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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa propõe-se fazer uma reflexão acerca do processo de alfabetização/letramento 

que ocorre com crianças pequenas no seu contexto familiar e as práticas educativas 

proporcionadas que auxiliam as crianças no processo de aquisição da língua escrita. Essas práticas 

têm como uma de suas contribuições ajudar a criança a perceber as funções e usos da escrita e 

desenvolver hipóteses de leitura e escrita. Dessa maneira, a família será a mediadora entre a 

criança e o objeto do conhecimento, a escrita, e essa interação é realizada em situações informais 

com os mais diversos tipos de material escrito disponíveis, seja um jornal, um rótulo de biscoito, 

uma placa de trânsito ou um bilhete. Para atingir o objetivo proposto, realizamos uma pesquisa 

qualitativa baseada nas concepções de González Rey, por meio de um estudo de caso. O estudo 

foi realizado com uma criança de 4 anos em seu contexto familiar, no qual foi narrada e analisada 

a evolução da sua escrita, segundo a Teoria Psicogenética da Escrita de Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky. Percebeu-se que a família pode ser uma grande aliada nos processos de 

alfabetização/letramento e que no contexto familiar as práticas educativas, embora diferentes 

daquelas realizadas na escola, auxiliam a criança no desenvolvimento de competências de leitura 

e escrita desde que a família desenvolva uma postura de reconhecimento, promoção e valorização 

das manifestações de lectoescrita da criança. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Criança. Processo de alfabetização/letramento. Práticas educativas. Família. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Esse trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília, está dividido em três partes: um memorial, uma monografia e a 

perspectiva profissional. 

Na primeira parte do trabalho, o memorial, é relatada a trajetória percorrida como 

estudante até o momento atual. Algumas questões são levantadas, durante a reflexão, como forma 

de pontuar os fatos mais significantes para mim nessa caminhada.   

Na segunda parte do trabalho, a monografia, é composta de quatro capítulos. O primeiro, 

“Os processos de alfabetização/letramento no contexto da educação infantil”, faz uma retomada 

histórica sobre alfabetização e culmina nas fases da evolução da escrita, segundo a Teoria 

Psicogenética de Emília Ferreiro e Ana Teberosky na década de 80. O segundo capítulo, intitulado 

de “O lugar da família no processo de alfabetização/letramento de uma criança pequena”, vai 

refletir acerca das contribuições da família no seu próprio contexto e em outros contextos 

informais de aprendizagem. O terceiro capítulo refere-se à “Metodologia”. Utilizamos a 

abordagem qualitativa proposta por González Rey (2002), para a realização dessa pesquisa. No 

quarto e último capítulo, “Evolução Psicogenética da escrita de uma criança de 4 anos no seu 

contexto familiar”, é relatada a evolução da escrita do sujeito pesquisado, descrevendo-se e 

analisando-se cada um dos episódios, mediante a construção de um diálogo entre a teoria a 

prática. 

A terceira e última parte do trabalho traz a minha perspectiva profissional, meus próximos 

desejos nessa nova caminhada que se inicia a partir de agora. 
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MEMORIAL 

 

 

 

Lembrar da minha trajetória escolar não me parece algo fácil, tendo em vista que uma 

parte dessa memória, fundamental na vida de qualquer pessoa, ocorre quando ainda somos muito 

pequenos. Irei a partir de agora narrar alguns fatos que marcaram a minha vida, muitos deles 

felizes outros nem tanto.   

Nasci aqui mesmo no Distrito Federal, mais precisamente em Planaltina, cidade onde 

moro hoje. Com aproximadamente três meses de vida, meus pais resolveram morar no estado do 

Espírito Santo. Fomos morar em Vila Velha, no bairro de Itapoã. Tinha uma vida muito boa, 

agradável, prazerosa, rodeada de amigos e encantamentos. 

Nesses meus 28 anos de existência, a minha relação com a leitura e escrita sempre foi alvo 

de olhares atentos. Ingressei na escola bem pequena, com quatro anos apenas. Tenho uma irmã 

dois anos mais velha que eu, que se chama Michelle, que também ingressou bem pequena na 

escola.   

Naquela época, grande parte das crianças, da mesma faixa etária, brincavam em casa com 

seus pais e irmãos, no nosso caso foi diferente. Minha mãe sempre teve uma preocupação muito 

grande em relação aos nossos estudos, já que ela não teve a mesma oportunidade que nós. Sempre 

fazia (e faz até hoje) o que fosse necessário para que nós continuássemos a nossa trajetória 

educativa. 

Estudávamos em uma escola próximo à nossa casa. Era um lugar simples, gostoso, 

pequeno, mais cheio de significação pra mim. O próprio nome já falava pelo local, Escola 

Trenzinho do Amor. Estudei lá bastante tempo. Cresci junto com a escola, e a relação que tinha 

com os profissionais da educação que lá trabalhavam, era de amizade. Lembro das promoções do 

Programa do Faustão que mobilizava toda escola na confecção de cartinhas. Bons tempos aqueles. 

Esse foi o emocionante inicio da minha trajetória escolar, mas sempre gostei de rabiscar 

papel, verdadeiras obras de arte. Meu desenvolvimento na escola era muito bom, conseguia 

acompanhar as aulas, mesmo com o ano letivo já em andamento, por que entrei no segundo 

semestre letivo, alcancei o mesmo patamar das outras crianças em pouco tempo. Já conseguia 

identificar e escrever todas as letrinhas. No ano seguinte, com 5 anos completados já lia com certa 

autonomia, e isso alegrava imensamente todos da família. Minha mãe, sempre que podia, 
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comprava gibi para minha irmã e eu lermos, e depois de algum tempo trocávamos com amigas do 

nosso condomínio, por outros. Mesmo de maneira inconsciente, ela me incentiva a ler e escrever, 

pois pedia para escrevermos para nossa avó Divina, aqui em Brasília. Quase toda semana 

enviávamos uma cartinha, recheada com muitos desenhos, garranchos e muito, muito amor. Aqui, 

em Brasília, minha família não acreditava que eu, a caçula estava lendo e escrevendo. Imagina! 

Ham?! A Debinha? Lendo?  

Com uma melhora no departamento financeiro da família, minha mãe não bobeou e viajou 

para Brasília para exibir sua filhinha pequena, eu, entre outras coisas. Minhas tias, todas 

professoras, meus tios pedreiros, minha mãe dona de casa, como pode uma pequena ler com essa 

idade? Minha mãe conta que eu sempre observava meu pai lendo livros e mais livros no quartinho 

da dispensa, e ele me levava para lá e falava: Tá vendo isso aqui? É o livro, e ele é seu amigo. Às 

vezes eu falava, Mas é grande! Por que ele sempre me mostrava a constituição federal, por conta 

de um sonho antigo dele em ser advogado, e ele respondia sorrindo- O que é que  tem? Quem lê 

uma palavra, lê todas! Impressionante como poucas vezes pude me recordar tão fielmente desses 

momentos como hoje. Aquele quarto, cheio de prateleiras, com uma cadeira de balanço e uma 

cestinha cheia de revistas e ao canto uma pilha de jornais. Acredite, lembro inclusive do cheiro 

daquele local.  

Passado alguns anos, nos mudamos desse prédio e fomos morar em outro bairro, num 

prédio comercial que funcionava embaixo dos apartamentos um banco. Meus pais abriram uma 

conta nessa agencia e eu, como fiel escudeira, preenchia, com o auxilio da minha mãe as guias de 

depósito, saque avulso, entre outras. Foi ai que reparei como gostava de escrever. Sem que 

ninguém percebesse levava várias guias dessas para casa, e fazia o preenchimento delas conforme 

as orientações dadas anteriormente pela minha mãe.  

A situação financeira da minha família não estava nada boa. Surgiu a idéia da minha mãe 

vender lanche na escola na qual estudávamos. Excelente idéia! Era uma maneira de pagar a escola 

e quem sabe sobrar alguns “troquinhos” ao final do mês.  

O tempo passou, e com ele a verdade vem à tona. O dinheiro que minha mãe ganhava não 

era suficiente para pagar a dívida, que mensalmente crescia, com a escola. As diretoras, as 

gêmeas, Tia Fátima e Tia Nininha, que eram também donas da padaria do bairro, nunca deixou de 

nos tratar de maneira carinhosa, mesmo sabendo que cedo ou tarde a situação ficaria 

insustentável.  

Mais um ano se passou e as tias gêmeas não deixaram que as pequenas da merendeira 
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ficassem a mercê do processo educativo. Resolveram nos conceder bolsas de estudos. A gratidão é 

eterna. Poderia ter interrompido minha caminhada pelo conhecimento por um tempo, mas isso não 

aconteceu. Foi uma fase ruim que parecia não ter fim.  

A verdade é que só a minha mãe sabia de tudo, minha irmã e eu, apenas desconfiávamos. 

Nossas desconfianças só iriam se concretizar bem depois. 

Estava chegando a hora da minha irmã se despedir do Trenzinho do Amor, já que a escola 

só oferecia até a antiga quarta série. Ela conseguiu uma bolsa de estudos em outra escola, 

chamada Pingo de gente, eu ainda fiquei na antiga escola. 

Nesse ano de 1992, minha vida ia mudar para sempre. Em setembro sofri um acidente 

grave com álcool e fogo, tive queimaduras de segundo e terceiro grau. Me ausentei da escola por 

quase três meses. A escola me deu todo apoio pedagógico e psicológico do qual necessitava no 

momento. Fazia as tarefas em casa, mesmo sentindo muito dor. Foram longos e intermináveis 

dias. Não tinha vontade fazer as atividades por que sentia muita dor, ainda assim minha mãe 

falava, com preocupação, da possibilidade de “perder” o ano por causa do acidente. Mesmo 

querendo ficar quieta, pra não sentir tanta dor, persistir pela vontade de vencer. Dessa forma, 

consegui passar para a série seguinte graças à ação conjunta da família e escola. 

