola, 

assegurando às crianças a ampliação de experiências em relação à linguagem escrita. A 

instituição educativa tem o papel social de fornecer situações em que todas as crianças 

tenham experiências que alguns pais ou responsáveis/tutores, por diversos motivos, não 

podem oferecer. Esse é um direito das crianças. 

 

 

3.3. Escrita na Educação Infantil: proposições oficiais  

 

Na década de 1990 foi elaborado pelo Ministério da Educação uma série de 

documentos que, devido ao seu projeto gráfico, ficaram conhecidos como documento 

das “carinhas”. Dentre eles destacamos o documento “Propostas pedagógicas em 

Educação Infantil” (BRASIL, 1996) que resultou de um trabalho de pesquisa e análise da 
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implementação da proposta pedagógica/curricular de cinco unidades da federação, 

dentre as quais o Rio Grande do Norte fez parte. No documento está posto que naquela 

época, quase a totalidade das propostas pedagógicas pesquisadas faziam referência à 

alfabetização na Educação Infantil, compreendendo a alfabetização como aquisição de 

um código. Para os organizadores, muitas vezes a alfabetização era colocada como 

prioridade na função pedagógica da Educação Infantil no âmbito das propostas 

pedagógicas analisadas, de maneira tal que “[...] há casos em que essa postura parece se 

constituir numa busca para conferir maior legitimidade à pré-escola” (BRASIL, 1996, p. 

44). 

Segundo esse documento, nas visitas aos estados para análise da 

implementação das propostas pedagógicas, duas posturas antagônicas frente à 

alfabetização eram recorrentes: 

[...] ressalte-se que essas são também contraditórias em relação aos 

próprios discursos defendidos nas propostas: práticas espontaneístas, 

que não assumiam a alfabetização enquanto meta. Apesar de essa ser 

defendida no documento; práticas condutistas limitadas ao trabalho de 

apropriação do código, em oposição ao discurso construtivista que 

aparece no texto escrito (BRASIL, 1996). 

 

Desse modo, evidencia-se que a discussão em torno do trabalho com a escrita 

na Educação Infantil não é uma temática nova. No Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (BRASIL, 1998) a linguagem escrita aparece como um dos eixos de 

conhecimento. O documento é composto por três volumes e traz uma importante 

contribuição para o trabalho dos educadores de crianças de 0 a 6 anos, mas não se 

propõe, como finalidade, como um “molde” à ação docente. No que se refere ao 

trabalho com a escrita, o volume 3 intitulado “Conhecimento de mundo”, traz um 

capítulo intitulado “Linguagem oral e escrita”, nesse documento a aprendizagem da 

escrita é concebida como 

[...] compreensão de um sistema de representação e não somente como 

a aquisição de um código de transcrição da fala; um aprendizado que 

coloca diversas questões de ordem conceitual, e não somente 

perceptivo-motoras, para a criança; um processo de construção de 

conhecimento pelas crianças por meio de práticas que têm como ponto 

de partida e de chegada o uso da linguagem e a participação nas 

diversas práticas sociais de escrita (BRASIL, 1988, p. 122). 

 

Como vimos, o Referencial aponta à escrita enquanto uma aprendizagem 

complexa e que possui um caráter essencialmente social. Ou seja, evidencia a 

necessidade de considerar o funcionamento social da escrita nas práticas sociais. No 
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documento são propostos objetivos e orientações didáticas para o desenvolvimento do 

trabalho com crianças nos dois segmentos – de zero a três anos e de quatro a seis anos, 

faixa etária que integrava a Educação Infantil na época. 

No final do ano 2000 a Secretaria de Educação Fundamental e o Ministério da 

Educação (SEF/MEC) lançam o “Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores” (Profa). O projeto de formação foi destinado a professores que 

ensinavam a ler e escrever, tanto na Educação Infantil, quanto no Ensino Fundamental. 

Esse estudo teve com base as transformações ocorridas desde 1985 com a pesquisa em 

alfabetização “Psicogênese da língua escrita” coordenada por Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky. No caderno de apresentação do Programa está escrito: 

Já não é mais possível conceber a escrita exclusivamente como um 

código de transcrição gráfica de sons, já não é mais possível 

desconsiderar os saberes que as crianças constroem antes de aprender 

formalmente a ler, já não é mais possível fechar os olhos para as 

consequências provocadas pela diferença de oportunidade que 

marcam as crianças de diferentes classes sociais. Portanto, já não se 

pode mais ensinar como antes (BRASIL, 2001, p. 08). 

 

Desse modo, notamos que a função desse programa de formação era oferecer 

aos professores o conhecimento didático de alfabetização que vinha sendo construído 

naquela época. Para isso, foram desenvolvidos materiais escritos (apresentação do 

programa, guia de orientação metodológica e coletânea de textos) e vídeos organizados 

de acordo com os três módulos do Programa. O curso possuía carga horária que variava 

de 180 a 200 horas, das quais 75% eram destinadas a atividades em grupo e 25% a 

atividades individuais. 

Apesar de a Educação Infantil ser reconhecida como primeira etapa da 

Educação Básica, como consta na Lei nº 9.394/1996, muitos profissionais que nela 

atuavam não estavam qualificados e habilitados para o exercício da função docente. O 

Plano Nacional de Educação (PNE – 2001-2010, Lei nº 10.172, de 09/01/2001) estabelece 

diretrizes e metas voltadas para a formação e valorização dos professores. Uma das 

metas presentes nos PNE 2001-2010 foi instituir a formação em nível médio para todos 

os profissionais que atuavam na Educação Infantil até o ano de 2006 e a formação em 

nível superior até o ano de 2011. Nesta direção, o Ministério da Educação propôs o 

Programa de Formação Inicial para Professores em exercício na Educação Infantil 

(Proinfantil) na perspectiva de cumprir metas do PNE no que diz respeito a formação de 

professores. 



81 

O Proinfantil teve início em 2005 e levou cerca de 5 anos para ser 

implementado nos estados e municípios brasileiros. Em 2009 o MEC iniciou a 

implementação do Programa no Rio Grande do Norte. Esse curso semipresencial tinha 

um caráter emergencial de formação em Ensino Médio, foi oferecido para professores 

em exercício na Educação Infantil. Teve duração de 2 anos, sua carga horária foi 

distribuída em módulos semestrais. A “unidade 6” do Módulo IV foi dedicada 

exclusivamente ao trabalho com alfabetização na Educação Infantil. Nessa unidade do 

referido Módulo, estava explícito o objetivo de “[...] buscar compreender melhor qual é 

o tempo e o lugar da linguagem escrita na Educação Infantil” (BRASIL, 2005, p. 11). 

Foram definidos os seguintes objetivos pretendidos no texto: 

1. Compreender a linguagem escrita enquanto objeto histórico-cultural 

de conhecimentos; seus usos e funções, seus diferentes gêneros 

discursivos, suas estruturas linguísticas, suas diferenças. 

2. Conhecer as práticas sociais de leitura e escrita do seu contexto 

social e aquelas que as crianças e suas famílias vivenciam. 

3. Compreender os processos de construção e apropriação da 

linguagem escrita e de seu sistema de representação pelas crianças no 

contexto de uma cultura letrada. 

4. Promover o entendimento das possibilidades de trabalho com a 

linguagem escrita na Educação Infantil como uma dentre as múltiplas 

possibilidades de prática pedagógica com crianças de 0 a 6 anos, 

diante de suas especificidades e necessidades (BRASIL, 2005, p. 11). 

 

O Proinfantil foi um programa de importante fortalecimento da Educação 

Infantil e da profissionalização dos docentes que atuam nessa etapa educacional. Nele 

estava a proposta de um trabalho que considerasse a escrita enquanto uma linguagem e 

objeto histórico-cultural de conhecimento para as crianças. Seria necessário ao professor 

compreender a apropriação da escrita como um processo em construção no contexto de 

uma cultura letrada. Nesse documento, a escrita está apresentada como uma das 

linguagens que compõem o universo infantil, uma dentre múltiplas possibilidades de 

trabalho pedagógico com as crianças. 

Contudo, as discussões em torno dessa temática se acirram nessa década, a 

partir da Lei 11.274/2006 (BRASIL, 2006) na qual o Ensino Fundamental passa a ser 

ampliado de oito para nove anos. Com a antecipação do ingresso das crianças de 6 anos 

no Ensino Fundamental é reconfigurada a faixa etária da Educação Infantil. Se antes a 

temática da escrita na Educação Infantil era palco de debates, agora as divergências no 

campo das teorizações se acentuam. O fato é que a inclusão das crianças de 6 anos no 

Ensino Fundamental trouxe implicações para as políticas e práticas educacionais, 
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suscitando novas reflexões de professores e pesquisadores sobre “o que” deve ser 

ensinado na pré-escola. 

No âmbito da legislação brasileira outra questão aguça as discussões sobre a 

temática da escrita na Educação Infantil. Conforme a emenda 59/2009 e a Lei 12796 de 

abril de 2013, é obrigatória a matrícula de crianças de 4 anos na pré-escola. Sabemos 

que o fato da pré-escola se tornar obrigatória acaba suscitando a ideia de que essa etapa 

da educação infantil tem um caráter de escolarização. Historicamente a escolarização 

está vinculada ao aprendizado da leitura, da escrita e do cálculo, essa compreensão, por 

sua vez, abre margem para novas questões acerca do que deve ser ensinado em relação a 

escrita na Educação Infantil. 

Em 2006 o Ministério da Educação continuou produzindo documentos que 

orientam o trabalho com a escrita na Educação Infantil. Os Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) afirmam que é de responsabilidade 

do professor, dentre outras tarefas “[...] organizar atividades nas quais bebês e crianças 

desenvolvam a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão em suas 

múltiplas linguagens (linguagem dos gestos, do corpo, plástica, verbal, musical, escrita, 

virtual)” (BRASIL, 2006, v. 2, p. 40). 

Com a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, são fixadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil explicitando que: 

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira, garantindo experiências que: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação 

e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais orais e escritos (BRASIL, 2009). 

 

Diferentemente do RCNEI, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, têm caráter mandatório, portanto precisam ser obrigatoriamente 

respeitadas na formulação de propostas curriculares para essa etapa. Nesse sentido, a 

Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), ao definir um conjunto de 

aprendizagens essenciais para a Educação Infantil, incorpora as interações e 

brincadeiras como eixos estruturantes dessa etapa educativa e assegura seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se) que devem ser vivenciados por meio dos “campos de experiência”. Em 
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relação a Educação Infantil, a BNCC não exprime que sejam garantidos conteúdos para 

as crianças apreenderem, mas sim experiências de interação com diferentes linguagens, 

entendendo que as crianças aprendem vivenciando. 

De acordo com a BNCC “[...] os campos de experiências constituem um arranjo 

curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). Nesse documento, evidenciamos uma 

concepção de aprendizagem baseada na experimentação, na vivência. Nessa visão, a 

criança se apropria do conhecimento sistematizado através da ação e interação com o 

seu meio social e físico, bem como a partir das interações com adultos e crianças. Para 

isso, é necessário superar a espontaneidade e desenvolver um trabalho com 

intencionalidade educativa. 

Um dos cinco campos de experiência em que se organiza a BNCC é “Escuta, 

fala, pensamento e imaginação”. O texto defende a ideia de que a escrita faz parte das 

práticas sociais em que as crianças estão inseridas, é um objeto de conhecimento que 

não está despercebido ao seu olhar. Também traz contribuições sobre os modos como as 

crianças se apropriam de aprendizagens relacionadas a cultura escrita, como veremos a 

seguir: 

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura 

escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os 

muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e 

escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, 

reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes 

e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve 

partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam 

transparecer [...]. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão 

construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em 

rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em 

escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da 

compreensão da escrita como sistema de representação da língua 

(BRASIL, 2017, p. 40). 

 

São definidos objetivos em relação ao trabalho com a linguagem escrita para 

crianças da creche à pré-escola. O documento nomeia as crianças da seguinte forma: 

bebês (zero a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). Vamos dar ênfase aos 

objetivos definidos para o trabalho com as “crianças pequenas” por ser essa a faixa 

etária das crianças que engloba a nossa pesquisa. Desse modo, no referido campo de 
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experiência estão postos os seguintes objetivos de aprendizagem relacionados à escrita 

para as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses de idade: 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão. 

Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. 

Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o 

professor como escriba. 

Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), 

em situações com função social significativa. 

Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de 

leitura. 

Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um 

adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre 

esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 

ilustrações etc.). 

Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea 

(BRASIL, 2017, p. 47-48). 

 

Na Base Nacional Comum Curricular, tais objetivos se configuram como um 

direito de aprendizagem das crianças. Isso denota uma nova configuração ao trabalho 

com as linguagens na Educação Infantil. Agora as experiências com diferentes 

linguagens são reconhecidas como um direito das crianças que deve ser garantido no 

cotidiano das instituições educativas. 

Atualmente o Ministério da Educação reinsere no debate das políticas públicas 

na Educação Infantil a temática da Leitura, Escrita e Oralidade. Em 2017 o MEC inclui a 

Educação Infantil no programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), um programa de alfabetização que antes era destinado apenas para professores 

do Ensino Fundamental. De forma incongruente com a nomenclatura do programa, 

objetivo do PNAIC, na Educação Infantil, não é promover a alfabetização das crianças 

nessa etapa educativa, mas formar professores para desenvolver com qualidade o 

trabalho com a linguagem oral e escrita em creches e pré-escolas. 

É previsto que o curso tenha a carga horária de 120 horas e duração de dois 

semestres. Nele, são utilizados, como material didático-pedagógico, oito cadernos 

compostos por três unidades temáticas disponíveis na internet. Além dos oito cadernos 

temáticos, há um caderno de apresentação e um encarte destinado as famílias das 

crianças. 
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Com efeito, nas últimas décadas vivenciamos no âmbito das políticas públicas 

avanços significativos. Ainda que esses avanços estejam fortemente vinculados, 

sobretudo, ao plano dos discursos. Considerando o que está posto nos documentos 

oficiais, evidenciamos que a temática da escrita na Educação Infantil não é uma 

discussão atual, nem tampouco findada. Essa é uma discussão que assumiu posições 

antagônicas, vinculadas implicitamente a compreensão da função que era atribuída a 

Educação Infantil ao longo de sua história. E, reafirmamos a importância dessas 

concepções serem pensadas ainda nos dias atuais, de modo que intencionamos 

contribuir com essa pesquisa para que isso aconteça. 

Dito isso, como vimos, a alfabetização assumiu – e ainda assume em muitas 

instituições – prioridade na função pedagógica da Educação Infantil. Nessa perspectiva, 

a criança era preparada para ingressar no Ensino Fundamental. Não é possível 

desvincular a concepção de criança e infância construída historicamente de suas 

repercussões nas práticas pedagógicas, uma coisa está entrelaçada a outra. Em outras 

palavras, a ação pedagógica de ensinar a escrita com a finalidade de preparar a criança 

reflete uma visão de infância enquanto “vir-a-ser”, pois as práticas voltadas às crianças 

não tinham sentido em si mesmas, seu caráter era antecipatório. 