As cicatrizes do acidente deixou marcas no corpo e na memória, que inicialmente 

atrapalhava muito meu rendimento escolar. Minha mãe, como sempre preocupada, visitava a 

escola diariamente para saber um pouco mais a respeito desse problema. Não conseguia me 

relacionar com as pessoas, por vergonha das cicatrizes de quem já sabia do acontecido e por medo 

de quem poderia saber. Não foi nada fácil superar essa fase. Isso também não quer dizer que já 

tenha superado, apenas convivo melhor com as situações cotidianas.  

Fiquei nessa escola por mais um ano, até consegui outra bolsa de estudos, no mesmo 

colégio da minha irmã.  A situação financeira sempre foi um fator que marcou minha trajetória 

escolar. Minha mãe, nessa época ficou com a cantina das duas escolas, do Trenzinho do amor e 

Colégio Pingo de Gente.   

Esse emprego, como vendedora de lanches, era informal, ela levava o lanche na hora do 

recreio e vendia dentro da escola.  A proprietária da escola que já havia presenteado a minha irmã 

com uma bolsa de estudos, fez o mesmo convite para a filha menor, eu.  Minha mãe disse que na 

hora a dona do colégio, já me encaminhou para a biblioteca para ter o primeiro contato com o 

mundo encantado das palavras. A própria estrutura do colégio fazia os alunos passarem por lá, por 

que ela  ficava no centro do colégio. No coração do prédio. Para se chegar à secretaria, a direção, 
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às salas de aula e na quadra de esportes era preciso passar por dentro da biblioteca.  

O tempo foi passando e gostava cada vez mais desses momentos de reflexão na biblioteca. 

A minha mãe vendo que gostava de escrever, decidiu me presentear com um diário para realizar 

as minhas anotações do cotidiano. Deu certo! Logo, teve que comprar outro, o porque acabaram 

as folhas do primeiro. Participei de alguns concursos de redação na escola, não ganhei nenhum, 

mas era elogiada pela clareza com que escrevia meus textos. 

Por conta de inúmeros problemas, mudamos para Brasília no final do ano de 94. Ingressei 

na escola pública (no CIE como é conhecido por aqui) já na sexta série do Ensino Fundamental, e 

assim como em outros anos, meu laço afetivo com a escrita aumentava na mesma proporção da 

minha idade. Uma vez por mês a professora de português escolhia as melhores redações e 

anexava no mural da escola. Terminado o ensino fundamental segui rumo ao ensino médio para 

uma escola um pouco mais longe da minha casa.  

No meio do caminho, entre a escola e minha casa, localiza-se a biblioteca da cidade de 

Planaltina-DF. Gostava daquele ambiente, de silencio, isolamento e multidão. Multidão? Me 

perguntam vocês. É! Quantas pessoas “falando” naqueles pedaços mágicos de papel. Sempre que 

possível estava lá, estudando para uma prova, fazendo trabalho, ou simplesmente por gostar 

daquele lugar. Apesar de pouca infra-estrutura, de ser um lugar quente, pequeno, estar ali me 

trazia um prazer enorme. Afinal, estava entre os livros.   

Nesse segundo colégio que estudei, o Centro Educacional 02 de Planaltina, cursei o 

Ensino Médio, e lá conheci o professor Mario César, de português e literatura. Ele era um 

apaixonado assim como eu. Logo fizemos uma grande amizade, e ele gostava de ler algumas 

poesias, textos, e contos para os alunos em sala. Esses alunos foram convidados para fazermos 

uma poesia, mais uma vez me destaquei, e sem que soubesse nada, essa foi encaminhada para 

uma análise para ver se tinha condições de ser publicada em seu livro. Todo o processo correu sob 

sigilo. Só me falaram, no segundo ano do antigo 2º grau, hoje ensino médio, quando o livro já 

havia sido publicado e eu convidada a receber um exemplar na Academia Planaltinense de Letras-

APL. Comentários e mais comentários sobre a minha poesia, não me recordo muito do que falava. 

Deveria, né?! Mas acho que era sobre violência, escrevia muito sobre isso. Frequentei por muito 

tempo as reuniões da APL e achava simplesmente maravilhoso.  

Chegando o final do ensino médio, iniciei um namorico com o Arnaldo, hoje meu marido, 

e esse foi um novo momento meu com a escrita. Escrevia cartas apaixonadas, que não chegavam 

via Correio, mas eram simplesmente deixadas dentro do seu guarda roupas, num momento de 
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distração. Eram cartas de amor, de reflexão, de tristeza, de cansaço, era carta para tudo. Durante 

muito tempo, esse foi nosso meio de comunicação já que eu saía para trabalhar às 5 horas e 

chegava só às 10 horas da noite. Aos fins de semana, ele sempre me questionava se eu não casava 

de escrever. Achava um absurdo alguém falar aquilo. Para mim era normal escrever, era como se 

tivesse falando com ele. Ou não, falava de fato!  

Ingressei numa Faculdade de Letras e lá conheci outro grande professor, o Piero Eiben. 

Ótimo mestre, crítico literário e exigente professor. Novamente me apaixonei pela a escrita e pela 

leitura. Adorava ler e ouvir as clássicas tragédias gregas, e depois narrá-las para os colegas. Fazer 

poesia, críticas, provas era tudo maravilhoso. Sempre tive um contato muito íntimo com a escrita, 

de irmandade mesmo. O meu objetivo quando entrei na faculdade era de entender melhor as 

regras gramaticais para escrever melhor, mas logo me decepcionei ao descobrir que na faculdade 

não aprendemos gramática e sim a trabalhar com ela.  

Passados dois semestres, engravidei e tive que deixar os estudos e o trabalho por motivos 

de saúde. Quando minha filha nasceu, esperei por cinco meses e voltei a estudar, cursando agora 

Pedagogia. Caí de para quedas nesse curso, mas me apaixonei.  

Estudava numa faculdade particular em Sobradinho, cidade próxima a Planaltina. Gostava 

das disciplinas, mas não me movia com paixão. Parecia que era somente teoria sem o menor 

sentido prático, mais ainda assim achava bom.  

A relação de amizade com a turma e com os professores era bem legal. Fiz uma grande 

amiga e motivadora para meus estudos, a Marilene. Mesmo diante das adversidades que o destino 

me colocava, ela não me deixava cair. Estava sempre ali, ao meu lado, com seus conselhos e 

motivações. Grande amiga. 

Mais uma vez, o fator econômico ameaçou minha trajetória educativa. Na minha casa, as 

coisas não iam bem. Ao chegar no terceiro semestre do meu curso, teria que abandonar a 

faculdade. Fiquei estudando inadimplente por alguns meses, até a situação ficar insustentável. A 

coordenadora me chamava na hora que chegava e só deixava descer para sala quando falava meia 

hora pra terminar a aula. Isso me deixava extremamente envergonhada, constrangida e humilhada.  

Minha amigas, Marilene, Girleide, Nice, Cleonice, Conceição dentre outras, vendo tudo 

acontecer, não permitiram que isso acontecesse mais. Reuniram-se com professores e fizeram uma 

“vaquinha” para levantar a quantia que precisava ser paga para a instituição, sem que eu soubesse.  

Amigos e professores contribuíram para que eu não interrompesse minha caminhada pela 

busca do conhecimento. Eles também são responsáveis pela minha formação. E mais uma vez a 
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Marilene se fez presente em minha vida, pagando grande parte dessa dívida. E foi ela que me 

incentivou tentar a transferência facultativa da UnB, já que seu filho havia ingressado na 

instituição dessa mesma maneira.   

Reuni todos os documentos, passei na primeira etapa de classificação para a transferência 

facultativa e segui para prova. Fui aprovada na seleção e recebida pelo Sr. Manoel do SAA com 

muito carinho. É ele que me orienta nas questões burocráticas da universidade sempre com muita 

atenção, competência e ternura. 

No primeiro semestre comecei a entender toda a teoria que havia estudado na outra 

faculdade. Tudo começava a fazer sentido pra mim. Agora sim, queria mais e mais me deliciar nas 

aventuras do curso de Pedagogia. Estava em paz e feliz. Longe das tristezas geradas pelo 

departamento financeiro, pude seguir rumo a busca incessante do conhecimento.  

As questões sobre alfabetização e letramento sempre me chamaram muita atenção, e ao 

cursar a disciplina de Processo de alfabetização com a professora Maria Alexandra, no sexto 

semestre, me despertou ainda mais o interesse em escrever. Mesmo com medo, afinal estava na 

Universidade de Brasília, pude expressar minhas idéias em pedaços de papéis que “falavam” 

como os da biblioteca, por que além de estar ali o mais puro sentimento sobre um determinado 

tema, a professora Alexandra nos deixava a vontade para escrever. Na verdade, nos devolvia a 

liberdade de escrever que nos foi cruelmente retirada nos ensinos fundamental e médio. As 

discussões que realizávamos em sala de aula eram riquíssimas e me deixavam com inquietações, 

pois estava acontecendo em minha casa o verdadeiro processo de alfabetização/letramento.   

Minha filha Beatriz, de apenas 4 anos, já está na sua caminhada pela conquista das 

letrinhas mágicas. O meu gosto pela leitura e escrita parece ter a acompanhado, assim como eu 

acompanhei o gosto pela leitura do meu pai. A minha mãe, também deu a sua contribuição ao 

comprar gibis e diários incentivando o gosto pela leitura e escrita.  

Baseados nos fatos da minha própria história de vida, cheguei ao final do curso de 

Pedagogia motivada a pesquisar o processo de alfabetização/letramento que ocorre no contexto 

familiar, mas especificamente com crianças pequenas, tomando como sujeito pesquisado a minha 

própria filha. Espero poder contribuir com ela ajudando a desvendar o maravilhoso mundo 

mágico das letrinhas.    
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Desde pequena, tenho um encantamento pela alfabetização por julgar uma das fases mais 

fantásticas da nossa vida, o momento da nossa entrada “oficial” no mundo da escrita. Durante a 

graduação essa paixão ficou ainda mais aflorada, já que a minha formação é voltada para a 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 

As questões sobre a aquisição da escrita de crianças pequenas, que surgiram no decorrer 

anos do curso de Pedagogia, despertaram-me uma vontade ainda maior de saber como as crianças 

aprendem.  Na verdade, essa curiosidade tornou-se maior pelo fato de observar todos os dias em 

minha casa, a minha amada filha Beatriz iniciando sua caminhada em busca do saber. Iniciei 

minhas indagações de como poderia ajudá-la no seu processo de aquisição da leitura e escrita, 

sem sequer lembrar que ela já carrega consigo infinitos saberes, hipóteses e conceitos. É comum 

pensarmos que as crianças pequenas nada sabem, afinal é com essa concepção que fomos 

educados.  

A criança, na história da educação ficou por muitos anos, a margem do processo educativo. 

Atualmente, vivemos numa outra época, na qual ouvimos dizer sobre o processo de 

alfabetização/letramento de crianças pequenas, sobre construtivismo, sobre o papel da escola, mas 

principalmente sobre o papel da família nesse processo. Não é só na escola que se aprende. O 

ambiente familiar pode ser altamente estimulante para aquisição da leitura e escrita. Mas afinal, 

qual a importância de se compreender esse processo? Na qualidade de mãe-educadora, acredito 

que o envolvimento da família é extremamente importante, pois auxilia a criança a avançar na sua 

trajetória educativa. 

A escolha do tema “Cotidiano de um processo de alfabetização/letramento de uma criança 

de 4 anos no seu contexto familiar” para meu trabalho de conclusão de curso se justifica pelo fato 

de acreditar na contribuição da família no processo de alfabetização/letramento de crianças 

pequenas, e também, pelo fato de perceber que os saberes que as crianças tem, não são 

valorizados pelos adultos. Estes, por sua vez, por não compreenderem como se dá o processo de 

aquisição da leitura e escrita com crianças acabam por desqualificá-los. 

Baseada nos meus questionamentos como pesquisadora, mas também, como mãe presente 

e influente, me proponho a realizar este trabalho, que tem como umas das suas pretensões refletir 

acerca da influência da família no processo de alfabetização/letramento de uma criança pequena 

no seu contexto familiar. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

 

Refletir acerca do processo de alfabetização/letramento que ocorre com uma criança 

pequena no contexto familiar. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar a contribuição da família no processo de alfabetização/letramento de uma 

criança pequena. 

 

 Discutir a intervenção da família como prática educativa no processo de aquisição da 

leitura e escrita. 

 

 Perceber como acontece o processo de aquisição da leitura e escrita com uma criança 

pequena no contexto familiar e na sua interação com outros contextos educativos. 

 

 Discutir a importância de se valorizar os saberes das crianças pequenas. 

 

 Compreender a evolução psicogenética da escrita de uma criança de 4 anos. 
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CAPÍTULO 1 

 

OS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ao longo dos anos as questões sobre alfabetização sempre foram alvo de questionamentos, 

debates, mudanças, continuidades e rupturas. A fim de contribuir para a compreensão desse 

processo, abordarei questões centrais desta temática ao longo do período histórico de mais de um 

século, ou seja, desde finais do século XIX até o início do século XXI. 

 

 

1.1. Das cartilhas e do conceito de “prontidão” na alfabetização 

 

Desde o final do século XIX, diferentes concepções teórico-metodológicas permearam a 

sociedade, na tentativa de propor novas práticas para alfabetizar as crianças. Nesse sentido, o 

instrumento privilegiado, representativo da compreensão dominante acerca do ensino da leitura, 

foram as cartilhas. 

  Sobre esse recurso didático, Mortatti (2000, p.02) afirma que essa era “[...] um tipo 

particular de livro didático, a cartilha, na qual se encontram o método a ser seguido e a matéria a 

ser ensinada [...]”. Dessa forma, verifica-se a importância que foi dada a tal material, uma vez que 

possuía os elementos para se iniciar a alfabetização, tanto do ponto de vista metodológico quanto 

do conteúdo a ser ensinado/aprendido. 

Uma das cartilhas utilizadas nesse período foi a Cartilha Maternal ou Arte da Leitura de João 

de Deus. Essa obra publicada em 1876, em Portugal, também foi utilizada no Brasil e pretendia 

substituir os abecedários e silabários que eram tradicionalmente utilizados na época, na intenção 

de “evitar a seus filhos o flagelo da cartilha tradicional” (DEUS, 2009, p.05). Segundo o autor, a 

cartilha realizava suas lições não por meio da palavra 

 

[...] mas por partes, indo logo combinando esses elementos 

conhecidos em palavras que se digam, que se ouçam, que se 

entendam, que se expliquem; de modo que, em vez de o 

principiante apurar a paciência numa repetição néscia, se 

familiarize com as letras e os seus valores na leitura animada 

de palavras inteligíveis. (IDEM, IBIDEM, p.05). 



24 

 
 

 

Como exposto pelo autor, a cartilha tinha como pretensão a aquisição da leitura de forma 

gradativa, em que as lições iam paulatinamente aumentando o grau de complexidade das palavras, 

justificado pela metodologia do estudo da fala. Porém, a despeito do avanço representado à época 

pela cartilha (que substituía o trabalho repetitivo com os tradicionais abecedários e silabários), 

observa-se que não havia uma preocupação em formar leitores, mesmo o título da obra apontando 

nesse sentido, esse recurso didático trabalhava com palavras soltas e sem significado para o aluno.  

A Cartilha Maternal além de ser utilizada como instrumento didático-pedagógico servia 

como instrumento de moralidade, respeito, amor e virtude. Em sua segunda parte, constam 

pequenos textos repletos dessas características, as quais são trabalhadas de maneira direta e 

objetiva. 

                        

Ilustração 1- Segunda Parte da Cartilha Maternal, p.75-77 

 

Como podemos perceber, nesse trecho foi trabalhada a questão do amor aos pais, mas em 

outras páginas da segunda parte da Cartilha Maternal, também são trabalhadas outras questões 

como obediência, a disciplina e comportamento escolar. 

Outra cartilha que também foi utilizada no início do século XX, a Cartilha da Infância, de 

Thomaz Galhardo (1939). Sobre esse jovem professor paulistano, Carvalho (2005) diz que 

“condenava firmemente a soletração e defendia a silabação como método eficiente, próprio para 

ensinar a ler bem, no menor espaço de tempo possível” (p.23). Caracterizava-se pelo método 

sintético de silabação e foi responsável por alfabetizar grande parte dos brasileiros da época.  
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Surgiu, já nesse período, uma grande discussão a cerca de qual seria a melhor cartilha para 

alfabetizar. A respeito Mortatti (2006) afirma 

 
Com essa disputa, funda-se uma nova tradição: o ensino da 

leitura envolve necessariamente uma questão de método, ou 

seja, enfatiza-se o como ensinar metodicamente, relacionado 

com o que ensinar; o ensino da leitura e escrita é tratado, 

então, como uma questão de ordem didática subordinada às 

questões de ordem lingüística (da época).(p.06) 

 

Esse seria apenas um dos grandes debates sobre alfabetização que aconteceria à época. O 

embate que se iniciava, também dizia respeito a várias outras cartilhas que surgiram em 

decorrência de outros métodos de alfabetização, como os métodos analíticos e os métodos mistos 

ou ecléticos. 

Além da questão das cartilhas, acreditava-se na Europa, assim como no Brasil que fosse 

necessário que as crianças possuíssem pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e escrita, que 

representariam, no seu conjunto, um estado de “maturidade” ou “prontidão” para o início da 

alfabetização. Um dos pensadores dessa vertente foi Mialaret, pesquisador francês, que enfatizou 

que determinadas condições sociais, habilidades motoras, aspectos afetivos e relativos à 

linguagem constituíam elementos indispensáveis para se ensinar às crianças pequenas.  Para ele, 

seria possível ensiná-las, desde que fossem “examinados os perigos de uma aprendizagem 

demasiado precoce”, na qual seria despendido muito tempo e os avanços seriam mínimos 

(Mialaret, 1976). 

Outro fator considerado no ensino das crianças era a idade. Ainda segundo Mialaret, a 

prontidão para ler se dava por volta dos seis anos em grande parte dos países, com exceção de 

alguns, como Suécia, Finlândia e Jugoslávia, em que se acreditava que seria aos sete anos de 

idade. Mialaret (1976) afirma a respeito que 

 

Torna-se possível aprender a ler mais cedo, mas será 

necessário mais tempo e perder-se-ão momentos preciosos no 

seu ensino que se poderiam consagrar a exercícios mais úteis: 

perceptivos, de observação, de linguagem, de expressão 

gráfica e rítmica. Feitas as contas, perde-se mais do que se 

ganha. [...] Embora nos seja impossível fornecer regras gerais, 

pensamos que se torna necessário insistir nos perigos 

possíveis, para que os pais e educadores se coloquem perante 

as suas responsabilidades (p. 49-50). 
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Com isso, a ensino das crianças pequenas ficavam em segundo plano, sempre justificado com 

elementos que seriam prioritários na aprendizagem dos pequenos e baseados nos “perigos” de 

uma aprendizagem, segundo o autor, precoce. Na realidade, essa precocidade se relaciona à idéia 

da alfabetização como um momento, eleito pelo sistema escolar, para se iniciar esse ensino, por 

sua vez diretamente relacionado, como vimos, à idade e à prontidão da criança. 

 

 

1.2. O debate centrado nos métodos de alfabetização: Qual o “melhor”? 

 

No Brasil, outro debate que existia no que se referia à alfabetização, era acerca de como 

ensinar. A questão dos métodos foi, durante quase todo o século XX, fonte inesgotável de 

questionamentos a fim de se “eleger” o que seria mais eficiente na alfabetização das crianças. 

(CARVALHO, 2005). 

Em debate estavam os métodos sintéticos, que partem de um elemento menor da palavra, da 

correspondência do oral e escrito até a palavra; os métodos analíticos, que partem da palavra para 

as unidades menores, as letras; e os métodos mistos ou ecléticos, que são também chamados de 

analíticos-sintéticos por fazerem uma combinação entre os métodos citados anteriormente.  