Contudo, com a mudança de paradigma em relação a compreensão dos modos 

como as crianças aprendem a ler e escrever, baseadas, sobretudo, nas contribuições da 

Psicogênese da Língua Escrita, proposta por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, foi 

possível propor uma transformação radical na maneira de compreender o aprendizado 

da leitura e da escrita. Havia a ideia de que as crianças aprendiam por meio 

exclusivamente do desenvolvimento da habilidade motora, da memorização, da 

repetição e da cópia. Com a contribuição dessas autoras, a alfabetização foi concebida 

como um processo, como algo que se inicia e requer um tempo maior para ser 

concluído. Nessa perspectiva, a Educação Infantil tem uma função importante no 

processo de apropriação desse bem cultural que é a linguagem escrita. É na Educação 

Infantil que esse processo é (deve ser) iniciado, experimentado pelas crianças, mas sem 

um caráter de preparação, antecipação ou finalização do processo de alfabetização. 
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3.4. Escrita na Educação Infantil: experimentação e construção de sentidos 

Desde o nascimento as crianças adentram em um mundo banhado de 

significações. Para cada prática cotidiana elas vão atribuindo sentidos, seja nos 

momentos de banho, durante a alimentação, nos gestos, olhares ou na entonação das 

pessoas que com elas convivem. As crianças vão experienciando o mundo na interação 

com o outro, sendo afetadas por essa (inter)ação. Nascem imersas em relações culturais 

e cada uma, de seu modo, reage às demandas dessas relações produzindo significações. 

Pino (2005a), embasado nas proposições de Vygotsky, aponta que o que é 

experimentado é também internalizado por meio da atividade com signos. Dessa 

maneira acontece a transposição do que é social para o individual num processo que se 

dá mediante a atividade com signos. O processo de internalização é também de 

significação, de conversão mediante signos. Esse é um trabalho de linguagem, de 

simbolização, transformando uma realidade significada tendo por base significados já 

existentes. 

Desse modo, se afirmamos que as crianças vivenciam um processo de 

significação desde seu nascimento, estamos também reafirmando a criança como 

produtora de cultura, pois a cultura – assim como as significações atribuídas às praticas 

da cultura – é uma produção humana, em outras palavras, a significação faz parte da 

atividade humana. Esse processo de significação é marcado pela conversão de 

significados culturais da sociedade em significados próprios de cada individuo.  

Construídos mediante a interpretação do sujeito (a partir de suas experiências e 

vivências) que atribui um sentido singular, próprio, instável e fluido, à experiência 

vivida. O que a criança vai internalizar num processo de significação não é a 

experiência em si, mas o sentido que ela dá para a experiência. 

Pino nos diz que 

O campo da significação não é algo homogêneo, nele se delineiam 

áreas de maior estabilidade e unidade como os significados 

socialmente instituídos, e áreas de maior instabilidade e diversidade, 

como é o caso do sentido que os significados culturais instituídos têm 

para indivíduos e grupos diferentes (PINO, 2005, p.19). 

 

Assim, no processo de significação há zonas mais estáveis e zonas mais 

fluidas. As zonas mais estáveis são os significados das palavras, mais estáveis, mais 

dicionarizado, e as zonas mais fluidas são os sentidos que a palavra evoca. A esse 

respeito Vygotsky (2008) nos diz que 
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O sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos 

que a palavra desperta em nossa consciência. É um complexo, fluido e 

dinâmico que tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado 

é apenas uma das zonas do sentido, a mais estável e precisa. Uma 

palavra adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos 

diferentes, altera o seu sentido. O significado permanece estável ao 

longo de todas as alterações do sentido. O significado dicionarizado 

de uma palavra nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido, 

não passa de uma potencialidade que se realiza de formas diversas na 

fala (VYGOTSKY, 2008, p. 181). 

 

Dessa forma, os significados se referem às representações mais estáveis, são as 

ideias consolidadas por um determinado grupo e permanecem constantes no decorrer 

das mudanças do sentido. Essas ideias (os significados) são a base dos sentidos. Os 

sentidos são fluidos, construídos mediante os significados compartilhados. Eles se 

modificam/ampliam tornado-se novos de acordo as com as situações novas que surgem. 

Corsino diz que “[...] os sentidos podem ser vários, mas dadas certas condições de 

produção, não podem ser quaisquer uns” (CORSINO 2012, p. 45). Desse modo, apesar 

de serem subjetivos, podem se assemelhar porque tem por fundamento os significados 

que circulam no grupo social. Isso nos permite afirmar que ao vivenciarem as práticas 

da cultura, as crianças significam tais práticas, construindo sentidos.  

Os sentidos se constroem na situação de enunciação, nos discursos, nas práticas 

culturais, na experiência partilhada, nas relações interpessoais. É na linguagem que os 

sentidos são produzidos. Para Corsino 

Sentir e produzir sentidos estão intrinsecamente relacionados, porque 

os sentidos humanos captam sensações que são significadas de 

diversas formas. Conforme as situações em que acontecem, as 

sensações/enunciações são percebidas como agradáveis ou 

desagradáveis, acolhedoras ou repulsivas, boas ou ruins, afetas ou 

desafetas. A percepção se dá de forma contextual e o sentido é 

produzido na linguagem. (CORSINO, 2012, p. 3). 

 

Portanto, os sentidos envolvem, tanto, aspectos cognitivos quanto afetivos. Por 

isso, o modo como as práticas culturais são apresentadas e vivenciadas junto às crianças 

têm relação direta com os sentidos que elas irão elaborar. Ou seja, é de acordo com as 

práticas sociais – e os modos como elas são vivenciadas – que os sentidos sobre a 

escrita vão se construindo para cada sujeito e grupo social. 

Bakhtin (2009) nos aponta que a significação se dá no contexto de seu uso, nas 

condições concretas de enunciação. Para o autor “[...] há tantas significações possíveis 

quanto contextos possíveis.” (BAKHTIN, 2009, p. 107) O texto é importante para 
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entender o contexto. A esse respeito Góes e Cruz (2006) afirmam que “[...] a ideia de 

contexto ganha densidade com uma sinalização clara da impossibilidade de tratar a 

palavra fora das condições de produção do dizer e da interpretação do que é dito” 

(GOÉS; CRUZ, 2006, p. 38). Desse modo, compreendemos que não há como analisar os 

sentidos isolados dos seus contextos, o que anuncia a necessidade de considerar as 

experiências vivenciadas pelas crianças pois essas são o contexto de elaboração dos 

sentidos. 

Quais são, enfim, as situações em que as crianças experimentam a escrita na 

Educação Infantil? Que sentidos produzem sobre a escrita? A busca por responder a 

essas questões nos leva a sistematizar e analisar os dados que construímos em nosso 

estudo no próximo capítulo. 
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4. EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS DA ESCRITA PARA CRIANÇAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Buscamos nos orientar pelas proposições de Vygotsky e Bakhtin acerca do 

processo de elaboração de significação e produção de sentidos, bem como nas 

teorizações sobre a escrita na Educação Infantil, para analisar os dados que construímos 

junto às crianças, à coordenadora e à professora. Desse modo, discorrermos nesse 

capítulo sobre as seguintes questões: Para as crianças o que é escrever? Para que serve 

escrever? O que se escreve? Como? Onde se escreve? Que sentidos as crianças atribuem 

à escrita/ao escrever? 

Nesse texto, demos ênfase aos discursos das crianças sobre a escrita 

apreendidos nas situações de entrevista. No processo de análise consideramos, tanto as 

entrevistas com as crianças, com a professora e a coordenadora – pois as entrevistas 

enquanto acontecimento dialógico são uma situação de produção de sentidos – quanto 

as experiências observadas e registradas no diário de campo. 

Mediante a análise que realizamos, identificamos, como propõe Kramer 

(2013), “eixos de sentidos” – aproximações, unidades, mesmo considerando que os 

discursos são singulares e que podem apresentar sentidos diferentes. Buscando respeitar 

as singularidades e diversidade dos sentidos apresentados pelas crianças em relação à 

escrita, organizamos seus dizeres nos seguintes “eixos” que representam os modos 

como elas significam a escrita. Ou seja, para as crianças a escrita, o escrever é: 

 É desenhar 

 É usar instrumentos para escrever 

 É fazer letras/alfabeto 

 É fazer nomes 

 É fazer tarefas vinculadas a escola 

 É estudar para ficar inteligente  

 É fazer coisas de adulto 

 É algo que se pode dar a alguém 

 É algo que é vivido fora da escola 
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4.1. Escrever é desenhar 

Escrever é fazer uma boneca! 

 

O sentido da escrita como uma atividade de desenhar esteve evidente nos 

dizeres das crianças. Quando questionadas sobre o que é escrever elas nos falaram que: 

Escrever é uma menina desenhando uma boneca e também quando a 

pessoa desenha uma boneca, as mães manda guardar os livros [...] 

escrever é fazer uma boneca! (M. V. Entrevista Individual. 2017) 

 

Como assim? De desenhar?... Eu gosto de desenhar uma boneca. (R. 

C. Entrevista Individual. 2017) 

 

Pra quando a pessoa vai desenhar e fazer os nomes. (F. G. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Escrever é igual a pintar. (C. B. Entrevista Individual. 2017) 

 

Desenhar e fazer um dragão também. Minha irmã é muito 

desenhora(sic). (J. C. Entrevista Individual. 2017) 

 

Escrever um boneco. Eu gosto de escrever um carro com um boneco 

dentro [...] Escrever um boneco, escrever o nome de mim e da minha 

família. (E. A. Entrevista Individual. 2017) 

 

Penso de fazer um desenho, escrever... Eu não sei muito de escrever, 

mas minha irmã ajuda. (M. E. Entrevista Individual. 2017) 

 

É fazer um desenho, escrever uma carta e fazer uma boneca. (M. E. 

Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Por vezes as falas das crianças indicam a compreensão da escrita como uma 

atividade de fazer desenhos e pintar. Por outras vezes, sobressai o entendimento de 

desenhar e escrever como atividades que se complementam, por exemplo, na fala de 

F.G. que, quando questionada sobre para que serve escrever, nos disse: “Pra quando a 

pessoa vai desenhar e fazer os nomes”. 

Inferimos que essa relação feita pela criança entre a atividade de desenho e a 

escrita de nomes (como atividades que se complementam) pode estar relacionada com 

as práticas do contexto escolar, em que comumente observamos as crianças sendo 

solicitadas a desenhar algo e escrever um nome abaixo do desenho. Como consta nas 

notas do diário de campo: 

 

A professora está sentada em sua cadeira, ela observa as ações das 

crianças e pede as agendas. Às 14 horas a professora pede que as 

crianças formem filas para ir ao campinho de futebol que fica em 
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frente a sala. No campinho a professora senta no chão e pede que as 

crianças sentem-se também em roda de conversa. Nesse momento, as 

crianças cantam e conversam com a professora. Após cantarem a 

professora inicia a leitura de uma história intitulada “Pisca-pisca no 

céu”. As crianças demonstram interesse pela história. A professora 

pede que as crianças retornem à sala em filas. Na sala a professora 

distribui folhas de ofício e giz de cera para as crianças. Ela orienta as 

crianças a desenhar o personagem que mais gostaram da história. 

Uma criança pergunta: “Professora, é para fazer o nome também?”. A 

professora responde que sim e distribui o crachá com os nomes para 

as crianças (NOTAS DE CAMPO, 04 maio 2017). 

 

Em outra situação registrada em diário de campo, a atividade de desenho 

precedeu a atividade de escrita: 

São 13 horas e 05 minutos. Na porta da sala há um pano preto com 

uma imagem do filme “Divertidamente” fixada. A professora está 

sentada na cadeira das crianças com algumas agendas. Ela deseja boa 

tarde às crianças que chegam e, em seguida, pede as agendas. As 

crianças entram surpresas com a imagem do filme na porta, entregam 

as agendas e pegam alguns brinquedos da estante. Após alguns 

minutos a professora pede que guardem o brinquedo e inicia o filme. 

Ela utiliza um notebook e um aparelho projetor para ampliar a 

imagem do filme na parede da sala. Em seguida, distribui pipocas para 

as crianças. No término do filme a professora questiona: “Quem 

gostou do filme?”, “Quem sabe o que passou no filme?”, “Agora a 

gente vai fazer a atividade!”, “Qual o sentimento que vocês estão 

hoje?”. As crianças respondem: “Eu to feliz!”, “Eu to com raiva das 

meninas!”. A professora vai ao armário e pega algumas folhas e pede 

que as crianças sentem para fazer a “tarefa”. Chama cada criança pelo 

nome e entrega a folha com a atividade. Em seguida, diz: “Vocês vão 

desenhar como vocês estão hoje no rostinho. Faz o cabelo, a boca, o 

nariz... E nesse tracinho vocês vão colocar o nome “feliz”, “triste”. 
As crianças iniciam os desenhos. A professora pega um lápis e se 

aproxima daquelas que concluíram o desenho e pergunta o que a 

criança desenhou. A professora escreve o nome dito pela criança 

em um canto da folha e pede que copiem abaixo do desenho. Nesse 

momento, ela atende individualmente a cada criança. As crianças 

olham o nome que a professora fez na atividade e copiam no espaço 

solicitado (NOTAS DE CAMPO, 01 ago 2017). 

 

Em ambos os recortes do diário de campo as crianças são solicitadas a 

desenhar e escrever. No primeiro recorte do diário de campo, a criança questiona se 

deve escrever seu nome próprio, como se já estivesse habituada com essa prática. No 

segundo recorte, a criança é impulsionada a copiar um nome que representa o seu 

desenho. Diante dessas práticas, nos questionamos, ainda que ligeiramente – pois esse 

não é o nosso objeto de estudo – sobre qual o papel que tem sido atribuído ao desenho 

na Educação Infantil. 
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As atividades de desenho comumente estão presentes em instituições de 

Educação Infantil. Na instituição pesquisada, muitas vezes o desenho foi utilizado como 

um pretexto para ensinar a escrita/cópia do nome próprio ou do nome que representava 

o desenho. As crianças deveriam desenhar um saci para escrever o nome “SACI”, 

desenhar um personagem famoso, para, posteriormente, escrever o seu nome. Elas 

desenhavam coisas para escrever nomes. Essas práticas foram evidentes e são, inclusive, 

trazidas na fala da coordenadora pedagógica. Quando questionamos se a escrita precisa 

ser trabalhada na Educação Infantil, a coordenadora nos disse que: 

Precisa. Por que senão como a criança vai saber que existe a 

escrita? Agora ela não precisa ser o foco da Educação Infantil. A 

gente trabalha “sim” a escrita, mas de uma forma não obrigatória, 

nem aquela forma que você tem que estar todos os dias fazendo não... 

Vai ter a escrita de acordo com o que você tá vivenciando, a criança 

só vai aprender ela vendo fazer. Através da escrita do nome, através 

do desenho, dos registros diários, através da escrita dos desenhos... A 

gente tem que tá considerando porque é importante 

(COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2017). 

 

É sabido que mesmo antes de adentrarem em uma instituição educativa, as 

crianças são capazes de “saber que a escrita existe”. Isso porque a linguagem escrita faz 

parte de suas vidas, das práticas culturais que vivenciam desde bem pequenas. Nos 

chama atenção o discurso da coordenadora, responsável por orientar as práticas 

pedagógicas junto às crianças da turma pesquisada, ao dizer que a criança aprende a 

escrever “através da escrita dos desenhos”. 

As teorizações de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky sobre a psicogênese da 

língua escrita tornaram-se uma referência para os estudos da área da alfabetização. 