Desses três grupos de métodos surgiram outros, que são as variações dos métodos 

tradicionais. No caso do conjunto de métodos sintéticos, destacamos: o método fônico ou 

fonético, que parte dos sons das letras para a palavra; o método alfabético, que parte do 

aprendizado das letras para junção das vogais com consoantes e posteriormente a formação da 

palavra; o método silábico, que parte das sílabas para palavras; o método A Casinha Feliz, foi 

utilizado em território brasileiro na década de 50 e alfabetizava por sentenciação; e por fim o 

Método Abelhinha, que foi bastante utilizado no Brasil na década de 70 no Rio de Janeiro, que 

alfabetizava por associação das letras e sons por meio de histórias.  

Um aspecto que devemos considerar em algum desses métodos é a introdução da dimensão 

lúdica. Os métodos da Abelhinha e A Casinha Feliz, considerados métodos fônicos, apresentavam 

em sua composição a utilização de personagens, histórias, desenhos, teatros a fim de associar 

sons, letras e até mesmo “barulhinhos”, para que a criança conseguisse compreender e decodificar 

as palavras.   

Os métodos globais, assim como os outros métodos, também foram bastante questionados por 

apresentar elementos novos e inovadores no que se refere à alfabetização. Esses elementos 
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partiam da premissa que a criança tinha o direito e a “liberdade de criar” num verdadeiro 

“aprender-fazendo”. Esse método foi inspirado pela Escola Nova, no qual “Conhecer e respeitar 

as necessidades e interesses da criança; partir da realidade do aluno e estabelecer relações entre a 

escola e a vida social” eram os princípios norteadores do processo de alfabetização. (IDEM, 

IBIDEM, p. 32). 

Entre os métodos globais estavam os Métodos de Contos, que trabalhava com o gosto e o 

prazer pela leitura para inserir o conhecimento alfabético; o Método Ideovisual de Decroly 

utilizava imagens gráficas de frases para ensinar por diferenciação ou por semelhança as palavras, 

as sílabas e as letras, trabalhava do todo para as partes; o Método Natural Freinet, que trabalhava a 

escrita para se aprender a escrita, o aprender-fazendo, mas de acordo com a sua realidade e 

interesse; a Metodologia de base linguística ou psicolinguística, parte da língua oral, da fala 

produzida pelas crianças, para a frase; e por fim os Métodos de palavração, o Método Natural 

Heloisa Marinho, que juntava os métodos globais com os fônicos, e o Método Paulo Freire, que 

utilizava palavras geradoras oriundas da realidade dos alunos. 

Os métodos, assim como as cartilhas, também eram apontados como os responsáveis por 

alfabetizar, e se reorganizavam na medida que fosse necessário (IDEM, IBIDEM). 

Algumas mudanças eram realizadas, mas também se configurava numa continuidade, uma 

vez que os métodos mudavam sua “roupagem”, mas sua essência continuava a mesma.  Ou seja, 

por mais que houvesse mudanças na forma de ensinar, novas estratégias, novas práticas, os 

métodos, que constituíam a essência da aprendizagem, permeavam toda a prática pedagógica em 

questão. Qual seria o mais eficaz? Teóricos e educadores debatiam longamente a eficácia dos 

métodos, considerados diretamente responsáveis pelo sucesso (ou fracasso) da alfabetização das 

crianças. 

A partir dos questionamentos e debates em torno da eficiência dos métodos de alfabetização, 

na década de 70 e 80 do século XX houve uma ruptura, uma verdadeira revolução conceitual no 

que se refere à temática, a partir da divulgação das pesquisas de Emília Ferreiro sobre a 

Psicogênese da Língua Escrita. Contudo, no final do século XX assistimos um movimento de 

retorno dos métodos fônicos, acompanhado de severas críticas à Pedagogia Construtivista. 

 

1.3. A revolução conceitual da Psicogênese da Língua Escrita e a legitimação dos saberes das 

crianças. 
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No final da década de 70, as críticas aos métodos de alfabetização movimentavam a 

sociedade na busca de respostas sobre qual seriam o melhor método, mas a divulgação das 

investigações de Emília Ferreiro, conceituada pesquisadora latina-americana, voltou os holofotes 

para o centro do processo - a criança - ao contrário do que se fazia antes, quando as atenções se 

voltavam para a didática utilizada, ou seja, com foco no método.  

Emília Ferreiro percebeu que para os professores-alfabetizadores, os métodos eram mais 

importantes do que a criança, pois além de alfabetizar não ser tarefa fácil, o sujeito-aprendiz não 

era considerado no processo. A grande revolução que se inicia com os estudos desta pesquisadora 

é a mudança de foco dos métodos de ensino para os processos de aprendizagem do sujeito, a 

criança colocada ao centro do processo. Não era mais uma metodologia que bastava para criar 

conhecimento, mas um novo olhar para “um sujeito que busca a aquisição de conhecimento[...]” 

(FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p.11). 

Sobre esse sujeito, Ferreiro e Teberosky (IDEM, IBIDEM, p. 26) afirmam 

 

[...] é um sujeito que procura ativamente compreender o 

mundo que o rodeia, e trata de resolver as interrogações que 

este mundo provoca. Não é um sujeito que espera que alguém 

que possui um conhecimento o transmita a ele, por um ato de 

benevolência. É um sujeito que aprende basicamente através 

de suas próprias ações sobre os objetos do mundo, e que 

constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo 

tempo que organiza seu mundo.  

 

 A criança, a partir desse momento, foi emponderada, passando de um mero reprodutor de 

letras passivo para um sujeito ativo, que participa do seu processo de aprendizagem de maneira 

própria. Com isso, aconteceu algo já esperado, mas nunca antes visto, a legitimação dos saberes 

das crianças. Essa legitimação iniciou-se quando Piaget formulou a Teoria da Psicologia Genética, 

a qual indicava que o conhecimento não era dado e sim construído. Por isso, passaram a chamá-la 

de Teoria Construtivista. Nesse contexto, o saber da criança, para ser reconhecido como tal, não 

precisa coincidir com o saber do adulto. Afinal, o que é o saber nesta perspectiva? 

 

Saber algo a respeito de certo objeto não quer dizer, 

necessariamente, saber algo socialmente aceito como 

“conhecimento”. “Saber” quer dizer ter construído alguma 

concepção que explica certo conjunto de fenômenos ou de 
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objetos da realidade. (FERREIRO, 2001, p.17) 

 

  Dessa forma, o saber ou conhecimento da criança não era considerado válido, pois não 

correspondia ao saber do adulto, que por não compreender a lógica do seu raciocínio julgava 

como um não-saber. 

Baseada na teoria de Piaget, Ferreiro e Teberosky propõem “introduzir a escrita enquanto 

objeto de conhecimento, e o sujeito da aprendizagem, enquanto sujeito cognoscente” (FERREIRO 

E TEBEROSKY, 1985, p. 28). A concepção que se tem desses elementos é que a criança, sujeito 

cognoscente, aprende por meio da ação e interação com a escrita, objeto de conhecimento, 

formulando, organizando e construindo suas próprias teorias, seus conceitos e hipóteses. 

Esse sujeito vai utilizar a escrita como forma de representação da linguagem - ao contrário 

do que era entendida antes como codificação e decodificação de letras, sílabas e palavras- no qual 

a sua concepção e produção espontânea será valioso instrumento de avaliação de evolução 

psicogenética.  

Para alguns, a escrita da criança chamadas de “garatujas” não dizia nada. Mesmo por que 

ela não sabia ler nem escrever, nem tão pouco foi dada a autorização para que iniciasse esse 

processo, como se isso fosse necessário. A partir da legitimação dos saberes das crianças, os 

esforços passaram para a compreensão da lógica que a criança utiliza no momento que escreve. 

Quais concepções elas utilizam? Essa indagação foi a grande motivadora para tal entendimento. 

Foi necessário repensar as práticas de ensino da leitura e escrita para crianças e da alfabetização 

como um todo.  

Nesse momento, faz-se necessário discorrer sobre a concepção de alfabetização e 

letramento que trabalhamos. Assim como Carvalho (2005, p.09), partimos da premissa que, 

“Alfabetizar e letrar são processos distintos, porém interligados.” Por alfabetização entendemos 

que é a “aprendizagem inicial da leitura e escrita ou aquisição do código alfabético” (IBIDEM, 

IBIDEM) e por letramento que “é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e 

variadas práticas sociais de leitura e de escrita.” (SOARES, 1996, p.44). Embora a pessoa aprenda 

a ler e escrever, esteja alfabetizada, isso não quer dizer que seja letrada, pois para chegar a esse 

“estado” o sujeito precisa fazer uso das práticas de leitura e escrita nos espaços sociais nos quais 

frequenta.  

Com a atenção voltada para criança no seu processo de alfabetização/letramento foi 

imprescindível conhecer as fases do seu processo evolutivo da escrita para ajudá-la nesse 
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momento. 

 

1.4. As fases do processo evolutivo da escrita 

 

Na elaboração da Teoria Psicogenética, Ferreiro e Teberosky (1985) concebeu que 

 

[...] todos os conhecimentos supõem uma gênese, nos 

preocupamos em averiguar quais são as formas iniciais de 

conhecimento da língua escrita e os processos de 

conceitualização resultantes de mecanismos dinâmicos de 

confrontação entre as idéias próprias do sujeito, de um lado, e 

entre as idéias do sujeito e a realidade do objeto de 

conhecimento, de outro. (p. 260)  

 

Dessa forma, para a criança compreender e se apropriar do sistema alfabético, ela passa 

por um processo evolutivo da escrita, o qual foi estruturado em níveis e apresentado da seguinte 

maneira. Nível Pré-Silábico, Nível Silábico, Nível Silábico-Alfabético e por fim Nível Alfabético.  

As primeiras escritas são realizadas em ziguezague, bolinhas ou até mesmo com 

ondulações podendo se apresentar de forma fragmentada ou contínua. Essas construções, esboços 

de escritas, apresentam dois aspectos: os gráficos e os construtivos. Nos aspectos gráficos 

verificamos a qualidade do traço, a organização espacial, a orientação (direita ou esquerda); nos 

aspectos construtivos, verificamos o que se quis representar e meios utilizados para tanto. Durante 

muito tempo, só se prestava atenção aos aspectos gráficos da escrita infantil, no contexto da 

educação tradicional.  

Essas características marcam o primeiro nível, o Nível Pré-Silábico. Esse nível é 

subdividido em dois: o Nível 1, em que a escrita não é diferenciada; e o Nível 2, quando já existe 

essa diferenciação.  

A respeito do Nível 1 Pré-Silábico Ferreiro e Teberosky (1985 p.183) afirmam que “a 

intenção subjetiva do escritor conta mais que as diferenças objetivas no resultado”, ou seja, para 

criança só é possível fazer uma interpretação da sua própria escrita, pois não se sabe o que o outro 

quis dizer no momento da produção, portanto a escrita é global e impossível de ser analisada pelo 

outro. 
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Esse período também é caracterizado pela distinção entre desenhar e escrever, os quais são 

chamados pelas pesquisadoras como modos de representação icônico, e não-icônico.  

O modo de representação icônico está no âmbito do desenho e a criança na intenção de se 

expressar por “grafismos’ reproduz a forma do objeto. Já a modo de representação não-icônico, a 

criança vai iniciar a representar da escrita com bolinhas, ondulações, sem querer reproduzir a 

forma dos objetos, dedicando-se na construção das primeiras escritas.  

Esse período também tem como importante aspecto à “construção de formas de 

diferenciação entre as escritas” (IDEM, IBIDEM, p.20) que aparecem, inicialmente, como 

representações intrafigurais, que consiste no estabelecimento das propriedades que um texto deve 

possuir para poder ser interpretável, ou seja, para lhe ser atribuído um significado; e 

posteriormente como representações interfigurais, o que consiste na diferenciação entre as escritas 

produzidas, ou seja, a criança vai aprender a variar tanto a quantidade e variedade de letras, 

quanto à posição delas, para dizer coisas diferentes (diferentes significantes para representar 

significados diferentes). 

As duas formas de diferenciação vão se apresentar sob o eixo quantitativo (da quantidade 

mínima de letras, em geral 3; e sobre o eixo qualitativo (variação das letras, posicionamento na 

palavra). 

Outras características desse nível são: a quantidade mínima de caracteres para se poder ler; 

para uma interpretação da escrita, a quantidade mínima de caracteres geralmente exigida é de três, 

nunca menos; o realismo nominal, no qual a criança relaciona a escrita do nome com a dimensão 

do objeto; e a progressiva diferenciação entre desenhar e escrever, já que o desenho servirá como 

“apoio” para garantir o significado da palavra. 

No Nível 2 Pré-Silábico, continua-se e aprofunda-se o processo de diferenciação na 

escrita. Para dizer coisas diferentes a criança utilizará diferentes combinações de grafismos, “mais 

próximas à das letras” (IDEM, IBIDEM, p.189), porém sem atribuir valor sonoro convencional, 

ou seja, sem realizar a correspondência entre a letra e o som. 

No Nível Silábico, a característica marcante é a atribuição do valor sonoro a cada letra que 

faz parte da escrita, ou seja “cada letra vale por uma sílaba” (IDEM, IBIDEM, p.193). Nesse 

nível, Ferreiro diz que há um salto qualitativo na evolução da escrita das crianças, por que nessa 

hipótese a criança vai iniciar a compreensão das relações grafo-sonoras da escrita. 

As características presentes nesse nível são: as letras podem ou não ter valores sonoros 

estáveis; é uma construção da criança, quer dizer não foi ensinado intencionalmente por outra 
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pessoa, um adulto, por exemplo, como aliás, é próprio de todas as fases do desenvolvimento 

psicogenético da escrita. 

O Nível Silábico-Alfabético é a passagem da hipótese silábica para a alfabética. A criança, 

no seu processo evolutivo da escrita, percebe que tem necessidade de abandonar a primeira 

hipótese para ir “mais além”; isso acontece, assim como nas outras fases, por conta dos conflitos 

que ocorrem entre as hipóteses até evoluir ao nível Alfabético. 

O Nível Alfabético é o “final’ do processo evolutivo da escrita. A partir desse nível, ela já 

compreende que  

 

[...] cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores 

sonoros menores que a sílaba, e realiza sistematicamente uma 

análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever. Isso 

não quer dizer que todas as dificuldades tenham sido 

superadas: a partir desse momento a criança se defrontará 

com as dificuldades próprias da ortografia, mas não terá 

problemas de escrita, no sentido estrito. (FERREIRO e 

TEBEROSKY, 1985, p.213) 

 

A descoberta da escrita como sistema de representação e a difícil transição entre os níveis 

marcam bem o processo de evolução da escrita. A criança embora não tenha consciência, elabora 

hipóteses e conceitos, constrói significado para tudo que a cerca e não poderia ser diferente com a 

escrita. A partir de agora, a criança se defrontará com outros problemas sobre a escrita, mas a 

aquisição dela já estará consolidada. 
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CAPÍTULO 2 

 

O LUGAR DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO DE 

UMA CRIANÇA PEQUENA 

 

 

2.1. Contribuições da família no processo de aquisição da língua escrita: família “ajuda” ou 

“atrapalha”? 

Desde a criação das escolas, a aprendizagem da leitura e escrita fica a cargo, quase que 

exclusivamente, dessa instituição. As críticas aos erros e aos acertos desta permeiam toda a prática 

pedagógica na busca de contribuir cada vez mais para formar cidadãos críticos que possam 

transformar sua realidade. Uma das maneiras para se alcançar tal objetivo é por meio do ensino-

aprendizagem da leitura e escrita, acerca da qual os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN’s- 

dizem que (1997, p.15)  

O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social 

efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de 

mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a 

responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes 

lingüísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de 

todos. 

 

Dessa forma, deve ser garantida à criança a aprendizagem da sua língua materna para que 

a mesma vá, paulatinamente, se apropriando da norma padrão (culta), e dessa forma, fazendo uso 

da linguagem, cada vez mais de maneira competente e crítica.  

Das contribuições da escola nesse processo muito se fala, mas, e a contribuição da família, 

por que não é abordada? Essa resposta fica condicionada ao fato da família ser frequentemente 

“desconsiderada” nesse processo. Porque, afinal, a escola foi legitimada como instituição para 

ensinar, para estimular o poder criativo das crianças, para vivenciar situações de aprendizagens 

concretas, certo? Sim, mas será que esse o único espaço de aprendizagem? A respeito da temática, 

Silva (2007, p. 45) afirma que 
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Com certeza, a escrita encontra-se freqüente e fortemente relacionada à escola: 

ela é, com efeito, a instituição responsável pelo ensino das “técnicas” de escrita, 

da instauração de uma ordem, da regulamentação das formas e normas dos usos 

da língua escrita, construídas socialmente. No entanto, a família é outra 

instituição importante e essencial na transmissão da escrita. Ela é, em maior ou 

menor grau, praticada por adultos no cotidiano doméstico; esses atos cotidianos 

de uso da língua escrita envolvem diversos significados, usos e funções que são 

relevantes na formação das habilidades, atitudes e disposições em torno da 

escrita. Essa influência dos adultos (e, muitas vezes, de irmãos mais velhos ou 

grupos de pares) ocorre também, freqüentemente, em torno de atos explícitos e 

sistemáticos voltados para dirigir a escrita das crianças e para garantir o acesso a 

seus usos, ou, ainda, se exerce, de modo “invisível”, por meio das diferentes 

vivências de eventos de letramento no interior do grupo familiar ou em outras 

esferas de socialização[...] 

De acordo com a autora, em casa também se aprende, pois são proporcionados às crianças 

“eventos de letramento”, assim como nos diversos espaços sociais frequentados por elas. Nesse 

caso, os educadores são os próprios membros da família que, ao interagir com a escrita no seu 

ambiente familiar, acabam por influenciar a prática de leitura e escrita dos pequenos. 

De fato, a escola tem sido a instituição “autorizada” a “ensinar”, o espaço formal ao qual a 

sociedade tem delegado essa “missão”. Mas, numa sociedade plural e educativa como a do século 

XXI, que papel caberá á escola na interlocução com outras instâncias educativas, como a família, 

espaços associativos de caráter social, religioso, os meios de comunicação audiovisual, as novas 

tecnologias da informação e da comunicação? Esses espaços dialogam com as crianças, por que 

elas crescem fazendo parte desse universo, repleto de letrinhas, como: numa placa de trânsito, 

num catálogo telefônico, em livros de literatura, em jornais e revistas, outdoors, e-mail’s, redes 

virtuais de comunicação, propagandas, bulas de remédio, bilhetes, entre outras situações.  

Aos poucos, as crianças vão se apropriando da língua escrita num contexto extra-escolar, 

ou seja, fora da escola. A escola, agora, deve trabalhar com a perspectiva que o aluno não é mais o 

mesmo do passado (aquele sujeito sentado esperando o conhecimento), mas é aquele que a todo o 

momento está um busca dele, e que em cada instante, mesmo nas ações mais simples e cotidianas, 

ele está associando os usos e funções da escrita.    

Cabe à escola o dever de se articular com os ambientes informais de aprendizagem, nos 

quais os envolvidos nesse processo assumam um importante papel no ensino-aprendizagem das 

crianças, o de contribuir para aquisição e evolução dos processos de alfabetização/letramento.  
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Essa articulação entre essas instituições, principalmente entre a família e escola, também é 

abordada nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de Educação Infantil (2008, 

p. 32), onde se afirma que 

As propostas pedagógicas das Instituições de Educação Infantil consideram que o 

trabalho ali desenvolvido é complementar à ação da família, e a interação entre 

as duas instâncias é essencial para um trabalho de qualidade.  