Destacamos aqui que a alfabetização das crianças não é o objetivo da Educação Infantil, 

nem tampouco o que defendemos. Todavia, consideramos pertinente trazer as 

contribuições das autoras citadas pois apontam que as crianças são sujeitos ativos, “[...] 

ignoram que devem pedir permissão para começar a aprender [...]” (FERREIRO, 2001. 

p. 17), buscam conhecer e entender a escrita e, nessa busca, elaboram hipóteses.  A 

partir de suas teorizações é possível compreender que a aquisição da língua escrita é um 

processo que envolve três grandes períodos fundamentais, neles são construídas 

hipóteses que vão marcar qualitativamente as produções escritas em diferentes períodos 

e níveis de construção. Segundo Ferreiro, o primeiro período caracteriza-se pela busca 

de parâmetros de diferenciação entre as marcas gráficas figurativas e as marcas gráficas 

não figurativas. Talvez, por esse motivo, ainda que de forma equivocada, sejam 
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difundidas na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atividades 

nas quais as crianças precisem desenhar e escrever o nome do desenho na tentativa de 

possibilitar-lhes diferenciar a escrita de outra representação gráfica. 

Queremos destacar que o equivoco não está em oferecer tais práticas as 

crianças, mas em desconsiderar o papel que a mediação docente exerce em seu 

desenvolvimento, o que inclui o aprendizado da escrita. Desse modo, o professor – 

sujeito mais experiente – é responsável por cumprir um papel fundamental na 

significação da escrita pela criança. Não apenas porque tem domínio da escrita, mas 

porque pode elaborar questionamentos que impulsionem a reflexão das crianças sobre 

esse objeto cultural, confrontando suas ideias e ampliando suas hipóteses. 

A prática observada parece propor às crianças a distinção entre escrita e outras 

representações de maneira equivocada. Não basta pedir que as crianças desenhem e 

escrevam o nome do desenho, é preciso uma mediação docente mais sistemática e 

intencional, que incentive o questionamento, o encantamento, a curiosidade e o 

conhecimento das crianças sobre a cultura escrita por meio de interações e brincadeiras. 

No contexto pesquisado, algumas crianças demonstrar compreender a escrita como um 

desenho ou como um registro complementar ao desenho. 

 

 

4.2. Escrever é usar instrumentos para escrever 

“Escrever com lápis, com uma folha, com uma coleção...” 

 

Para algumas crianças o sentido da escrita esteve restrito ao uso de 

instrumentos para escrever. Quando questionadas sobre o que é escrever, elas 

responderam: 

Só pegar uma caneta e um caderno para escrever. Tem que estudar e 

aprender. (M.K. Entrevista Individual. 2017) 

 

É um nome que quando pega uma folha escreve. É igual o que você 

fez aqui (referindo-se ao papel no qual escrevi), pega uma caneta ou 

um lápis. (M.E. Entrevista Individual. 2017) 

 

Escrever com lápis, com uma folha, com uma coleção... (B.I. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Eu escrevo de caneta e lápis. ( A.N. Entrevista Individual. 2017) 

 

É só pegar uma caneta e escreve. (D.R. Entrevista Individual. 2017) 
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Eu pego uma caneta, pego um papel e depois eu escrevo. (J.R. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Eu pego um lápis, aí pego e escrevo. (M. V. Entrevista Individual.  

2017) 
 

As falas dessas crianças revelam que para elas escrever é usar instrumentos 

técnicos presentes na cultura escrita. Pino aponta que 

Por instrumento técnico entende-se todo artefato criado pelo homem 

como meio de agir sobre o mundo natural para transformá-lo. O uso 

de instrumentos técnicos na atividade humana vai acompanhado, em 

princípio, do uso simultâneo de instrumentos simbólicos (como ideias) 

que conferem ao produto dessa atividade uma significação (PINO, 

2003, p. 287). 
 

Desse modo, o lápis, a borracha, caneta, dentre outros instrumentos técnicos 

citados pelas crianças, representam sua visão de escrita. Elas parecem não ter atentado 

ainda para os instrumentos simbólicos, os signos, que a escrita enquanto linguagem 

representa. Vygotsky aponta que a escrita “[...] constitui um simbolismo de segunda 

ordem que, gradualmente, torna-se um simbolismo direto” (VYGOTSKY 2007, p. 126). 

Isso significa que a linguagem escrita é construída por um sistema de signos que 

designam os sons da fala, os quais por sua vez, são signos das entidades reais. Esse 

saber é bastante complexo e requer, para sua elaboração, mediações sistemáticas e 

intencionais. 

É possível que, ao observar os modos como as pessoas interagem com essa 

linguagem na escola e fora dela, as crianças tenham elaboram seus sentidos sobre os 

usos dos instrumentos e dos procedimentos para fazer registros, como se essas ações 

fossem o ato de escrever em si. 

Contudo, seus saberes, apesar de restritos, são importantes e estão relacionados 

ao conhecimento convencional sobre a escrita e aos instrumentos que fazem parte da 

cultura escrita. Para essas crianças, o conhecimento das funções sociais que a escrita 

exerce e sua natureza de linguagem inexiste. O que existe é um saber associado a 

situação concreta de uso dos instrumentos da cultura escrita. Esses instrumentos são 

requisitos para as práticas cotidianas de uso da escrita. Ao explicar para o boneco 

Jambinho sobre como se escreve às crianças disseram: 

Pega um lápis, uma folha e fica escrevendo. Ele vai ficar sabido e 

aprender a escrever logo... (C.E. Entrevista Coletiva. 2017). 

 

É só pegar um lápis e escrever... Pra aprender logo a escrever... 

(G.A. Entrevista Coletiva. 2017) 
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Ah! É só pegar uma caneta, pegar um caderno e escrever o que você 

sente. (G. G. Entrevista Individual. 2017) 
 

Muitas crianças chegam a escola sem ter tido a oportunidade de conviver com 

os meios de circulação da escrita e seus instrumentos. As possibilidades de interação 

com a escrita não são iguais para todas. Nesse sentido, suas falas revelam que estão se 

apropriando de conhecimentos necessários ao uso da escrita. Conhecer esses objetos da 

escrita significa saber para que servem e como são usados. Desse modo, os sentidos das 

crianças revelam uma perspectiva instrumental do uso da escrita, relativa aos 

instrumentos presentes na cultura escrita. Apenas G.G. atribuiu à escrita uma função, a 

de escrever o que sente como uma forma de lidar com as emoções ao afirmar que “É só 

pegar uma caneta, pegar um caderno e escrever o que você sente”. Para essa criança a 

escrita está relacionada a um ato de fruição, de escrever sobre seus sentimentos. 

 

 

4.3. Escrever é fazer letras/alfabeto 

“Escrever é fazer o alfabeto” 

 

Desde bem pequenas as crianças são incentivadas pelas pessoas com as quais 

convivem a despertar para a existência das letras, de modo especial, as letras de seu 

nome. Além disso, reconhecemos que existe uma grande quantidade de palavras e textos 

escritos em nossa sociedade e esse fator não passa despercebido aos olhos das crianças. 

Por isso, acreditamos ser impertinente pensar que as crianças iniciam suas vivencias 

com a escrita apenas quando adentram no contexto escolar. Todavia, não podemos 

desconsiderar que as instituições de Educação Infantil têm o papel fundamental de 

ampliar as experiências da criança como o mundo da escrita, isso vai além da 

identificação das letras do nosso sistema alfabético de escrita. Quando perguntamos as 

crianças se elas escreviam e o que escreviam na escola, elas responderam: 

Minha letra. (C. E. Entrevista Individual. 2017) 

 

Mais ou menos, né? Porque eu não sei fazer as letras... É.. Eu não sei. 

Aí, por isso, eu não sei escrever. (Y. S. Entrevista Individual. 2017) 

 

Eu escrevo o boneco e escrevo o alfabeto. (E. A. Entrevista 

Individual. 2017) 
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Só faço as letras do meu nome e até desenho. (A. V. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Os dizeres das crianças nos indicam que escrever para elas é fazer letras. Elas 

ressaltam em seus discursos as letras utilizadas na escrita de seus nomes: “Minha 

letra”, “As letras do meu nome”. O conhecimento das letras é necessário para escrever, 

Y. S. demonstra compreender isso ao afirmar que não sabe escrever porque não sabe 

fazer as letras. Por outro lado, ele revela uma perspectiva ainda limitada – talvez por 

suas experiências com a escrita – a respeito do que é escrever. Escrever não se resume a 

fazer letras, contudo, conhecer as letras é um fator importante na apropriação do sistema 

de escrita alfabético, sobretudo, no que se refere ao uso das letras para representar a 

sequência sonora das palavras. 

Nos chama atenção a fala de A.V. ao dizer: “Só faço as letras do meu nome e 

até desenho.” Seu discurso parece elucidar que “só” fazer letras do nome, para ela, é 

pouco. É uma experiência reduzida. Apesar disso, ela traz indícios de que compreende 

que há distinção entre falar sobre desenho e sobre escrita. Perguntamos a professora se a 

Educação Infantil teria algum papel no ensino da escrita, ela nos disse: 

Com certeza tem. Na Educação Infantil eu acredito que seja mais pra 

ele entender justamente isso: que existem letras e as letras forma as 

palavras, pra ela entender a diferença entre número e letra, entre 

desenho e letra... A partir do momento que a criança consegue 

diferenciar isso, ela já tá entendendo que pra escrever precisa 

juntar... Não misturar números com desenhos, mas ele consegue 

diferenciar (PROFESSORA, 2017). 

 

No discurso da professora está explicita a ideia de que o papel da Educação 

Infantil no ensino da escrita seria apresentar as letras às crianças para que, a partir de 

então, elas formem palavras e diferenciem letras de números e desenhos. Diferente 

dessa perspectiva, Galvão afirma que 

Na Educação Infantil, muito mais importante do que, por exemplo, 

ensinar as letras do alfabeto é familiarizar as crianças, desde bebês, 

com práticas sociais em que a leitura e a escrita estejam presentes 

exercendo funções diversas nas interações sociais; é dar-lhes 

oportunidade de perceberem lógicas da escrita tais como sua estrutura 

peculiar (não se fala como se escreve), sua estabilidade (as palavras 

não mudam quando a professora lê uma história) e os múltiplos papéis 

que desempenham nas sociedades contemporâneas (utilitário e 

estético) (GALVÃO, 2016, p. 26). 

 

Desse modo, o papel da Educação Infantil no processo de aquisição da escrita 

pelas crianças está relacionado ao aprofundamento da inserção das crianças no mundo 
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da escrita mediante experiências concretas de uso da escrita em contextos de interações 

sociais. 

É possível perceber aproximações entre o discurso da professora e os sentidos 

das crianças. Em situação de entrevista coletiva as crianças foram incentivadas a 

explicar para o boneco Jambinho para que serve escrever, elas disseram: 

Aprender o alfabeto. (L. G. Entrevista Coletiva. 2017). 

 

Escrever é muito importante porque a pessoa faz as letras. (F. G. 

Entrevista Coletiva. 2017). 

 

Diria para ele escrever o alfabeto que ele aprende. (E. A. Entrevista 

Coletiva. 2017). 

 

Escrever é o alfabeto! (A.V. Entrevista Coletiva. 2017). 

 

Eu diria que escrever é fácil. É só botar o “A”, o “B”, é igual ao 

alfabeto... “A”, “B”, “C”, “D”, “E”. (M. E. Entrevista Coletiva. 

2017). 

 

Escrever é fazer o alfabeto. Ele vai fazer a folha cheia de letra! (Y. 

S. Entrevista Coletiva. 2017). 

 

Fazer o nome, o alfabeto, escrever também é mandar letras pelo 

whatsapp, emoji falando e também escrever é muito importante... E 

também eu vou fazer um alfabeto pra tu, hein? Eu sei fazer o meu 

nome bem direitinho... Se você não sabe seu nome é só fazer as 

letras.  (T. A. Entrevista Coletiva. 2017). 
 

Como constatamos em seus discursos, o sentido da escrita como uma prática de 

fazer letras está “abotoado”, fechado em si. Seus sentidos expressam que elas escrevem 

para fazer letras, as letras de seus nomes. Apenas T. A. faz relação com os usos sociais 

das “letras” – significadas pelas crianças como “a escrita” - ao dizer que escrever serve 

para: “Fazer o nome, o alfabeto, escrever também é mandar letras pelo whatsapp, 

emoji falando [...]”. O sentido que as crianças atribuíram a escrita enquanto prática de 

“fazer letras/alfabeto” apresenta-se ainda restrito e pode estar imbricado as suas 

vivencias no contexto escolar. Traremos dois recortes de registro do diário de campo 

que apontam o trabalho pedagógico desenvolvido com a escrita no contexto pesquisado 

e que estão relacionados aos sentidos trazidos pelas crianças. 

 

Hoje o momento inicial de roda de conversa aconteceu no campinho 

de futebol. Após esse momento, as crianças retornaram para a sala de 

referência e sentaram-se em suas cadeiras. A professora pega um 

cartaz e começa a conversar com as crianças sobre as “Palavrinhas 

mágicas”. Ela questiona: “Quais as palavrinhas mágicas?”. As 
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crianças respondem: “Por favor”, “Obrigada”, “Com licença”. A 

professora parabeniza as crianças com palmas. Em seguida, mostra em 

um cartaz afixado no quadro a palavra “POR FAVOR”. Ela questiona 

quantas letras tem esse nome e qual o nome das letras. Distribui 

um papel para as crianças escreverem. Ela escreve no quadro a letra 

“P” e pede que as crianças copiem no papel. Em seguida, escreve 

letra por letra da palavra “POR FAVOR” no quadro e pede que as 

crianças copiem em um papel pequeno. A professora recolhe o que as 

crianças copiaram do quadro, coloca o nome delas e cola a cópia das 

crianças em um cartaz no qual está escrito: “PALAVRAS 

MÁGICAS”. (NOTAS DE CAMPO, 03 maio 2017). 

 

É preciso refletir sobre o que as crianças estavam escrevendo na situação 

transcrita acima. Para quê? Qual o sentido e a finalidade social de escrever a palavra 

“POR FAVOR”? As crianças não escrevem para registrar uma ideia, um desejo, para 

documentar algo que aconteceu na escola, para registrar uma experiência vivida, não 

escrevem para interagir com alguém. Elas apenas identificam as letras e as copiam. 

Copiam palavras soltas que provavelmente não tem significado para elas. A esse 

respeito, Ferreiro (2001) destaca que existe nas práticas pedagógicas com a escrita uma 

confusão entre escrever e desenhar letras, assim o conhecimento sobre a escrita é 

reduzido ao conhecimento de letras e de seu valor sonoro convencional. 

Possivelmente, a intenção da professora nessa atividade foi mostrar a dimensão 

gráfica e sonora da palavra. Contudo, nesse contexto, faltou-lhes vivenciar a dimensão 

lúdica e dialógica da linguagem escrita. É preciso retomar o entendimento de que a 

organização da estrutura da Educação Infantil possibilita que o brincar seja o eixo do 

trabalho com a escrita, mediante esse trabalho as crianças podem experimentar um 

contato intensificado com diferentes tipos de texto em situações de uso. 