 Baseada na premissa da ação do Estado ser “complementar” a ação da família, podemos 

perceber que existe respeito e valorização das práticas educativas no âmbito familiar, 

diferentemente de algum tempo atrás, quando essa questão era marcada por “resistências” de 

ambas as partes.   

            A família ficou por muito tempo vislumbrando uma maneira de contribuir nos processos 

de alfabetização/letramento das suas crianças, pois sua ajuda só era bem vinda quando solicitada, 

visto que o seu auxílio poderia causar uma “confusão” nos conhecimentos já trabalhados pela 

escola. Essa confusão refere-se as diferentes concepções adotadas entre a família e escola no que 

diz respeito aos conteúdos e métodos utilizados. 

 Segundo Maimoni e Ribeiro (2006, p. 294) 

Muitas vezes, no afã de cumprir o seu papel de cooperadores, pais e mães, 

desconhecendo alguns aspectos conceituais do processo de letramento, atuam 

num sentido contrário ao da escola que pretende mais do que alfabetizar, tornar 

seu aluno letrado. 

Como exposto pelas autoras, o papel de pais e mães “cooperadores”, pode em alguns 

casos, se tornar conflituoso, pela diferença conceitual e metodológica. Isso não significa que a 

escola deva excluir a família de tais processos. 

Mas como a escola pode atuar no sentido de envolver a família em suas práticas 

alfabetizadoras? O primeiro passo a ser dado é considerar que a família é uma importante aliada, 

não só no processo de aquisição da escrita de suas crianças, mas também no desenvolvimento 

como ser integral, referindo-se aos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

O segundo passo é considerar que, diferentemente da escola, a família não tem uma 

metodologia específica, mas peculiar, e que se houver clareza dos objetivos a ser atingidos, a 
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família vai poder contribuir, de fato, no desenvolvimento da sua criança. O que falta é diálogo 

entre as instituições escola e família, para transformar a relação conflituosa, resistente, em 

parceria. Se essa relação tornar-se harmoniosa, quem sairá ganhando é a criança. 

 O terceiro passo é a escola proporcionar a família momentos de reflexão conjunta sobre o 

tema alfabetização, para que possa compreender que a alfabetização se inicia antes da entrada da 

criança na escola, prolongando-se na escola. Sobre a alfabetização inicial, Teberosky (2003, p.37) 

afirma 

A expressão alfabetização inicial é usada para representar a idéia de que 

aquisição da alfabetização é mais um desenvolvimento contínuo (iniciado muito 

cedo na vida da criança), do que um fenômeno do tipo “tudo ou nada”, que 

começaria com a escolarização oficial. 

Portanto, cabe a família estimular suas crianças, desde bem cedo, a interagir com mais 

diversos tipos de materiais escritos; dessa forma, a família contribuirá tornando-se a mediadora no 

processo de alfabetização/letramento de seus filhos. Mas cabe à escola envolver a família na 

construção de uma parceria que beneficie a criança no seu processo de alfabetização/letramento. 

Esse não é certamente um trabalho fácil, considerando-se os diversos níveis de letramento e 

alfabetização das famílias. 

A literatura que aborda a contribuição da família é escassa, e geralmente recorre aos 

mesmos argumentos, alegando que essa ajuda pode ser realizada por meio de auxílio ao dever de 

casa, incentivo aos estudos, sendo bom o resultado obtido (MAIMONI e BORTONE, 2001). 

Outras pesquisas recorrem aos pais como mediadores na proficiência em leitura; uma delas, 

realizada por Topping (1989, 1994) tinha como um de seus objetivos “prover a participação das 

famílias no processo de aprendizagem dos filhos”(TOPPING apud. QUEIROZ, 2006, p.53). 

Percebeu-se que a relação escola-família não era fácil, mas que a família poderia contribuir para a 

aprendizagem dos seus filhos realizando a leitura conjunta. A escola, num primeiro momento 

ficou apreensiva, mas tranquilou-se com a definição os procedimentos que seriam realizados. O 

autor obteve “êxito” em seus estudos, embora não tenha sido realizada no Brasil, teve resultados 

animadores e revelou que, se houver clareza dos objetivos propostos, a família pode contribuir 

para a aprendizagem das suas crianças. 
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Diante dos resultados dessas pesquisas, não podemos negar que o envolvimento da família 

na vida escolar de seus filhos pode colaborar, de fato, para um desenvolvimento dos pequenos.  

 

2.2. Contextos informais de aprendizagem: práticas educativas em contexto familiar. 

 

Sabe-se hoje, que o ambiente familiar, assim como outros contextos informais de 

aprendizagem, pode proporcionar experiências educativas que contribuem muito para a aquisição 

da linguagem escrita das crianças. Pelo simples fato de se fazer uma lista de supermercado, a 

leitura de uma bula de remédios, de folhetos de propaganda, de uma receita culinária, a escrita de 

um bilhete ou e-mail, por exemplo, é possível levar os pequenos a perceberem algumas das 

funções da escrita- comunicar, instruir, informar dentre outras.  

Um ambiente que “é rico em materiais escritos e em interações e práticas de leitura” pode 

ser chamado de ambiente alfabetizador, segundo Teberosky (2003, p.18). Partindo da premissa 

que em casa também se aprende e que a família é, também, uma instituição que educa, o lar de 

famílias alfabetizadas/letradas pode ser considerado o primeiro espaço social a se caracterizar 

como alfabetizador, pois proporciona à criança, desde muito cedo, interações significativas com a 

língua escrita, desde um rótulo de um produto à notícia de um jornal.  

A casa é apenas um dos contextos informais de aprendizagem. Podemos considerar ainda a 

rua com seus outdoors, placas de trânsito com suas letras e símbolos, faixas de promoção de 

supermercados com letras e números; a igreja, com a leitura da bíblia; entre outros tantos 

contextos.     

Afinal, parece muito distante o fato de criança dormir ouvindo histórias, de ver alguém 

sentado procurando emprego nos classificados do jornal, de ouvir alguém dizendo que precisa 

fazer uma lista de compras senão esquecerá tudo o que for necessário e comprará somente 

produtos considerados como supérfluos? Acredito que não! Essas são práticas cotidianas que 

podem se caracterizar como educativas, na medida em que nós, pais, mães, filhos, irmãos e quem 

mais fizer parte da nossa família, interagimos com a escrita e mediamos a interação dela (a 

escrita) com a criança.   
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A qualidade da interação entre família- leitura e escrita- criança e a frequência com que se 

ler para os pequenos, também devem ser alvo de olhares atentos. Não é preciso tornar-se professor 

para fazer uma boa mediação, basta que o material seja explorado em conjunto, por ambas as 

partes, o que é chamado de leitura compartilhada, conforme Teberosky (IDEM, IBIDEM p.22). 

Segundo a autora, “Geralmente, as crianças participam ativamente desta leitura compartilhada, 

mas o tipo de participação e a atividade desenvolvida pelos pais varia conforme as idades”(p. 22). 

Gradativamente, o núcleo familiar, vai aumentando a complexidade das perguntas, das leituras, 

dos comentários e melhorando, cada vez mais, a qualidade da interação. 

Em princípio, podemos achar que isso é bobagem, o simples fato de ler, 

compartilhadamente, histórias para crianças pode contribuir para a aquisição da leitura e escrita? 

Pode sim. Segundo Teberosky ( IDEM, IBIDEM, p.25)  

Numerosos estudos têm mostrado que ao compartilhar a leitura de um livro com 

as crianças pré-escolares não apenas se cria uma atividade prazerosa, mas 

também se organiza importante momento de aprendizagem. Com essa atividade, 

as crianças aprendem que a linguagem dos livros tem suas próprias convenções, e 

que as palavras podem criar mundos imaginários para além do aqui e agora. 

Ainda sobre a contribuição da leitura de histórias, podemos afirmar que a criança vai 

aumentando seu vocabulário e o conhecimento que ela tem da escrita.  

Mas como podemos ajudar mediando a relação criança – leitura e escrita? Fazendo leitura 

em voz alta sobre algum texto, jornal, por exemplo, perguntando sobre para serve uma receita, 

lendo-a em voz alta no momento da sua realização, são práticas simples, cotidianas, mais 

educativas em contexto familiar. 

A jornalista da Revista Educar para Crescer, Juliana Bernardino (2009), realizou uma 

entrevista com a Maria Claudia Sondahl Rebellato, assessora pedagógica na produção de material 

didático em Curitiba-PR, na qual ela caracterizou muito bem a questão. Segundo ela, 

 

 quando a criança é inserida nessas atividades rotineiras, ela acaba percebendo a 

função real da escrita e da leitura, e como elas são importantes para a nossa vida. 

E, dada sua curiosidade nata, ela vai querer participar cada vez mais e buscar o 

conhecimento dos pais. 

A criança que cresce em constante contato com a leitura e a escrita acaba 

se apropriando da língua escrita de maneira mais autoral e adquirindo 

experiências que vão fazer a diferença na hora de ela aprender a ler e a escrever 
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efetivamente. (Revista Educar para crescer, Abril de 2009) 

 

Dada a importância essas interações, e dos resultados que elas produzem, torna-se  

possível afirmar que a família é “outra” instituição que educa e trabalha com 

alfabetização/letramento, mas com práticas educativas diferentes das que a escola utiliza, e em 

espaços variados que chamamos aqui de contextos informais de aprendizagem. Salientamos a 

importância de a escola realizar um trabalho em cooperação com a família, em especial para que 

esta possa desenvolver um olhar observador em relação às manifestações de letramento de suas 

crianças e nutrir esse processo de aprendizagem de acordo com suas possibilidades e recursos. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho está caracterizado pela abordagem qualitativa, na qual González Rey (2002, 

p.53) qualifica como “um processo de comunicação entre pesquisador e pesquisado”. Nesse 

trabalho em especial, a minha atuação como mãe-pesquisadora é de grande relevância para uma 

melhor relação e comunicação com o sujeito pesquisado, já que me proponho a pesquisar o 

processo de alfabetização/letramento da minha filha. Segundo Rey (2002, p.55) 

 

o diálogo não representa só um processo que favorece o bem-estar emocional dos 

sujeitos que participam na pesquisa, mas é fonte essencial para o pensamento e, 

portanto, elemento imprescindível para a qualidade da informação produzida na 

pesquisa. 

 

A qualidade da informação na pesquisa também será beneficiada pela interação e 

motivação entre o pesquisador e o sujeito pesquisado, o qual Rey (IBIDEM, p.55) afirma que 

“realiza verdadeiras construções implicadas nos diálogos nos quais se expressa.”  

 Trata-se de um estudo de caso, na qual o sujeito pesquisado é uma criança pequena. Essa 

criança é minha filha e se chama Beatriz. Tem 4 anos de idade, é de família de classe média que 

cresceu em ambiente urbano e estuda numa escola particular de Planaltina desde 2010. É única 

filha de pais que têm grande diferença de idade, mas interesses em comum no que diz respeito à 

educação.  

 Beatriz é estimulada a ter contato com as letras, números e material impresso no ambiente 

familiar por ver primeiramente sua mãe estudando, lendo e escrevendo e por parte do pai, por vê-

lo lendo jornais, revistas e utilizando o computador. O ambiente familiar motiva essa criança a 

querer ser mais ativa no seu processo de alfabetização/letramento.   

Apesar da pouca idade, observo que Beatriz tem grande interesse pelo mundo mágico das 

letrinhas, pois adora “ler” cartazes, outdoors, historinhas, placas, bulas de remédio, jornais, 

panfletos e depois re-escrevê-las. Essa interação com ambientes informais de aprendizagem é um 

dos focos de minha observação. 

A casa em que moramos é compartilhada com a avó paterna, a qual julga educação nessa 

idade como brincadeira, pois segundo ela não se aprende nada nessa idade. A desqualificação do 

saber da criança é comum, principalmente entre pessoas de mais idade.  
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O pai quase não fica em casa, por trabalhar com transporte de grãos, mas quando está, faz 

da presença um auxílio para o desenrolar do processo de aquisição da escrita com Beatriz. 

Preocupa-se com o desenvolvimento dela na escola e sempre me questiona se está tudo bem e 

como pode ajudá-la.   

A mãe dedica-se a conclusão da graduação e está sempre repleta de livros, cadernos e 

apostilas a sua volta, o que deixa a pequena criança mais encantada com as letras e sua utilização. 

Está sempre por perto com seus cadernos, lápis, giz de cera, e pasta para realizar suas 

“atividades”, como as nomeia.  

O relacionamento dos moradores da casa com o processo de alfabetização/letramento da 

Beatriz foge à formalidade, embora a mãe tenha um olhar mais observador, mais aguçado em 

direção aos seus comportamentos de leitura e escrita, pela sua condição de estudante de Pedagogia 

interessada no tema. Neste caso, ela assume a condição de mãe-educadora-pesquisadora, 

alternando momentos de profunda implicação afetiva, em outros em que reflete e analisa o que 

viveu conjuntamente com a filha. Trata-se de uma pesquisa em que aspectos objetivos e subjetivos 

se entrelaçam e que se desenvolve o olhar observador do pesquisador em momentos informais, 

Rey (2002, p. 57) afirma que “A informação que aparece nos momentos informais de pesquisa é 

tão legítima como a procedente dos instrumentos usados”.  

Dessa forma, decidir realizar essa pesquisa, por acreditar na contribuição da família no 

processo de alfabetização/letramento de uma criança pequena e, além disso, por acreditar no que 

Emília Ferreiro afirmou (1985, p. 11) que “[...] por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que 

olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa.”  

 Para a realização desse trabalho realizei observação participativa e um diário de bordo, no 

qual registrei alguns dos inúmeros episódios que ocorreram ao longo da pesquisa. Foram 

escolhidos alguns desses para reflexão e diálogo entre o empírico e o teórico.  
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CAPÍTULO 4 

 

EVOLUÇÃO PSICOGENÉTICA DA ESCRITA DE UMA CRIANÇA DE 4 ANOS NO 

SEU CONTEXTO FAMILIAR 

 

4.1. O Bilhete (28/03/11) 

 

Após um gostoso domingo em família, finalmente a noite chega e nos organizamos para 

fazer o dever de casa. Como de costume, fazemos o dever sentadas em minha cama. A tarefa de 

Beatriz era realizar uma entrevista com algum componente da família sobre o tema profissões.  

Antes de realizar a escolha do entrevistado, fizemos a leitura da música O pintor de 

Jundiaí, que antecedia a entrevista. Beatriz soletrou as letrinhas, observou as gravuras, passou o 

dedo acompanhando as letras e disse ter terminado. Observei que ela “lê” as letrinhas no 

momento que passa o dedo sobre elas, mais do que isso, ela ainda acompanha o formato da letra. 

Fonemas e grafemas parecem se comunicar com intimidade na experiência de Beatriz, num 

processo sutil de interlocução entre o olhar, a voz e o tato, seu corpo, sua mente, seu ser 

totalmente envolvido de “leitura” das gravuras e das letras. Ler pode ser considerado um 

momento de encontro, descobertas, de prazer e também de envolvimento entre mãe e filha.  

Passamos então para a entrevista. O escolhido foi o pai, mas estava ocupado e mesmo sem 

querer deixar seus afazeres, atendeu à solicitação para responder perguntas sobre sua atividade 

profissional que seriam realizadas pela pequena entrevistadora, a filha. Fiquei um pouco  

enciumada pela escolha, mas logo passou. 

 A entrevista tinha apenas três perguntas, foi rápida. Ela agradeceu ao pai, que se dispôs a 

atendê-la, guardou o material, colocou a mochila no guarda roupa e falou: 

- Mamãe, vamos fazer uma cartinha pra tia Sol?  

Eu de imediato disse que sim! Percebi que, mesmo já tendo realizado a tarefa de casa, o 

interesse dela para ler e escrever permaneceu devido à atmosfera agradável que havia se formado.  

 A tia Sol, como é carinhosamente chamada, é a senhora que trabalha na escola na qual 

Beatriz estuda. É ela que sempre nos recebe com muito carinho e atenção no portão da escola, e 

esse carinho é ampliado até a cantina onde ela também atende aos estudantes. É uma pessoa muito 

querida por todos. 

Voltando ao episódio, pegamos o meu caderno, já o que dela havia acabado na semana 

passada, e um lápis. Logo ela me pergunta se tenho borracha, respondo que não, e que precisava 
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realmente comprar outra, já que a minha, que havia emprestado para ela, tinha sumido. Ela 

continua dizendo: 

- Então, não podemos errar!  

Mesmo pequena Beatriz já carrega consigo a concepção do erro, talvez pela valorização 

excessiva deste em uma sociedade que cultua o acerto e/ou pela sua valorização no contexto 

escolar.  Na perspectiva construtivista, o erro deve ser entendido como construtivo, um processo 

no qual a criança elabora hipóteses provisórias e aos poucos vai ampliando seu conhecimento 

sobre a língua, na medida em que gera conflitos e avanços conceituais (FERREIRO E 

TEBEROSKY, 1985). 

Perguntei para Beatriz se ela já sabia o que queria escrever e prontamente respondeu que 

sim. Pedi para ela me falar o que constaria no bilhete, ela disse:  

- Querida Tia Sol, gosto muito de você. Beijos, Beatriz.  

Perceba a estrutura que Beatriz utilizou para elaborar a “cartinha”. Faz uma saudação, 

desenvolve a mensagem (curta e direta), se despede e nomeia. Até aquele momento não tinha 

parado para pensar na estrutura do bilhete da Beatriz, mas analisando posteriormente, percebi que 

ela observa como construo os bilhetes para a professora – e utilizou dessa mesma estrutura em sua 

“cartinha”. É oportuno salientar que uma pesquisa realizada em outras culturas revela que as 

crianças aprendem como funciona a escrita de cartas, bilhetes, estórias, etc, em função de 

experiências vivenciadas cultural e linguisticamente de forma direta ou indireta, mas também 

como essa modalidade específica de escrita 

 

se organiza semântica, sintática e até simbolicamente em contraste com outros 

contextos disponíveis de material escrito [...] Estas não são pseudoformas de 

escrita. Representam a matéria prima da escrita real. Todas essas crianças são 

verdadeiros usuários da língua escrita (HARSTE E BURKE, 1986, p. 43). 

 

Sempre que escrevo algo na sua agenda – o que faço frequentemente - vou falando no 

momento da escrita; é uma forma dela saber o que está escrito e, além disso, não deixar de 

entregar a agenda para a professora ler o meu recadinho. Inconscientemente, sem qualquer 

intencionalidade de ensinar a estrutura de um bilhete, a influenciei no momento da sua produção. 

Essa prática tornou-se educativa na medida que colaborou para Beatriz perceber uma das funções 

da escrita, que é a comunicação interpessoal. Mesmo não se tratando de uma história que estava 

sendo lida, o fato de ler compartilhando as idéias, participando dela, que é chamada de leitura 

compartilhada, acaba contribuindo “para o desenvolvimento do conhecimento sobre a escrita e 
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sobre a linguagem escrita”, segundo Teberosky (2003, p.19). 

Eu a elogiei e iniciamos a escrita do bilhete, que para ela era uma cartinha! Abrimos numa 

página qualquer. Eu ditava a letra e ela escrevia, uma a uma. Ao término da primeira palavra 

(querida), Beatriz quis escrever a letra Q bem grande no centro do bilhete. 

 

 

    Ilustração 2- Escrita inicial do bilhete 

 

Perguntei o por que, e ela respondeu que era pra ficar bonito. A respeito da dimensão 

estética da escrita e da proximidade entre escrita e desenho, segundo a teoria psicogenética, “Para 

saber o que diz, deve se buscar o significado da escrita no desenho”(FERREIRO e TEBEROSKY, 

p.67). Quer dizer, o desenho servindo de apoio à representação do significante. Se eu a tivesse 

deixado escrever sozinha, possivelmente ela faria todo o bilhete, dessa forma, indiferenciando o 

desenho da escrita. Só foi verificável esse detalhe pela vontade dela em expressar, do seu modo, a 

palavra querida. 