Nesta outra situação, a professora incentiva as crianças a nomear letras a partir 

da escrita do nome de um personagem estudado: 

As crianças estão sentadas na roda de conversa. Após cantarem 

algumas canções a professora diz: “Agora eu vou mostrar uma coisa 

pra vocês! Quero ver quem é que lembra”. Ela levanta, vai até a sua 

mesa e pega uma imagem, mostra a imagem às crianças e pergunta: 

“Quem lembra desse homem?”. Uma criança grita: “Eu sei! É Charles 

Chaplin!”. Depois de ouvir as crianças, a professora diz que na tarefa 

do dia elas deverão desenhar o rosto de Charlie Chaplin. As crianças 

demonstram animação e sentam-se, enquanto a professora distribui as 

folhas de papel oficio. Nesse momento, a professora diz: “Vocês vão 

receber um chapéu e uma bengala de papel para colar e fazer o rosto 

de Charlie Chaplin”. Quando todas as crianças terminam o desenho a 

professora diz: “Agora vamos fazer o nome dele aqui no quadro, oh!”. 

Ela escreve no quadro o nome CHARLE CHAPLIN, com letras 

maiúsculas e diz: “Agora vamos ver quem sabe o nome da 

primeira letra, oh”. A professora aponta as letras no quadro e as 
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crianças dizem o nome das letras. A professora diz: “Agora vamos 

ver quem sabe o nome das letras do alfabeto: A-B-C-D-E-F-G-H-I-

J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z”. Enquanto diz os nomes das 

letras, a professora vai apontando o alfabeto que está fixo abaixo do 

quadro branco (NOTAS DE CAMPO, 18 jul. 2017). 

 

Identificamos na prática da professora um método de palavração, em que a 

ênfase recai no trabalho com palavras e, posteriormente, na identificação e sonorização 

das letras. Utilizar palavras estáveis - como nomes de personagens e nomes próprios – é 

uma prática comum da professora que, em seguida, aponta os seguimentos menores da 

palavra - as letras. Como vemos a escrita reproduzida nesse contexto é estática, baseada 

na repetição, reprodução e transmissão das letras do alfabeto. Pouco tem a ver com 

experiências de uso da linguagem pelas crianças. São atividades como essa que 

constituem o cotidiano da turma observada. 

Segundo Albuquerque e Leite (2010) é preciso considerar no trabalho com 

letras na Educação Infantil os seus usos efetivos nos diferentes textos que circulam na 

sociedade, o que está vinculado à dimensão do letramento e dos usos sociais da 

linguagem. Pois apenas aprender aspectos externos da escrita, como a forma das letras, 

não garante que a criança compreenda internamente a linguagem escrita. É preciso que a 

criança aprenda como usar esse signo em situações reais de interação com os outros por 

meio da linguagem. 

 

 

4.4. Escrever é fazer nomes 

       

 

O sentido da escrita para as crianças como prática de “fazer nomes” esteve 

bastante presente em seus discursos no decorrer das entrevistas. Para elas, escrever 

serve tanto para fazer nomes próprios quanto os nomes comuns. Quando questionadas 

sobre o que é escrever as crianças responderam: 

Escrever é fazer os nomes. (M. V. Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Eu gosto de escrever o nome do meu irmão, do meu pai, das minhas 

primas, da minha mãe e o meu. Mas, gosto de escrever o nome de 

todo mundo também da escola, sabe? Lá no meu caderno. (J. A. 

Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Eu escrevo meu nome, eu faço desenho, eu faço o nome do meu 

irmão e da minha mãe. (G. A. Entrevista Coletiva. 2017) 
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É só botar o nome na carta. (M. V. Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Como podemos evidenciar, o nome próprio é a referência de escrita para as 

crianças. Nessas falas as crianças denotam o ato de escrever como o de fazer nomes 

próprios - os seus e os de seus familiares. A respeito da importância do trabalho 

pedagógico com a escrita de nomes próprios, Teberosky aponta “[...] a escrita do nome 

próprio parece ser uma peça-chave para o início da compreensão da forma de 

funcionamento do sistema de escrita” (TEBEROSKY, 1993, p. 35). Ao escrever seus 

nomes as crianças também podem aprender sobre o modo de funcionamento do sistema 

de escrita alfabético. 

O nome próprio configura-se como um texto que sempre será escrito do mesmo 

jeito em diferentes espaços. É uma palavra estável. Sua escrita fornece as crianças um 

básico repertório de letras que lhes servirá de fonte para a escrita de outras palavras. 

Esse texto pode ser carregado de sentido para as crianças desde que seja trabalhado 

dentro de uma situação de interação com a escrita, em que a escrita tenha 

funcionalidade. Questionamos as crianças sobre para quê serve escrever, elas disseram: 

E para ler, escrever e contar e escrever... Serve para aprender a fazer 

o nome. (G. A. Entrevista Individual. 2017) 

 

Pra fazer o nome... Pra fazer a matéria... E estudar, se a professora 

mandar fazer um desenho, fazer o nome... Quando a professora 

mandar fazer o nome aí nós faz. O professor mandou lá no ginásio... 

Eu tirei toda minha inteligência e aí ele disse: “parabéns”!. (L. G. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Olha, pra fazer seu nome. Se você quiser fazer você, sua família, seu 

pai, no final tem que fazer o nome. Se ficar parecido com o do seu 

amigo é só você fazer o nome pra saber que é seu. Ai não vai trocar 
[...] Pra se a pessoa esquecer o nome, vai tá no papel. (T. A. 

Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Sobre a escrita de seu nome L. G. nos diz “Quando a professora mandar fazer 

o nome aí nós faz. O professor mandou lá no ginásio... Eu tirei toda minha inteligência 

e aí ele disse: “parabéns!”. Como vemos L.G. parece demonstrar que socialmente 

saber fazer a escrita de seu nome é uma aprendizagem relevante. Em sua fala, L. G. 

relata sua experiência escolar de fazer o nome, mas ultrapassa os muros da escola 

destacando uma situação em que utilizou a escrita do nome próprio num contexto 

significativo para ele. 



101 

Já T. A. atribui à escrita do nome a função de identificar. Para ele a escrita do 

nome nas coisas lhes dá um caráter de pertencimento: “Se ficar parecido com o do seu 

amigo é só você fazer o nome pra saber que é seu. Ai não vai trocar”. Além disso, a 

criança nos indica que a escrita de nomes comuns serve com auxílio à memória: “Pra se 

a pessoa esquecer o nome, vai tá no papel.” Essa significação de T. A. nos remete ao 

que Luria (1999) postulou sobre as funções da escrita. Para o autor, a escrita possui duas 

funções básicas: mnemônica e comunicativa. A relação funcional que T. A. atribuiu a 

escrita está relacionada a sua função mnemônica, para ele a escrita dos nomes serve 

como um sistema de auxílio à memória. 

Quando perguntamos às crianças se elas escreviam e o que escreviam, mais 

uma vez foi notória a referência à escrita de nomes: 

Eu escrevo meu nome, o nome de [...] (a criança disse o nome dos 

colegas da sala) (T. A. Entrevista Individual. 2017). 

 

Eu escrevo meu nome (G. A. Entrevista Individual. 2017).  

 

Escrevo o nome... O nome de alguém... De Monalysa, [...] da 

professora... (M. E. Entrevista Individual. 2017) 

 

Meu nome... Meu nome e o nome de outras pessoas. (M. K. 2017) 

 

Meu nome. (J. R. Entrevista Individual. 2017) 

 

Eu escreve uma boneca, escreve os nomes tudo. (F. G. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Uma boneca, meu nome, meu nome todinho. (M. V. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Eu faço do meu jeito... A professora manda eu fazer o meu nome 

direito. Bem direitinho eu não sei fazer. As vezes eu não borro, as 

vezes eu borro... (Y. S. Entrevista Individual. 2017) 

 

Como podemos analisar é evidente nas falas dessas crianças o sentido da 

escrita como atividade de fazer nomes, sobretudo, nomes próprios. É interessante 

destacar a fala de Y. S. ao dizer que não sabe fazer o nome “bem direitinho”, sua fala 

nos remete as situações de observação em que a criança não escrevia o nome de maneira 

livre, a professora sentava próximo a ele e – por vezes – apagava seu escrito (do nome) 

para que ele fizesse um traçado mais reto. Talvez esses episódios nos ajudem a 

compreender o motivo pelo qual Y. S. acredita não saber escrever direito. F. G. e M. V. 

relacionam a atividade de escrever (fazer nomes) com a de desenhar - ainda que essas 

sejam linguagens diferentes, que possuem características diferentes - para F. G. e M. V 
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o que sobressai é a função de representação que os sistemas de desenho e escrita 

possuem. Como vermos em abaixo outras crianças também se remetem ao desenho e 

nomes como a ação de escrever. 

Quando questionamos, especificamente, sobre o que escreviam na escola as 

crianças disseram: 

Nome é... Também eu pinto com as mãos. (G. A. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Eu escreve (sic) só os nomes e uma boneca e uma árvore. (F. G. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Escrevo meu nome, eu desenho. (M. K. Entrevista Individual. 2017) 

 

Uma boneca e meus nomes. (M. V. Entrevista Individual. 2017) 

 

Escrever é muito importante, é desenhar e fazer o nome do brinquedo 

[...] Jambinho, escrever é fazer o nome, desenhar, tudo isso. (L. G. 

Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Faço uma boneca, faço meu nome e depois dou a professora. (J. R. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

É... Meu nome é... O nome do meu pai e da minha mãe. (R. C. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Escrevo meu nome, escrevo tudo que a professora manda! (G. G. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Escrevo o nome, escrevo outras coisas que tia faz para a gente 

escrever lá na sala [...] as coisas e pintar. (C. B. Entrevista Individual. 

2017) 

 

Escrevo meu nome... E só! A professora não manda fazer mais 

nada. (J. A. Entrevista Individual. 2017) 

 

Eu faço meu nome. Meu nome é [...].  São quatro nomes... A 

professora fez um crachá vermelho do tamanho do seu nome pra eu 

fazer em casa! [...] Olha, eu sempre escrevo o que a professora 

manda. A professora sempre manda o nome! O nome! O nome de 

todo mundo! Eu acho isso um tédio! Sim. Porque tudo é sempre 

repetindo! Repetir! Repetir! Repetir todo o dia! (T. A. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Para muitas crianças escrever e desenhar se traduzem em coisas da mesma 

natureza, da natureza do registro, coisas que elas podem registrar. De fato, a pintura, o 

desenho e a escrita, são expressões do mundo simbólico. Contudo, em suas falas, as 

crianças demonstram que ainda não atentam para as especificidades da escrita em si. 
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As crianças reiteram o sentido da escrita como atividade de fazer nomes. Para 

algumas delas a escrita do nome próprio destaca-se como uma aprendizagem 

exclusivamente escolar: “[...] faço meu nome e depois dou a professora”, “Escrevo meu 

nome, escrevo tudo que a professora manda!”. Desse modo, as crianças estão dizendo 

que escrevem os nomes para entregar a professora. A função da escrita se encerra nisso: 

entregar a atividade com o nome para a professora. A ausência de conhecimentos sobre 

a função social da escrita do nome limita as aprendizagens das crianças. Mesmo estando 

imersas numa sociedade letrada, o saber sistematizado sobre essa linguagem complexa – 

a escrita – depende de intervenções e mediações de outros sujeitos, dentre os quais 

incluímos as intervenções pedagógicas. 

A fala de J.A. e T. A. nos aponta que a escrita de nomes próprios na Educação 

Infantil não é suficiente para que as crianças avancem em seus conhecimentos sobre a 

língua escrita. J.A. nos indica o desejo de aprender outras coisas na escola, além do 

nome próprio: “Escrevo meu nome... E só! A professora não manda fazer mais nada.” 

O termo “só” denota insuficiência, desejo de conhecer mais. T. A demonstra estar 

insatisfeito com a experiência tradicionalista que vivencia relacionada a escrita de 

nomes: “A professora sempre manda o nome! O nome! O nome de todo mundo! Eu 

acho isso um tédio! Sim. Porque tudo é sempre repetindo! Repetir! Repetir! Repetir 

todo o dia!”. A fala dessas crianças é provocativa. Suscita o desafio de pensarmos sobre 

como o nome próprio tem sido utilizado na escola. Quando perguntamos a professora 

sobre o que deve ser trabalho em relação a escrita na Educação Infantil, ela nos disse 

que: 

Eu acredito que, a princípio, a questão do nome, de mostrar pra ela 

que toda a palavra pra ser feita precisa de uma grafia, essa grafia 

são as letras e a partir das letras o nome delas. Mostrar que a partir 

das letras formam-se os nomes. Principalmente o delas 

(PROFESSORA, 2017). 

 

Para a professora o ato de escrever está muito imbricado a ação de “fazer 

nomes”, de grafar letras e, com base nelas, formar palavras. A escrita figura-se, assim, 

como um código que precisa ser transcrito. Questionamos o que é escrever e ela nos 

disse que: 

É transcrever através de palavras, símbolos que formam nomes, 

entendeu? Símbolos, no caso, objetos, pessoas que transcrevem a 

partir das letras que formam os nomes (PROFESSORA, 2017). 
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Questionamos a coordenadora sobre o que, especificamente, precisa ser 

trabalho em relação a escrita na Educação Infantil, ela deu centralidade ao nome próprio 

das crianças, como consta abaixo: 

Eu acho que primeiro importante pra eles é a própria identidade, né? 

A escrita do nome é... Saber porquê ele ta escrevendo, ele precisa 

escrever pra quê? Ele ta escrevendo o nome pra quê?  É pra 

identificar o nome dele nos objetos e pra trabalhar a coordenação 

também. Os registros também, o registro de nomes, de tudo! Tudo o 

que você ta fazendo numa sala de Educação Infantil. “O que você ta 

fazendo?” O registro escrito do jeito deles, não necessariamente da 

forma convencional, porque as vezes a gente tá fazendo o registro de 

uma receita, então cada um vai fazer sua listinha, a sua receita... 

Lógico que não é da forma convencional, mas ele escreveu lá. [...] Eu 

acho superinteressante isso. Mas, não que seja uma forma tão 

enfadonha que a criança tenha que tá repetindo, repetindo, até 

aprender a fazer não... De uma forma espontânea, gradativa, aí eles 

vão chegando lá (COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2017). 

 

A coordenadora indica, em relação ao trabalho com a escrita na Educação 

Infantil, que o nome próprio está relacionado a construção da identidade pela criança. 

Destaca também a importância da compreensão do “para quê” escrever esta palavra 

estável. Segundo a coordenadora, essa escrita serve para identificar o nome deles nos 

objetos (conhecimento relacionado a leitura) e trabalhar a coordenação motora. A 

coordenadora propõe um trabalho com a escrita espontânea do nome próprio – o que 

não acontece na turma observada. Ao contrário do que a coordenadora propõe, a fala de 

T. A. denuncia um trabalho exaustivo com os nomes: “Eu acho isso um tédio! Sim. 

Porque tudo é sempre repetindo! Repetir! Repetir! Repetir todo o dia!”. Sabemos que 

um trabalho significativo com a escrita vai além do reconhecimento da dimensão gráfica 

que ela assume. A escrita do nome precisa ser vivenciada em situações de uso da língua 

como atividade contextualiza, dentro de uma produção de linguagem num contexto 

social. Quando questionada sobre o papel da Educação Infantil no ensino da escrita, a 

coordenadora nos disse: [...] Tem sim um papel porque eles saem escrevendo o nome, 

eles saem fazendo registro, ela tem uma importância (COORDENADORA PEDAGÓGICA, 

2017). 

 

Mais uma vez aparece na fala daqueles que são responsáveis por sistematizar 

as práticas junto as crianças, a centralidade da escrita do nome próprio como 

conhecimento a ser aprendido na Educação Infantil. Esse sentido surge não só no 

discurso da professora e coordenadora, mas também nos projetos pedagógicos da 
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instituição. Essa escola tem a prática de promover, no término do ano letivo, junto às 

crianças do nível IV – (ultimo ano da Educação Infantil), a chamada “festa de 

formatura” na qual elas precisam assinar um livro com uma coletânea de atividades que 

desenvolveram no decorrer no ano letivo. Talvez por esse motivo, o trabalho com a 

escrita do nome próprio seja tão constante nas práticas. Nas falas das crianças o crachá 

aparece como uma referência de escrita:  

Escrevo um nome. O nome da gente tudinho... Escrevo o nome da 

gente. Tu tem que ver o crachá! A professora fez meu nome 

grandão... Meu crachá era amarelo, agora é vermelho! Aí o meu é 

mais maior do que o as meninas. É porque a professora botou cada 

nome grandão, o nome da pessoa. Mas o meu é mais grandão... (M. 

E. Entrevista Individual. 2017) 

 

Olha a professora dá o crachá para escrever o nome. (T. A. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

É... O nome eu sei! Porque eu sei no crachá! (B. I. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Eu escrevo uma boneca, pintura... E o nome também! O nome eu sei 

no crachá! (B. I. Entrevista Individual. 2017) 

 

 (...) A professora fez um crachá vermelho do tamanho do seu nome 

pra eu fazer em casa! (T. A. Entrevista Individual. 2017) 

 

 

Nessas falas, as crianças apontam o recebimento de um novo crachá, o crachá 

vermelho, com seus nomes completos para que façam o nome também em casa.  Como 

podemos ver, o sentido da escrita como prática de fazer nomes próprios está relacionado 

as vivencias das crianças no contexto escolar em que, a despeito das muitas condições 

possibilidades de trabalho com a escrita, a cópia de nomes do crachá figura-se como 

atividade recorrente. Traremos agora recortes de práticas registradas em diário de 

campo sobre o trabalho com a escrita de nome próprios na escola. 

As crianças estão sentadas com a professora no chão da sala em 

formato de roda. Demonstram bastante animação ao cantar algumas 

músicas e conversar entre si e com a professora. Nesse momento de 

diálogo a professora mostrou as crianças os seus nomes impressos 

em letras maiúsculas num crachá. Ela pegava os crachás e 

questionava “De quem é esse nome?”. Mostrando os nomes as 

crianças. As crianças olhavam identificavam seus nomes e os dos 

colegas. Em seguida a professora diz: “Agora cada criança vai dizer a 

letrinha que começa seu nome!”. A professora pegava os crachás e 

mostrava as crianças que iam identificando o nome das letras. A 

professora diz: “Sentem! Vamos fazer a tarefinha.” As crianças foram 

levantando da roda de conversa e sentando nas suas cadeiras. A 
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professora distribui uma atividade no caderno das crianças que 

consiste em colar papel crepom na primeira letra do seu nome. A 

letra estava em destaque no centro da folha. A criança deveria colar o 

papel e abaixo da letra escrever o nome e sobrenome com 

utilização do crachá. A professora distribuiu papel crepom de cor 

azul para os meninos e de cor rosa para as meninas. Ela passou em 

cada mesa contornando a letra do nome das crianças com cola branca 

para que as crianças cobrissem com as bolinhas de papel. Logo 

depois, passou novamente em cada mesa aproximando-se das crianças 

e mostrando a escrita convencional de seus nomes no crachá. Por 

vezes ela apagava algumas letras mostrando a escrita 

convencional e pedindo que a criança reescrevesse algumas letras 

de seu nome. Há crianças que escrevem o primeiro nome de forma 

convencional e sem o auxilio do crachá. A professora senta-se 

próximo a uma criança que escreveu o nome com letras maiores que o 

espaço entre as linhas do caderno. Ela apaga o que foi escrito pela 

criança e pede que escreva novamente com letras menores (NOTAS 

DE CAMPO, 29 mar 2017). 

 

Na situação descrita, o crachá figura-se como modelo a ser copiado pelas 

crianças. Ele assume centralidade no trabalho com a escrita, em detrimento de tantos 

gêneros do discurso que fazem parta da vida das crianças e que poderiam ser 

experimentados na instituição. No contexto observado, escrita do nome está vinculada 

ao trabalho de identificação de letras, sem nenhuma função social vigente. Talvez por 

isso, muitas crianças também atribuem à escrita o sentido de fazer letras/alfabeto. Nessa 

atividade de copia/cobrir letras, é anulada a possibilidade de a criança desenvolver sua 

escrita de forma espontânea, de construir e reformular suas hipóteses sobre a linguagem 

escrita. O que observamos é uma padronização de letras, de modo que, a professora 

apaga os escritos das crianças para que elas reescrevam seus nomes da forma 

convencional. 

A situação que apresentamos a seguir nos permite acompanhar os modos como 

a escrita do nome é trabalhada em conjunto com o desenho: 

Esse é o momento de roda de conversa. A professora introduz a 

música “A canoa virou”. Ela canta junto com as crianças e acrescenta 

o nome delas na música. Quando termina de cantar, diz: “Agora 

vamos colocar o nome de todos vocês na música.” Ela pega folhas de 

ofício, corta e diz que cada criança deve se desenhar na folha. Em 

seguida, pede que sentem em suas cadeiras. As crianças conversam 

bastante. A professora diz: “Prestem atenção! No papelzinho vocês 

vão desenhar vocês bem bonitinho.”. Ela entrega uma caneta 

hidrográfica para cada criança e diz: “Depois tem que fazer o nome.” 

As crianças desenham e conversam entre si. Enquanto as crianças 

fazem a atividade, a professora fixa um papel madeira no quadro e 

cola nele uma cartolina em formato de canoa. A professora chama 

algumas crianças para escrever o nome na imagem da canoa. As 

crianças usam o crachá para fazer o nome. Nesse momento a 
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professora recorta o desenho das crianças para colar junto da imagem 

do barco. Quando terminam a atividade as crianças brincam na sala 

(NOTAS DE CAMPO 07 ago 2017). 

 

A partir da cantiga da música “A canoa virou” a professora introduz o trabalho 

com nomes próprios. Associado a esse trabalho ela pede que as crianças desenhem 

imagens de si para colar num barco de papel que foi afixado no quadro. É importante 

destacar que a professora é quem, costumeiramente, distribui os crachás para as 

crianças, de modo que elas ficam impossibilitadas de tentar “ler” seus nomes para 

realizar a atividade.  As crianças também não são incentivadas a produzir seus nomes, 

mas sim a copiá-los. A cópia é uma dimensão necessária no trabalho com a escrita, mas 

precisamos nos questionar sobre a finalidade dela nas práticas, sobretudo, na Educação 

Infantil. 

Nas práticas, ora a cópia é utilizada como um ato mecânico e repetitivo, ora é 

trabalhada como um ato inteligente em que a criança compreende o que está copiando. 

Nem sempre a atividade de cópia é uma situação de aprendizagem da escrita. O que 

torna a cópia um instrumento de aprendizagem são as intenções e mediação do 

professor. As atividades de escrita da turma estão muito relacionadas a cópia de 

palavras, sobretudo, do nome próprio. Nesse caso, a escrita não figura-se como uma 

produção de autoria das crianças. Podemos então dizer que a ausência de conhecimentos 

sobre a função social da escrita promove a compreensão de que escrever se resume a 

fazer nomes próprios. 

 

 

4.5. Escrever é fazer atividades vinculadas à escola 

“É fazer a chamada, escrever, fazer os nomes e fazer as letras e fazer os números” 

 

Em nossa sociedade, historicamente, a escola é o espaço primordial em que 

acontecem interações intencionais e sistemáticas com práticas privilegiadas da cultura, o 

que inclui a linguagem escrita. Desse modo, muitas das crianças de camadas populares - 

como as que participaram desse estudo – encontram na escola o único espaço de 

interação com os escritos. Ferreiro (1993) assinala que as possibilidades de interagir 

com a escrita de modo significativo não são iguais para todas as crianças, muitas delas 

chegam à escola sabendo que a escrita serve para dizer coisas inteligíveis, divertidas e 
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importantes, porém, muitas outras - apesar de ter acesso a escrita fora da escola - não 

tem portunidade de aproximação e participação na cultura do escrito. 

Quando questionadas sobre o que é escrever e para quê serve, as crianças nos 

disseram: 

É matemática? (A. N. Entrevista Individual. 2017) 

 

Fazer a chamada, escrever, fazer os nome e fazer as letras e fazer os 

números. (Y. S. Entrevista Individual. 2017) 

 

Escrever é um negócio que as pessoas gostam porque é importante. 

Porque é pra fazer as letras, tipo os números 1, 2, 3. (A. V. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Tarefa. Quando faz o nome tem que fazer eu. (C. E. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Pra fazer as matérias, fazer as coisas... Os números, as letras, é... (Y. 

S. Entrevista Individual. 2017) 

 

Pra fazer conta, ou escrever, ou outra coisa. (M. K. Entrevista 

Individual. 2017) 
 

É perceptível nas falas das crianças que, embora possuam algum conhecimento 

sobre este objeto, elas estão pouco familiarizadas com essa linguagem, pois suas 

concepções acerca da escrita centram-se na dinâmica do contexto escolar; do que lá é 

ensinado sobre a escrita. Por isso, evidenciam um campo restrito de conhecimentos em 

relação a esse objeto. Como na fala da criança A. V: “Escrever é um negócio que as 

pessoas gostam porque é importante. Porque é pra fazer as letras, tipo os números 1, 2, 

3”. Conforme podemos vislumbrar na fala da criança, os sentidos da escrita estão 

atrelados ao universo vivencial delas com esse objeto que se efetiva mais notadamente 

na escola. Esse sentido atribuído à escrita nos faz refletir sobre os modos como a escola 

tem ensinado a escrita para as crianças. 

Para as crianças, os usos da escrita na escola se referem ao trabalho com 

desenhos, números e letras como conteúdos escolares: “fazer matéria”. No entanto, por 

trás dessa ideia de que escrever é importante para fazer letras, fica esvaziado o sentido 

das funções da escrita. Essa não é apresentada as crianças a partir das suas reais funções 

sociais, como disse Vygotsky (1998): 

Até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar, 

em relação ao papel fundamental que ela desempenha no 

desenvolvimento cultural da criança. Ensina-se as crianças a desenhar 

letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem 

escrita (Vygotsky, 1998, p. 138). 
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A escrita na escola parece estar desvinculada da vida social. Perdendo assim 

sua natureza de linguagem e sendo ensinada apenas como um código de transcrição da 

língua falada. Vygotsky (1998) nos apresenta a escrita como uma forma nova e 

complexa de linguagem, que precisa ser ensinada como algo necessário a vida das 

crianças. Para o autor, a escrita precisa ser cultivada com as crianças e não treinada. É 

importante gerar nas crianças o desejo de escrever por meio de situações reais em que a 

escrita se faça necessária. 

Portanto, faz-se imprescindível que na escola a criança experimente não só a 

escrita enquanto um sistema de símbolos, mas concomitantemente, vivencie os usos e 

funções sociais desse objeto de conhecimento (o que é, para quê serve, como se 

escreve). 

 

4.6. Escrever é estudar para ser inteligente 

É um negócio que a gente fica inteligente... A gente fica inteligente sabendo ler, 

sabendo estudar, sabendo escrever. 

 

Os dizeres das crianças revelam significações da escrita como uma prática que 

possibilita aprender mais, ficar inteligente. Esse sentido traz também as marcas de um 

discurso social. Nossa sociedade reverbera o discurso de que quem “sabe escrever”, 

sobretudo na norma culta, é inteligente e tem maiores condições de ascensão social. 

Essa máxima está intimamente relacionada aos modos como a escrita é valorada em 

nossa sociedade grafocêntrica. Segundo as crianças, escrever serve para: 

É pra ficar inteligente [...] Pra alegrar o povo da minha família. 

(A. V. Entrevista Individual. 2017) 

 

É pra ficar inteligente. (E. A. Entrevista Individual. 2017) 

 

Pra aprender a ser sabida. (M. K. Entrevista Individual. 2017) 

 

Para a pessoa ficar inteligente e também pra... Não lembro mais. (Y. 

S. Entrevista Individual. 2017) 

 

É aprender a ler, aprender o alfabeto e ficar sabida e também 

aprender a contar história... É muito importante e também é pra ficar 

sabido, aprender o nome.  (C. B. Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Pra ficar inteligente. (B. I. Entrevista Individual. 2017) 
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Pra aprender tudo que você sente. Pra aprender! Pra aprender a 

fazer tudo que as pessoas quer(sic) fazer. Pra aprender as coisas que 

eu mais gosto. (G. G. Entrevista Individual. 2017) 

 

É... Escrever é pra ficar muito inteligente. (D. R. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

O sentido da escrita como instrumento para aprendizagem é central nas falas 

das crianças. Elas parecem nos dizer que escrever serve para aprender um conhecimento 

que os outros possuem e que as tornaria “inteligentes”. Nesse contexto, a escrita é 

valorada como algo importante, algo de prestígio social, pois para A. V. é preciso 

escrever para: “alegrar o povo da minha família!”. 

Achamos pertinente destacar uma situação observada no campo empírico e 

registrada em diário de campo: 

Após realizar uma atividade de cópia de uma palavra escrita no 

quadro pela professora, as crianças começam a brincar com os 

brinquedos disponíveis na estante da turma e também conversam 

bastante. Uma delas parecia brincar de ler um livro do “cantinho da 

leitura”. Nesse momento, outra criança se aproximou e disse em tom 

de voz alto: “quem é burro não sabe ler!”. A professora escuta e a 

repreende explicando que ninguém é “burro”. Nesse momento a 

criança volta a brincar (NOTAS DE CAMPO, 03 maio 2018). 

 

Esse trecho do diário reafirma a compreensão da escrita/leitura como uma 

prática que torna as pessoas inteligentes, quem não a detém, na perspectiva dessa 

criança, é alguém desprovido de conhecimento. Como já dito, historicamente a escrita 

foi vista como uma aprendizagem escolar e a escola, por sua vez, como o lugar em que 

se “adquire” conhecimentos. Talvez por isso a relação escrita/conhecimento. De fato, a 

escrita/leitura desempenha um papel importante na aquisição e elaboração do 

conhecimento, através dela podemos ter acesso a informações e conhecimentos 

construídos ao longo da história da humanidade. A escrita está no mundo como algo a 

ser aprendido e que torna as pessoas empoderadas para aprender, pesquisar, investigar, 

ampliar saberes. No entanto, nem a escola e tão pouco a escrita são as únicas fontes de 

conhecimento. Apesar dessa afirmação, é preciso considerar que, numa sociedade tão 

desigual como a nossa, aqueles que detêm a tecnologia da escrita são empoderados para 

agir socialmente em condições, minimamente, mais justas. Consideramos a escrita 

como um instrumento de poder. 

Para essas crianças o conhecimento, a aprendizagem, é o motivo/a função pela 

qual se escrever. Se escreve para aprender. Apenas C. B. aponta um objeto de 
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aprendizagem da escrita, para ele escrever possibilita “[...] ficar sabido, aprender o 

nome.” Mais uma vez, a escrita do nome, configura-se como uma aprendizagem 

destacada pelas crianças. 

Podemos destacar também, nas falas abaixo, uma função tipicamente escolar 

atribuída a escrita. Para essas crianças escrever serve para estudar. Em suas falas eclode 

uma significação muito comum na sociedade, que escrever serve para estudar e estudar 

serve para aprender a ler e a escrever. Historicamente essa foi/é a função designada a 

escola. 

Eu acho que o alfabeto é importante para aprender a ler. (L. G. 

Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Pra estudar! [...] Eu escrevo para ser inteligente. (J. R. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

É um negócio que a gente fica inteligente. A gente fica inteligente 

sabendo ler, sabendo estudar, sabendo escrever. (J. A. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Eu acho que é aprender a ler. (J. A. Entrevista Coletiva. 2017) 

 

Pra gente aprender a estudar, aprender a ser inteligente [...] Só sei 

que a gente tem que escrever bem muito pra saber das coisas. (J. A. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Pra aprender a ler. (C. B. Entrevista Individual. 2017) 

 

As crianças foram incentivadas a explicar para o boneco Jambinho sobre o que 

é escrever, a esse respeito disseram: 

Eu ia dizer que ele não sabe estudar, que ele não sabe escrever. (J. R. 

Entrevista Individual. 2017). 

 

Dizia que... Tem que estudar pra aprender. (M. K. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

Escrever é legal pra aprender a falar, o alfabeto tem que escrever e 

aprender. (A. C. Entrevista Coletiva. 2017) 
 

Ao significar a escrita como uma aprendizagem cuja função é tipicamente 

escolar, as crianças revelaram uma percepção reduzida do uso da escrita. Ferreiro 

(2001) destaca que a escrita é importante na escola, porque é importante fora dela e não 

o contrário. Desse modo, é preciso que a escola vivencie a escrita enquanto prática 

social e sua aprendizagem como um processo de enunciação em situações reais e 

significantes para as crianças. 



112 

4.7. Escrever é fazer “coisas de adulto” 

“Quando eu escrevo é porque eu quero ficar grande” 

 

O sentido da escrita como uma “coisa de adulto”, está relacionado a 

perspectiva que muitas crianças trouxeram de que a escrita é uma aprendizagem para 

um tempo futuro, uma prática que serve para exercer atividades de adulto: “Pra 

trabalhar”. 

 As crianças relacionam o “para que” serve escrever ao mundo do trabalho. 

Quando questionado sobre para quê serve escrever, C. B. nos disse: Para aprender a 

ler. Porque quando eu crescer eu não quero trabalhar pra ninguém não. Eu quero 

trabalhar pra mim mesmo.” A atividade laboral faz parte do mundo dos adultos. Seus 

discursos reverberam uma realidade de nossa sociedade: pela centralidade que a escrita 

assume nas práticas culturais, sobretudo, nos meios urbanos, saber ler e escrever é um 

requisito mínimo para adentrar no mundo do trabalho. 

A medida que significam a escrita como uma prática de um mundo distante do 

seu, as crianças parecem compreender a escrita como uma aprendizagem não possível 

nesse momento de suas vidas, por isso, a respeito de Jambinho dizem: “Quando ele 

crescer ele vai fazer o alfabeto” R. C. 

Saber escrever também aparece como uma condição de quem cresceu, de quem 

“é grande”, de quem já pode inclusive estudar em outra escola (Ensino Fundamental):  

“É para aprender logo e estudar em outro colégio [...] Quando eu escrevo é porque eu 

quero ficar grande.” E. A.  Nessa situação a escrita aparece tanto como uma prática de 

quem já cresceu, quanto como uma aprendizagem que faz crescer: Pra eu aprender, pra 

eu ser muito grande, pra aprender o nome. G. A. 

Sobre o trabalho com a escrita na Educação Infantil, a coordenadora diz: 

“[...] A gente tem que instigar a criança a despertar o gosto pela 

escrita também. Eu acho que o papel é esse de despertar, para que a 

criança sinta prazer em escrever e aí parta para o Ensino 

Fundamental já com esse desejo e vá aprender mais e mais” 

(COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2017). 

 

Na fala da coordenadora, embora seja reconhecida a importância de trabalhar 

com a escrita na primeira etapa da Educação Básica, é notório que o trabalho com essa 

linguagem tem em vista um tempo futuro. Restando para a Educação Infantil o papel de 

apenas despertar na criança o desejo de aprender a escrever. Contudo, temos visto que 

esse desejo surge nas crianças antes mesmo de adentrarem em uma instituição 
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educativa, pois a escrita faz parte de suas vidas. Destacamos que nas falas de R.C. e 

G.A. o sentido da escrita também está vinculado as letras do alfabeto e a escrita de 

nomes. Questionamos a professora o que ela acredita que deve ser trabalhado: 

A parte de interação e também a parte de... Não de escrever 

propriamente dita porque esse momento é um momento tão lúdico 

pra ela que eu acho que essa parte de impor... Se for a escrita, que 

seja de uma forma diferenciada, né? Que seja uma forma que ela 

sinta prazer no que está fazendo. [...] Sempre trazendo alguma parte 

da brincadeira, do lúdico. Eu acho que se inseríssemos essa parte do 

lúdico no nosso dia-a-dia, conseguíssemos, realmente, de fato, 

enfatizar essa parte do lúdico no nosso dia-a-dia, seria muito mais 

proveitoso. Uma coisa que elas sintam prazer em estar fazendo, né? 

Tanto que, as vezes, a gente diz: “Vamos fazer isso agora!”. Um diz: 

“Não professora!”, “Mas eu não queria!”, “Escrever... De novo?”, 

sabe? Então, se fosse voltado para o lúdico eu acho que seria bem 

mais interessante (PROFESSORA, 2017). 

 

Há ocasiões em que a fala da professora denuncia sua preocupação em 

trabalhar a escrita em detrimento de experiências com o lúdico, como se o trabalho com 

a escrita fosse uma imposição às crianças nesse momento de suas vidas: “Não de 

escrever propriamente dita porque esse momento é um momento tão lúdico pra ela que 

eu acho que essa parte de impor...”. A professora revela em sua fala o desejo de tornar 

o trabalho com a escrita uma experiência prazerosa para as crianças e isso por meio das 

brincadeiras, da inserção do lúdico no trabalho com a escrita. É necessário que 

reflitamos sobre essa suposta dicotomia entre o brincar – considerado um dos eixos da 

Educação Infantil – e a sistematização do processo de apropriação da linguagem escrita. 

O brincar tem sido considerado a principal linguagem utilizada pelas crianças 

para se apropriar do mundo e para se expressar. Podemos dizer que, enquanto brincam 

as crianças experimentam, pensam e se apropriam da escrita. Seja numa brincadeira 

livre ou em um jogo direcionado as crianças podem vivenciar situações de interação 

com a escrita. Destacamos no recorte do diário de campo o modo como a professora 

trabalhava a escrita associada a brincadeira: 

As 14h37 minutos, a professora diz: “Passem um zíper na boca!”. Ela 

pede silêncio, pega uma cartolina e fixa no quadro branco. Em 

seguida, pega um canudo e pergunta: “Para quê serve isso aqui?”. 

Uma criança responde: “Para tomar suco!”. Outra diz: “E refrigerante 

também!”. A professora responde: “Muito bem! Também serve para 

brincar de bolinha de sabão... Como escreve a palavra “Bolinha de 

sabão”? A professora escreve no quadro branco, com letras 

maiúsculas, o nome BOLINHA DE SABÃO. Ela aponta as letras 

que escreveu e pergunta qual o nome das letras. Algumas crianças 

reconhecem o nome das letras. Logo em seguida, a professora diz que 

existe uma música sobre a brincadeira de bolinhas de sabão. Ela diz 
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também: “Vamos ler com a professora!”. Se referindo ao nome da 

brincadeira que escreveu no quadro branco. Logo depois a professora 

diz que cada criança vai escrever seu nome próprio para colocar 

num cartaz e colar o canudo depois que brincarem de bolinha de 

sabão (NOTAS DE CAMPO, 19 jul. 2017). 

 

Na situação descrita a brincadeira de bolinha de sabão foi utilizada como 

conteúdo para o trabalho com a escrita. Observamos que no momento da brincadeira as 

crianças se divertiram, participaram ativamente e vivenciaram um momento bastante 

lúdico. Contudo, em relação ao trabalho com a escrita, evidenciamos escritos 

desprovidos de função, baseados num trabalho de reconhecimento de letras e da escrita 

de nomes próprios. A escrita teve uma função estritamente escolar. 

Há momentos em que a docente sugere que a escrita não é uma aprendizagem 

atrativa as crianças nesse momento de sua infância, ao se referir ao trabalho com a 

escrita ela diz: “[...] As vezes, a gente diz: “Vamos fazer isso agora!”. Um diz: “Não 

professora!”, “Mas eu não queria!”, “Escrever... De novo?”. 

Contudo, apesar desses indícios expressos no discurso da professora, ao longo 

do trabalho de campo, pudemos evidenciar o enorme interesse que as crianças nutriam 

pela escrita em situações de brincadeira livre na sala e nos momentos de recreação no 

parque. Nesses momentos as crianças faziam rimas com palavras, optavam por ir para o 

“cantinho da leitura” manusear livros, pediam para escrever em meu caderno e que eu 

escrevesse coisas para elas, descumpriam regras pulando a cerca do “Rancho Literário” 

para explorar o espaço repleto de livros, faziam de conta que estavam escrevem na areia 

do parque... Por inúmeras vezes as crianças demonstraram interesse pela escrita. Frases 

como: “Posso escrever meu nome no seu caderno?”, “Agora é minha vez de escrever 

aí!”, “Escreve aí..” Eram ouvidas diariamente. 

As crianças acabam de fazer uma atividade e começam a brincar com 

os brinquedos disponíveis na estante de brinquedos da turma. Uma 

menina pega um livro, se aproxima de mim e diz: “Deixa eu escrever 

meu nome no seu caderno?”. Eu entrego o caderno e a criança 

escreve letras, da direita para a esquerda. Questiono que nome ela 

escreveu. Ela pronuncia o seu nome enquanto passa o dedo indicador 

nas letras e complementa dizendo: “Eu tenho um monte de coisa na 

cabeça! Os nomes, os números, as tarefas”. Nesse momento ela 

começa a copiar em meu caderno letras que observa nos murais da 

sala (NOTAS DE CAMPO, 20 jul. 2017). 

 

São 16horas e 40 minutos. As crianças estão retornando do ultimo 

lanche. Elas chegam à sala e, enquanto a professora entrega as 

agendas, algumas meninas começam a brincar com as palavras. Elas 
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dizem: “PI-RACAN-JU-BA”. Como se estivessem contando as 

unidades sonoras dessa palavra (NOTAS DE CAMPO, 25 jul. 2017). 

 

Após o momento do primeiro lanche as crianças saem da sala para 

escovar os dentes. O banheiro está localizado do lado da sala. 

Algumas crianças retornam aos poucos. Eu entro na sala. A professora 

está no banheiro algumas crianças. Uma criança se aproxima de 

mim e pede para escrever em meu caderno, ao perceber isso, 

outras crianças formam fila atrás da primeira para escrever 

também. Poucos minutos depois a professora chega e as crianças 

sentam em seus lugares (NOTAS DE CAMPO, 09 ago. 2017). 

 

Esses recortes do diário de campo revelam que as crianças demonstram 

interesse pela escrita sem demanda explicita da professora. Isso ocorre em situações de 

brincadeira ou nas ocasiões em que elas podem escolher o que fazer. Nesses momentos, 

as crianças posicionam-se ativamente em exploração e produção de escritos mesmo sem 

saber ler ou escrever no sentido convencional. Destacamos também que apenas nessas 

situações elas escrevem de forma espontânea. Muito embora, a maioria tenham escrito 

seus nomes próprios no meu caderno – o que tem estreita relação com o que lhes foi 

possível vivenciar na escola. 

 

4.8. Escrever é algo que se faz para outra pessoa 

Eu escrevo pra dar à minha mãe, à minha avó e minhas tias! 

 

No decorrer das entrevistas individuais, um grupo de crianças trouxe em seus 

discursos a compreensão de escrita como algo que se faz para outra pessoa. Quando 

indagadas sobre para que serve escrever, responderam: 

Pra amostrar às mães... Escrever os nomes pra entregar às 

outras pessoas; [...], pra as mães perceber que tá lendo. (M.V. 

Entrevista Individual. 2017) 

 

Pra o meu pai ver, que ele nunca viu eu desenhando minha 

letra. (C. E. Entrevista Individual. 2017) 

 

Eu escrevo pra “dá”à minha mãe, à minha avó e minhas tias. 

(A.V. Entrevista Individual. 2017) 

 
Pra dá uma carta pra professora, pra alguém... Eu faço um 

desenho, escrevo e dou à professora. (M. E. Entrevista Individual. 

2017). 

 

Podemos pensar, a partir das falas destacadas acima, que as crianças fazem 

referência à função da escrita – para que ela serve nas interações sociais, embora que de 
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modo não específico. Seus dizeres parecem indicar que produzem seus escritos, 

incluindo outras produções gráficas (como o desenho) para dizer “que estão 

escrevendo”, que estão “sabendo escrever”. Mas, também, podemos inferir que elas 

percebem que, ao escrever, podem ”dizer” algo a alguém, embora esse algo não se 

explicite, parece remeter a “algo importante”, que tem valor, como nos diz M.E.: Eu 

faço um desenho, escrevo e dou à professora, como quem dá um presente. A escrita tem 

uma finalidade. 

A esse respeito, Carvalho afirma que: 

O reconhecimento da escrita enquanto atividade social é, dessa forma, 

uma parte inegavelmente relevante no processo maior de apreensão do 

pra-que-serve ler e escrever, como e quando se lê e se escreve, são 

conhecimentos acerca de sua natureza. É a elaboração de uma 

metalinguagem, tão fundamental na construção do sistema pela 

criança, como a apropriação de suas regras de representação e técnicas 

de execução (CARVALHO, 1990, p. 35). 

 

A autora afirma, portanto, que, nas interações com a escrita e em seu 

aprendizado pelas crianças, tão importante quanto conhecer seus elementos e regras de 

produção, é aprender sobre sua função social, sobre seus usos, seu significado nas vidas 

das pessoas. As crianças mostram, com seus dizeres, saberem pouco sobre isso. 

Refletindo sobre esse sentido e seu caráter ainda inicial e as experiências de 

uso da escrita pelas crianças no contexto escolar em relação à sua função e seus usos 

com finalidades objetivas, podemos estabelecer relações entre o que as crianças ainda 

não conseguem pensar de modo mais específico sobre para que serve a escrita e as 

experiências vivenciadas na rotina da turma. Como pudemos constatar e tentamos 

discutir, a escrita é experimentada de modo restrito, superficial, desprovida de função 

social e de sua natureza de linguagem. 

Com relação às possibilidades que a escola propicia às crianças de 

experimentarem a função da escrita, destacamos o uso da agenda pela professora e o 

modo como esse uso é conduzido junto às crianças. 

A “agenda” é, atualmente, um objeto e uma prática vigentes nas escolas, desde 

a educação infantil. Observamos que diariamente a professora solicita as crianças, no 

inicio da tarde, as agendas. Ela escreve e cola recados nesse suporte textual diariamente. 

Contudo, durante as observações constatamos que a professora não explicita às crianças 

para quê serve a agenda, ou o que estava sendo escrito nela, com que objetivo. Como 

consta nas notas do diário de campo. 
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São 13h03 min. A professora está sentada em sua cadeira, próximo ao 

quadro branco. As crianças vão chegando, elas são deixadas na porta 

da sala por seus pais. Ao entrarem na sala, repetem o ritual de todos os 

dias: cada uma vai entregando a agenda à professora e guarda sua 

mochila em um cabide afixado próximo às janelas que ficam na lateral 

da sala. A professora diz “boa tarde!”, pede as agendas às crianças 

que ainda não entregaram e permanece sentada em sua cadeira. Após 

entregarem a agenda à professora, as crianças pegam brinquedos que 

ficam numa estante. As crianças permanecem brincando por cerca de 

30 minutos. A professora permanece sentada e, ora escreve nas 

agendas das crianças, ora corta um papel, ora observa as crianças 

brincando. Em dado momento, ela levanta a cabeça e diz: “Quem não 

trouxe a agenda ainda?” As crianças estão bastante envolvidas 

conversando e brincando e parecem não ouvir, ou não “dar ouvidos”, 

ao questionamento da professora (NOTAS DE CAMPO, 18 jul. 2017). 

 

É importante destacar que a agenda foi utilizada pela professora em todos os 

dias de observação. No inicio da rotina as crianças deixavam esse objeto-suporte textual 

na mesa da professora e, no final da tarde, o recebiam novamente, para entregar aos seus 

pais. Tivemos acesso ao que a professora escrevia nas agendas de cada criança, ela fazia 

algumas anotações sobre a criança na rotina do dia. Apesar disso, não havia um diálogo 

sobre o uso e a função da agenda. As ações de entregar e receber as agendas aconteciam 

de maneira fossilizada, mecânica, como um ritual. 

Outra situação que consideramos importante discutir é o evento de produção-

cópia de um cartão para o pai, por ocasião do dia dos pais, quando a proposta foi feita 

de forma genérica, sem considerar ou respeitar as situações singulares de cada criança 

como sujeito possível autor-produtor do texto do “cartão”, com suas finalidades, seu 

destinatário – algumas não tinham pai, seu conteúdo. Numa situação em que as crianças 

poderiam ter experimentado a elaboração – cada uma em seu nível de produção – de um 

texto, de um dizer para seu pai, inclusive considerando a possibilidade daquelas que 

expressaram não ter pai poderem dizer algo para um pai imaginado, a “escrita” resumiu-

se à cópia de uma frase da própria professora, tirando das crianças a posição de autoras 

e dando-lhes o lugar de meras reprodutoras. 

Início da tarde. Nesse momento as crianças estão sentadas no chão, no 

centro da sala. Elas estão junto com a professora na roda de conversa 

que diariamente costumam fazer. As crianças conversam bastante 

entre si. A professora começa a cantar: “Para ouvir o som do 

mosquitinho e as batidas do meu coraçãozinho, pego a chavinha e 

fecho a boquinha.” As crianças acompanham a professora cantando e 

depois fazem silêncio. A professora diz: “Domingo é dia do papai! Eu 

quero ouvir o nome do papai de vocês!”. A professora pergunta 

individualmente a algumas crianças: “Qual o nome do seu pai?”. As 

crianças respondem: “Eu não tenho pai não!”, “Meu pai já morreu!”, 
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“Sei não!”. A professora pede que as crianças sentem em suas cadeira 

e, em seguida, distribui o crachá, um lápis e também um pedaço de 

papel cortado em formato de um quadrado. Enquanto entrega o 

material ela diz: “Vamos fazer o cartão dos pais.” Uma criança se 

aproxima da professora e questiona: “O que é pra fazer?”. Ela diz: 

“Eu vou escrever no quadro, é pra escrever “pai te amo” e embaixo 

faz o nomezinho de vocês!”. A professora escreve no quadro com 

letras maiúsculas a frase “PAI TE AMO”. Uma criança interrompe 

dizendo: “Eu não tenho pai!”. A professora responde: “Quem não 

tiver pai pode entregar para a mamãe, o vovô...”. Nesse momento as 

crianças copiam a frase do quadro. Uma criança se aproxima de mim e 

diz: “Meu pai morreu. Eu não vou entregar a ninguém!”. Algumas 

crianças parecem não ter compreendido essa atividade. Elas se 

direcionam para a professora que está sentada em sua cadeira e 

questionam: “Tia, o que é para fazer?”. A professora aponta para o 

que está escrito no quadro e lê: “Tá aqui! “Pai te amo!”. Algumas 

crianças terminam de copiar e começam a brincar com os brinquedos 

da sala. A professora chama as que não terminaram para auxiliar 

individualmente. (NOTAS DE CAMPO, 09 ago. 2017). 

 

Esta situação, que emergiu de uma data comemorativa, reflete um contexto de 

enunciação desprovido de sentido para as crianças. A professora propõe a feitura de um 

cartão para ser entregue aos pais. Contudo, muitas crianças evidenciaram não ter o 

destinatário para entregar o “cartão”.  O texto foi produzido pela professora e copiado 

pelas crianças. É preciso destacar que nessa experiência com a escrita o cartão sumiu 

uma finalidade pouco clara, visto que muitas crianças não tinham um destinatário real e, 

por isso, faltou-lhes uma necessidade de produção escrita. Sobre o trabalho com a 

escrita nas instituições infantis, Galvão afirma que: 

É interessante, portanto, que a linguagem escrita seja trabalhada nas 

instituições infantis de modo significativo para as crianças, exercendo 

funções sociais relevantes para elas, e de maneira indissociada de 

outras formas de expressão e comunicação de que elas precisam para 

significar o mundo, apreendê-lo, produzi-lo, torná-lo vivível para o 

outro (GALVÃO, 2016, p. 26). 

 

Este tornar “vivível para o outro” é possível por meio de situações concretas, 

em que seja necessário à criança utilizar a escrita como instrumento de interação. 

Consideramos que, dentro de suas possibilidades, as crianças construíram um sentido 

que revela a natureza funcional da escrita, de fato também a utilizamos como algo que 

se pode dar a alguém. 

Em relação ao trabalho pedagógico com a escrita, a coordenadora nos disse 

que: 

Os professores tem muita dificuldade de fazer dessa forma 

significativa. Muitas vezes, muitas delas logo no inicio do ano 
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chegam com atividades prontas, é tipo cópia! Tudo xerocada... 

Aquelas padrãozinho que todo mundo tem que fazer igual... Tem que 

ser igual... Ai, isso, no meu entender, não é significativo para a 

criança porque é uma repetição, todas as atividades vão sair iguais. 

“Vamos fazer uma cartinha para as mamães!” Se tem aquele modelo, 

se já tá tudo ali ou num cartãozinho, todas as crianças vão sair com 

tudo igual? Não tem significado! Então, elas têm muita dificuldade e 

a gente faz formação, traz gente de fora, vai buscar nos RCNEI, em 

tudo pra ver se, de uma forma geral, elas compreendem o que é essa 

atividade significativa, que a criança construa da maneira dela, o 

professor pode até tá dando aquela parte estética, né? Dá uma 

ajeitadinha em alguma coisa, mas o que tem que valer? Se a criança 

tá escrevendo espelhado, ela tá escrevendo espelhado. É a fase dela. 

A gente não orienta dizer: “Apague!”. Não. Tá certo! Até aí ta certo 

porque é o registro dela, é a escrita dela (COORDENAÇÃO 

PEDAGOGICA, 2017). 

 

A coordenadora pedagógica nos fala sobre as dificuldades enfrentadas na 

escola quanto ao desenvolvimento de um trabalho com a escrita que considere as 

crianças como produtoras, como autoras. A coordenadora reafirma as práticas que 

observamos, em que há o predomínio da cópia, da padronização das atividades, negando 

a criança um espaço em que ela tenha voz, onde seus escritos sejam reconhecidos e 

valorizados. Não foram observadas, por exemplo, atividades em que as crianças 

pudessem escrever de forma espontânea, mostrando suas ideias, suas hipóteses sobre a 

escrita. Ferreiro (2001) destaca que as produções espontâneas das crianças, aquelas que 

não são resultado de uma cópia, oferecem um valioso documento que necessita ser 

interpretado pois apontam os aspectos construtivos da escrita pelas crianças. A autora 

desataca ainda que aprender a ler essas escritas infantis é resultado de um aprendizado – 

por parte do professor – que requer uma atitude teórica definida. A coordenadora parece 

reconhecer a necessidade de estreitar o distanciamento entre teorias e as práticas 

desenvolvidas ao nos dizer: “a gente faz formação, traz gente de fora, vai buscar nos 

RCNEI, em tudo pra ver se, de uma forma geral, elas compreendem o que é essa 

atividade significativa.”. 

Baseada nas contribuições da Vygotsky e Bakhtin, Smolka (1993) aponta que 

não se aprende/ensina a ler e a escrever, mas se aprende a usar uma atividade simbólica, 

uma linguagem, um modo de interação verbal. Para a autora, no processo de construção 

da escrita pela criança é preciso considerar o conflito cognitivo apontado por Emilia 

Ferreiro e Ana Teberosky, mas também as funções e o funcionamento da escrita, o 

aspecto social dessas funções (para quê, para quem, porque, como, onde), além de sua 

dimensão simbólica e seu processo de conceitualização. Na perspectiva defendida pela 
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autora, a escrita não é apenas uma atividade cognitiva, é também uma atividade 

discursiva que envolve a elaboração conceitual pela palavra em situação de interação 

com a escrita. 

 

 

4.9. Escrever é algo que é vivido fora da escola 

Eu escrevo lá em casa. 

 

Seria impertinente acreditar que as crianças vivenciam práticas com a escrita 

apenas no ambiente escolar. Essas práticas acontecem dentro e fora da escola. O fato de 

não saberem ler e escrever de forma convencional não significa que não tenha 

curiosidade pela escrita e que não observem seus modos de funcionamento nos espaços 

extraescolares. Quando questionadas sobre a escrita, muitas crianças fizeram referência 

a experiências vivenciadas fora da escola, elas disseram: 

Eu só desenho em casa. (M.X. Entrevista Individual. 2017) 

 

 Eu escrevo lá em casa. Escrevo o nome do meu pai que é [...], 

escrevo o nome da minha mãe que é [...], escrevo o nome do meu 

irmão que é [...] e o meu. (J.A. Entrevista Individual. 2017) 

 

Sim! Tem uma ruma de página escrevida (sic) minha lá em casa. Lá 

em casa eu faço meu nome, o nome de todo mundo. (C. B. Entrevista 

Individual. 2017) 

 

 Eu desenho, faço meu nome... O professor pediu pra eu escrever meu 

nome no ginásio, no futsal. (L. G. Entrevista Individual. 2017) 

 

Pra escrever eu pego o lápis lá em casa, lá tem um monte de lápis. (L. 

G. Entrevista Individual. 2017) 

 

Eu e minha irmã faz. (E. A. Entrevista Individual. 2017) 

 

Os discursos de algumas crianças estão entrelaçados ao sentido da escrita como 

prática de desenhar, fazer nomes próprios e fazer letras/alfabeto. Suas falas também 

revelam a instituição familiar como uma referência de espaço em que se escreve e se 

pode usar instrumentos para escrever: “Pego o lápis lá em casa”, “Lá em casa eu faço 

meu nome”, “Eu só desenho em casa”. Nos chama atenção a fala de L. G. ao destacar 

que utilizou a escrita dentro de uma função social num espaço diferente da escola 

formal, no ginásio. Essas crianças nos aponta que o uso da escrita ultrapassa os muros 

da escola e fazem forte referência aos seus familiares como aqueles que ensinam a 
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escrita/escrever. Esse sentido da escrita como algo que é vivido fora da escola também 

esteve presente nas situações de entrevista em que as crianças tiveram que falar sobre o 

que é escrever para o boneco Jambinho. 

É só escrever as coisas que veja (sic). É só ver em tudo, procurar... Só 

mandar os irmãos deixar ele escrever. [...]. (A. V. Entrevista 

Coletiva. 2017) 

 

Eu diria pra ele estudar bem muito e, depois de terminar as aulas, ele 

fosse tentar escrever e a mãe dele ensinar se ele não conseguisse. (J. 

A. Entrevista Individual. 2017) 

 

Eu vou dizer a ele que eu já vi coisa escrita. E vou dizer que onde tem 

coisa escrita é lá onde minha avó mora. (C. E. Entrevista Individual. 

2017) 

 

Lá em casa eu tenho um alfabeto... Agora ele vai aprender! Jambinho, 

eu vou fazer uma letra aqui e se você não entender, é só você ir lá no 

seu computador, no seu mundo e pesquisar o alfabeto na internet. 

Você vai saber todas as letras! (...) Jambinho, você tem que aprender o 

alfabeto. Mande seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo da sua 

família tentar fazer... Eu tenho o alfabeto lá em casa, posso até tirar 

da parede pra você botar na tua casa, meu filho!” (T. A. Entrevista 

Coletiva. 2017) 

 

A fala de J. A. revela algo bastante curioso sobre o ensino da escrita. A criança 

diz que o boneco Jambinho poderá aprender a escrever “depois que terminar as aulas” 

com a mãe dele. A aprendizagem da escrita para essa criança acontece, sobretudo, fora 

do ambiente escolar e tendo pessoas do contexto familiar como referência de ensino. 

Sabemos que a família e a escola são as duas instituições mais importantes para a 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Contudo, a escola é a instituição 

formal, responsável pela educação formal das crianças, o que inclui o ensino da 

linguagem escrita. Por outro lado, de acordo com as falas dessas crianças, a família 

parece ser a instituição de referência no ensino da escrita. 

Outras duas crianças também trazem questões muitos importantes para nossa 

reflexão. C. E. diz para Jambinho que onde tem coisa escrita é na casa de sua avó. Ela 

não faz menção a escola como um espaço onde se pode encontrar escritos, mas ao seu 

contexto familiar. Nessa mesma perspectiva, T. A. nos diz que em sua casa tem o 

alfabeto e que Jambinho deve pesquisar o alfabeto no computador – para T.A. escrever 

é fazer o alfabeto – ele também aponta as pessoas da família como referência no ensino 

dessa linguagem: “Mande seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo da sua família 

tentar fazer”. Outro aspecto que nos fez refletir na fala dessa criança foi a presença do 
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alfabeto na parede de sua casa. Isso revela uma expectativa de seus familiares em torno 

do aprendizado da escrita pela criança. Em nossa sociedade a capacidade de ler e 

escrever tem um valor muito grande. Muitas vezes essa aprendizagem é tida como 

símbolo de sucesso escolar. Visto que aprender a ler e escrever é um fator indispensável 

à toda trajetória escolar das crianças, é um conhecimento necessário para o tempo 

presente e para as aprendizagens futuras. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda é preciso dizer que a Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica, é um direito de todas as crianças brasileiras. Esse direito é garantido não apenas 

com o acesso das crianças a creches e pré-escolas, mas, sobretudo, com a qualidade da 

educação pública. Do nosso ponto de vista, para que essa qualidade seja efetivada é 

necessário considerar, além dos aspectos legais que orientam as práticas voltadas as 

crianças pequenas, suas perspectivas sobre a educação que lhes é oferecida. 

Com base nas experiências vivenciadas no decorrer dessa pesquisa e de nossa 

vida profissional podemos afirmar que as crianças são sujeitos capazes de produzir 

discursos sobre as práticas destinadas a elas. Elas querem, desejam e precisam ser 

ouvidas no contexto educacional. Suas falas são importantes pois revelam o que lhes 

tem sido possível apreender na escola e nos apontam em que devemos melhorar na 

busca dessa educação de qualidade. 

Nesse sentido, os adultos responsáveis pela educação e cuidado das crianças 

pequenas em instituições de Educação Infantil precisam estar atentos a sua voz. As 

crianças têm diversas formas de dizer, sejam por palavras, expressões, gestos... Na 

verdade, o que precisamos é ter uma escuta sensível a elas. E isso não é dado 

naturalmente, essa escuta é desenvolvida no dia-a-dia, mediante estudo e reflexão sobre 

as práticas. A partir desse entendimento, nos “aventuramos” a desenvolver uma 

pesquisa com crianças, cuja finalidade foi ouvir as crianças e, assim, analisar as 

experiências e os sentidos que elas atribuem à escrita na Educação Infantil. 

Acreditamos que as crianças tem o direito de se apropriar das práticas culturais 

de forma significativa. A escrita é uma das práticas culturais com as quais as crianças se 

relacionam. Desse modo, apropriar-se da escrita enquanto linguagem é tornar próprio 

algo que já faz parte de suas vidas e que as constitui enquanto sujeitos. 

Destacamos, contudo, que a falsa dicotomia entre ensinar ou não a escrita na 

Educação Infantil não foi o foco do nosso estudo. Apesar disso, nos posicionamos a 

esse respeito defendendo que a linguagem escrita precisa ser vivenciada de forma 

significativa pelas crianças no contexto da Educação Infantil, mas não devem ser vistas 

como a atividade central nessa etapa educativa. A escrita é apenas umas das linguagens 

com as quais a criança se relaciona. Uma linguagem supervalorizada em nossa 

sociedade, mas que não deve ser o foco da Educação Infantil e nem tão pouco ocorrer 

em função de aprendizagens futuras, com o objetivo de apenas preparar as crianças. 
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Consideramos que as vivencias com a escrita, assim como outras experiências vividas 

pelas crianças ao longo de sua infância, tem sentido em si mesma. 

Nessa investigação, partimos do pressuposto de que os sentidos atribuídos à 

escrita pelas crianças tem relação com as experiências que vivenciam na escola e fora 

dela. Apreender esses sentidos no contexto escolar foi o nosso desafio. 

Os dados construídos nas entrevistas, observações e análise documental 

revelaram, por vezes, um discurso docente que se distancia das práticas e, por outras, 

desconhecimento da natureza simbólica, funcional e social da escrita e, em função 

disso, dos seus modos de apropriação e desenvolvimento. 

Os procedimentos metodológicos adotados mostraram-se pertinentes à 

desafiadora proposta de fazer uma pesquisa com crianças. Essa escolha decorreu de 

inquietações enquanto professora na busca por um espaço educativo em que as crianças 

tenham centralidade. 

Conforme destacado no decorrer do capítulo 4, as experiências com a escrita 

no contexto pesquisado submetem as crianças a atividades de cópias de palavras e 

repetição de letras isoladas, destacando letra por letra numa prática que visa a 

associação dos sons às grafias. Desse modo, a aprendizagem da escrita prevaleceu como 

um processo em que se aprende por meio de cópia, sendo negadas as possibilidades de 

autoria às crianças. 

Contudo, ao longo dessa investigação, as crianças – sujeitos coparticipantes da 

pesquisa – demonstram interesse pela linguagem escrita mesmo sem haver uma 

demanda explícita da professora. Elas pediam para escrever em meu caderno e para que 

eu escrevesse coisas para elas. Essas crianças nos ajudaram a construir uma resposta, 

ainda provisória, para nossa questão. Com suas falas, apontaram seus sentidos sobre o 

ato de escrever - sentidos que muitas vezes se entrecruzaram. Para elas escrever é 

desenhar e pintar; é usar os instrumentos da cultura escrita; é fazer letras; é fazer nomes 

próprios; é fazer tarefas vinculadas à escola; é estudar para ser inteligente; é fazer 

“coisas de adulto”; é algo que se faz para outra pessoa e, finalmente; é algo que é vivido 

fora da escola. 

Seus sentidos são fontes de reflexões. Alguns parecem estar entrelaçados com 

as experiências vivenciadas pelas crianças na escola. Contudo, seria impertinente 

pensarmos que tais sentidos foram elaborados apenas no contexto escolar. Uma vez que 

as próprias crianças nos indicam a cultura do escrito como algo que faz parte de suas 
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vidas em espaços extraescolares. Em suas falas, por vezes, as crianças apontaram que a 

escrita fora da escola lhes era mais significativa. 

Consideramos que é preciso problematizar, urgentemente, algumas práticas 

fossilizadas na escola, práticas que existem pelo fato da tradição escolar exigir, mas que 

são desprovidas de função para as crianças, tanto quanto para os adultos. Afinal, qual a 

finalidade de fazer agendas diariamente? É possibilitado às crianças compreender/saber 

a função daquele suporte textual? Qual a finalidade de escrever o nome próprio num 

crachá em casa? Qual função social tem exercido a escrita nessas práticas “educativas”? 

As discussões realizadas nessa investigação apontaram para a necessidade de 

expandir o debate sobre o trabalho com a escrita na Educação Infantil. Assim como 

Vygotsky (2007, p. 144) nos indica, o ensino da escrita deve ser incorporado como algo 

“relevante à vida” das crianças, uma necessidade deve ser despertada nelas para que a 

escrita não seja um mero “hábito de mãos e dedos, mas uma forma nova e complexa de 

linguagem” (VYGOTSKY, 2007). Precisamos refletir sobre as especificidades do 

trabalho com a escrita, ampliando o debate em torno da necessidade de desenvolver 

práticas pedagógicas que garantam o trabalho com as interações e brincadeiras, assim 

como está posto nas Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil (DCNEI, 

2009). 

Esse trabalho foi movido por uma inquietude interior e nos possibilitou crescer 

em nossa vida profissional e pessoal. Ao ouvir as crianças pudemos desconstruir 

algumas ideias e nos refazer enquanto professoras e pesquisadoras. Acreditamos que 

esse estudo poderá trazer contribuições às práticas pedagógicas de profissionais 

comprometidos com as crianças, infâncias e com uma educação pública de qualidade. 
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São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

COORDENADORA PEDAGÓGICA. Entrevista. 02 out. 2017. 

PROFESSORA. Entrevista. 23 jun. 2017. 

A. N. Entrevista Individual. 18 set. 2017. 

A. V. Entrevista Individual. 18 set. 2017. 

B. I. Entrevista Individual. 18 set. 2017. 

C. B. Entrevista Individual. 19 set. 2017. 

C. E. Entrevista Individual. 19 set. 2017. 

D. R. Entrevista Individual. 19 set. 2017. 

E. A. Entrevista Individual. 20 set. 2017. 

E. M. Entrevista Individual. 20 set. 2017. 

F. G. Entrevista Individual. 20 set. 2017. 
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G. A. Entrevista Individual. 21 set. 2017. 

G. G. Entrevista Individual. 21 set. 2017. 

J. A. Entrevista Individual. 21 set. 2017. 

J. C. Entrevista Individual. 22 set. 2017. 

J. R. Entrevista Individual. 22 set. 2017. 

L. G. Entrevista Individual. 22 set. 2017. 

M. E. Entrevista Individual. 26 set. 2017. 

M. K. Entrevista Individual. 26 set. 2017. 

M. V Entrevista Individual. 26 set. 2017. 

R. C. Entrevista Individual.  27 set. 2017. 

T. A. Entrevista Individual. 27 set. 2017. 

Y. S. Entrevista Individual. 27 set. 2017. 

A. C. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

A. V. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

C. B. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

C. E. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

E. A. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

F. G. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

G. A. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

J. A. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

L. G. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 
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M. E. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

M. V. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

T. A. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 

Y. S. Entrevista Coletiva. 02 out. 2017. 
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7. APÊNDICES 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO –PPGED 

 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO EM SALA DE REFERÊNCIA E 

REGISTRO EM DIÁRIO DE CAMPO 

 

Projeto de Pesquisa: ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS 

DE CRIANÇAS 

 

Pesquisadora Responsável: Monalysa Themistocles da Silva Pinheiro 

Pesquisadora Orientadora: Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes 

 

Roteiro de diário de campo e prática em sala de referência: 

 Dia de observação 

 Hora de início e termino 

 Local 

 Duração 

 Tema trabalhado no dia 

 Como estão organizados os tempos e espaços na rotina 

 Modos de condução das atividades pela professora: O que acontece quando as crianças 

chegam? Como são recepcionadas? Que atividades são propostas para as crianças ao 

longo da rotina? Em quais espaços? Nas atividades as crianças são escutas/ouvidas? 

Elas participam? Que experiências vivenciam com a escrita? Como são apresentadas? 

Com quais materiais? Quais intervenções a professora realiza? 

 

O que observar sobre a relação criança/professor com a escrita: 

 As crianças escrevem? A professora escreve para as crianças? 

 Como ocorre a interação das crianças com a escrita? 

 Existe mediação? Como? 

 Em que momentos da rotina as crianças escrevem? 

 O que escrevem? 

 Existem momentos livres para explorar a linguagem escrita? 

 Existe material disponível as crianças? Qual a qualidade desse material? 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO –PPGED 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA 

 

 

Projeto de Pesquisa: ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS 

DE CRIANÇAS 

 

Pesquisadora Responsável: Monalysa Themistocles da Silva Pinheiro 

Pesquisadora Orientadora: Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes 

 

Roteiro de diário de campo – Infraestrutura da escola 

 

 Dia de observação 

 Hora de início e termino 

 Local 

 Duração 

 

O que observar na estrutura física e espaços destinados a interações com a escrita 

na escola? 

 

 

 Como a escola está estruturada? Quantas salas e espaços de vivencias para as 

crianças? 

 Existem espaços de interação com a linguagem escrita na escola? E nas salas? 

 Existe algum projeto que contemple a linguagem escrita na escola? 

 Existem momentos livres na rotina? 

 As crianças tem acesso a materiais escritos na escola? Qual a relação da criança 

com esses materiais? 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO –PPGED 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM AS CRIANÇAS 

 

Projeto de Pesquisa: ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS 

DE CRIANÇAS 

 

Pesquisadora Responsável: Mestranda Monalysa Themistocles da Silva Pinheiro 

Pesquisadora Orientadora: Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes 

 

Entrevista______________ Data____/____/___ Horário __________ 

Local_____________________________________________________ 

Duração:___________ Início___________ Término _______________ 

 

Dados de identificação 

Nome: ______________________________________Idade: _________ Sexo: _____ 

 

 

 Roteiro da entrevista 

 

1. Você sabe o que é escrever/escrita? Fale um pouco do que você pensa que é escrever. 

2. Para quê serve escrever? Para quê você acha que as pessoas escrevem? 

3. Você escrever? Escreve onde? Escreve o que?  Para que?  

4. Como você faz para escrever? Me conte. 

5. Você gosta de escrever? 

6. Aqui na escola? O que você escreve? 

7. Imagine uma pessoa que nunca escreveu e nem viu nada escrito. O que você diria 

para ela? 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO –PPGED 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM PROFESSORA 

 

Projeto de Pesquisa: ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS 

DE CRIANÇAS 

 

Pesquisadora Responsável: Mestranda Monalysa Themistocles da Silva Pinheiro 

Pesquisadora Orientadora: Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes 
 

Entrevista_______________ Data____/____/___ Horário __________ 

Local_____________________________________________________ 

Duração:___________ Início___________ Término _______________ 

 

Dados de identificação 

Nome:_________________________________________Gênero:______Idade:______ 

Formação: _____________________ Instituição: _________________Ano: ________ 

Tempo de duração: ______________ Tempo de atuação na Educação Infantil: _______ 

 

Roteiro de entrevista 

 

1.  No seu curso havia disciplinas específicas para a atuação na Educação Infantil ou Educação 

de Crianças? 

2. Que outros cursos você fez, ou está fazendo, voltados para práticas pedagógicas com 

crianças? 

3. Como você define “criança”? Para você o que é uma criança? 

4. O que você considera que precisa ser ensinado/trabalhado na Educação Infantil? 

5. A linguagem escrita precisa ser trabalhada na Educação Infantil?  

6. O que, especificamente, você considera que precisa ser trabalhado na Educação Infantil? 

7. O que é escrever para você? 

8. Você considera que as crianças escrevem aqui? 

9. Você acha que a Educação Infantil tem algum papel no ensino da escrita para a criança? 
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Anexo 5 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO –PPGED 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A COORDENADORA 

 

Projeto de Pesquisa: ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS 

DE CRIANÇAS 

 

Pesquisadora Responsável: Mestranda Monalysa Themistocles da Silva Pinheiro 

Pesquisadora Orientadora: Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes 
 

Entrevista_______________ Data____/____/___ Horário __________ 

Local_____________________________________________________ 

Duração:___________ Início___________ Término _______________ 

 

Dados de identificação 

Nome:_________________________________________Gênero:______Idade:______ 

Formação: _____________________ Instituição: _________________Ano: ________ 

Tempo de duração: ______________ Tempo de atuação na Educação Infantil: _______ 

 

Roteiro de entrevista 

 

1. Qual a sua função no CMEI? Quais atividades você desenvolve?  

2. No seu curso havia disciplinas específicas para atuação na Educação de Crianças?  

3. Que outros cursos você fez, ou está fazendo, voltados para práticas pedagógicas com crianças?  

4. Como você define “criança”? Para você o que é uma criança? 

5. Como você define a Educação Infantil? Qual a função e finalidade dessa etapa educativa? 

6. O que você considera que precisa ser ensinado/ trabalhado na Educação Infantil?  

7. A linguagem escrita precisa ser trabalhada na Educação Infantil? Como?  

8. O que, especificamente, você considera que precisa ser trabalhado na EI?  

9. O que é escrever para você?  

10. Você considera que as crianças escrevem aqui?  

11. Você acha que a EI tem algum papel no ensino da escrita para a criança?  

12. Qual seria esse papel? 
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Anexo 6 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO –PPGED 

 

Questionários – Pais ou responsáveis 

 

Projeto de Pesquisa: ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS E 

SENTIDOS DE CRIANÇAS 

 

Pesquisadora Responsável: Mestranda Monalysa Themistocles da Silva Pinheiro 

Pesquisadora Orientadora: Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes 

 

Nome da criança: ________________________________________________________ 

Bairro onde mora:________________________________________________________ 

Nome do pai: ___________________________________________________________ 

Nome da mãe:___________________________________________________________ 

Profissão do pai: ________________________________________________________ 

Profissão da mãe:________________________________________________________ 

Como vem para a escola? 

(    ) Caminhando       (    ) Carro           (    ) Ônibus da escola         (     ) Bicicleta 

(    ) Moto                   (    )Outra maneira ________________________________ 

 

 