No momento seguinte, arrependeu-se de ter feito um “quezão” bem no meio da “cartinha”. 

Pensei comigo, Ela vai pedir a borracha! Mas não pediu, como eu imaginei que fosse acontecer. 

Muitas vezes costuma ser assim, ela escreve algo ou desenha, de repente desiste e quando a 

borracha está próxima dela vai apagando, caso contrário me pede para pegá-la. O que ela pediu 

foi para iniciar a “cartinha” novamente em outro papel. 
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Dessa vez, ela ditava a frase e eu soletrava as letras bem devagar. Após escrever as letras, 

ela passava o dedinho por cima acompanhando o movimento de cada uma delas. Ao final, ela teria 

que escrever, beijos Beatriz, eu acabei me confundindo e quase a induzi a escrever novamente a 

palavra beijos no lugar do seu nome. Ela logo me alertou dizendo: 

 - De novo mamãe?  

Foi aí que me despertei, pedi desculpas e prosseguimos. Percebi que ela estava atenta a 

cada letra que falava, ao ponto que me chamou atenção. Observei que ela já consegue fazer 

diferenciações interfigurais, que são as diferenciações entre as escritas produzidas, ou seja, 

diferentes significantes para diferentes significados (FERREIRO E TEBEROSKY, 1986). 

Sabendo o que ela queria dizer, percebeu que estaríamos escrevendo a mesma palavra escrita 

anteriormente, ao invés de variarmos a produção da escrita. Gostaríamos de escrever Beatriz e não 

beijo.  

Terminado o bilhete, realizamos a leitura para ver se estava do jeito que Beatriz queria. 

 

 

Ilustração 3- Bilhete pronto 
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Ela conferiu, dobrou o papel e falou para eu guardar na agenda e nela escrever um bilhete 

para que a professora entregasse a “cartinha” para a Tia Sol. Percebi que ela compreendeu a 

função do bilhete, tanto que pediu para que fosse escrito outro para a professora. Eu fiquei 

mediando o processo de elaboração do bilhete e da entrega da “cartinha” à funcionária da escola. 

 Ao final da tarde fui buscá-la na escola e outra pessoa me recebeu no portão. Rapidamente 

vejo a Tia Sol caminhando ao meu encontro e emocionada ela disse que gostou muito da 

“cartinha” e que ficou impressionada, pois Beatriz já estava escrevendo, e isso para ela é muito 

importante. Eu também me emocionei muito, choramos juntas de felicidade. Esclareci que ela 

teve a minha ajuda na confecção do bilhete, mas que está na busca de conquistar as letras 

mágicas, pois mesmo sabendo escrevê-las e diferenciá-las, ainda não consegue realizar sozinha 

uma produção como aquela. É impressionante como as questões que envolvem 

alfabetização/letramento mexem com as pessoas, afinal ler e escrever é algo mágico! Combinar 

letras significá-las e compreendê-las é mesmo para ser lembrado e sentido. Afinal, a palavras 

expressam e comunicam afetos, e, como afirma Paulo Freire (1989), estão “grávidas de mundo”, 

prenhes de emoção! A conquista da compreensão do valor comunicativo da palavra como 

expressão de afeto, por parte de Beatriz, acabou gerando um momento forte de comunicação 

afetiva entre uma mãe e a funcionária da portaria de uma escola, uma trabalhadora da educação 

nem sempre valorizada como tal.  

Esse episódio se tornou particularmente especial por dois motivos: primeiro porque a 

professora se recusou a entregar o bilhete afirmando ser uma produção da Beatriz e somente ela, a 

autora, poderia entregá-lo; segundo, porque a Tia Sol percebeu a importância do saber das 

crianças pequenas. Uma reflexão que podemos realizar nesse momento é sobre o saber da criança. 

Esse saber que nem sempre é valorizado e considerado, por não coincidir com os saberes dos 

adultos, deixa de ser reconhecido e legitimado. Por não compreender como funciona o raciocínio 

da criança, o adulto acaba julgando como um não-saber (FERREIRO e TEBEROSKY, 1986). Mas 

nesse caso, foi diferente. As duas profissionais da escola valorizaram a produção feita pela 

pequena e dessa forma, acabaram incentivando o gosto pela escrita. 

 

 

4.2. Sopa de letrinhas (31/03/11) 

 

Busco Beatriz na escola, chegamos em casa e logo nos mobilizamos para tomar banho. 

Aquela mesma agitação de todos dias se faz presente. Conversamos sobre as atividades do dia na 
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escola enquanto a ajudo a tirar o uniforme. Organizamos a bagunça, estamos prontas para tirar 

toda sujeirinha adquirida em algumas horas no colégio.  

 No banheiro, cantamos e nos distraímos com o tempo. Hora de sair. Já havíamos 

demorado demais! Nossas roupas já estavam separadas em cima da nossa cama, do nosso 

escritório. Nossa cama? Nosso escritório? Eu realmente disse isso? Acho que sim! Aquele móvel 

parece muito mais nosso, meu e dela, do que meu e do meu esposo. Escritório, por que é o “lugar” 

no qual realizamos nossas atividades: no caso da filhotinha, escolares; no meu caso, acadêmicas. 

A cama não é só um lugar para dormir, descansar e sonhar. Para nós, tem outras utilidades. De 

lazer, de estudo, de alegrias, encontros e descobertas. 

 Enfim, estamos vestidas para dormir, a noite já chegou e vamos lanchar para nos 

deliciarmos no nosso merecido descanso. Mas Beatriz me adverte que hoje não quer fazer um 

lanche, quer jantar. Poucas vezes isso acontece. Ela, assim como eu, não janta. Vou para cozinha 

preparar uma apetitosa sopa para nos alimentar e nos aquecer. Onde estarão os outros moradores 

da casa, me pergunto. Resolvo dar uma olhadinha, para me certificar que tudo está bem. A vovó 

assiste à novela na televisão, o papai está no computador, e a Beatriz está no quarto brincando. 

Todos estão bem! Volto para cozinha e inicio os trabalhos de cozinheira. A sopa fica pronta após 

intermináveis minutos. Cada um pega seu prato e volta para os respectivos cômodos nos quais 

estavam, menos a Beatriz, que se senta a mesa. Eu já havia deixado a sopa dela esfriando, então 

era só sentar e comer.  

 Por alguns instantes não ouvi barulho nenhum, nem da colher batendo no prato. O que 

teria chamado mais atenção da filhotinha do que a sopa deliciosa que havia preparado? Fiquei 

preocupada. Já dizia a minha avó materna, quando a criança está quieta, está aprontando! Fui 

procurá-la cheia de desconfiança, como se já soubesse que estava fazendo algo errado. Para meu 

espanto, ela estava lá, exatamente no mesmo lugar que a deixei, na mesa com seu pratinho de 

sopa. Mas a sopa não havia sido mexida, estava do mesmo jeito que coloquei. Pergunto para ela: 

- O que aconteceu? 

- Nada, mamãe! Responde ela. 

- Por que você não está comendo? Não disse que estava com fome? 

 Antes mesmo dela responder, observo que ao lado dela tinha um jornal velho, na verdade 

era uma página de classificados. Ela voltou toda a atenção para aquele papel.  
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Ilustração 4- Classificados de jornal (Não corresponde ao que ela olhava no momento do 

episódio) 

 

 Cheguei mais perto e ela me mostra o que fazia de tão legal. Enquanto lia as letrinhas, 

passava o dedinho para acompanhar. Ela identifica algumas letras que compõem seu nome, o 

nome de outros coleguinhas, do papai, e da vovó. Num dado momento, ela se surpreende e diz: 

 Mamãe, essa tem a letrinha do meu nome! Comenta toda entusiasmada. 

 Que letrinha é essa? Pergunto. 

 É a Z, mamãe! Ela responde maravilhada. 

A felicidade dela pelo encontro da letra Z é explicada pelo fato dela não conhecer, ou não 

conviver, com outras palavras que também carreguem essa letra em sua formação. A expressão era 

Via Ibiza, se referindo a um edifício, no qual estavam à venda apartamentos naquela seção. 

Observei que o jornal despertou muito interesse na Beatriz. O Arnaldo, pai dela, sempre 

compra o jornal, mas se detém apenas nessa seção, de classificados. Segundo Teberosky (2003, p. 

29-30) “o jornal é um material impresso que diz respeito à realidade” e “sua função informativa é 

também diferente: trata-se de ler para informar-se, para escolher ou para fazer consulta”, e no caso 

do pai, a forma de utilização é evidente.  

A utilização de materiais escritos, dos mais diversos tipos, para auxiliar na 

alfabetização/letramento das crianças, também deve ser considerada. A respeito dos gêneros 

textuais, os PCN’s (1997, p. 66) reiteram que é desejável a utilização de todos eles, que deve ser 

prevista a “organização das situações de aprendizagem a partir da diversidade textual”, isso no 

que diz respeito à escola. Em casa, essa interação com esse tipo material escrito, o jornal, faz parte 

do cotidiano, mas nem por isso se descaracteriza sua atmosfera educativa. Ao contrário, amplia-se 
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a possibilidade de exploração e aprendizagem. 

Essas situações nos permitem mediar a interação entre o sujeito cognoscente e o objeto do 

conhecimento. A criança vai aos poucos construindo o conhecimento sobre esse sistema de 

representação (FERREIRO E TEBEROSKY, 1985). Ainda sobre as práticas educativas em 

contexto familiar, Teberosky (2003, p.67) aponta que 

 

Não devemos esquecer que, em função da natureza da escrita como objeto 

cultural, o conhecimento da escrita começa em situações da vida real, em 

atividades e em ambientes reais. Portanto, aprender sobre as funções da escrita é 

parte integrante do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, bem como o 

é aprender sobre suas formas. 

 

Retomemos. O sorriso dela era simplesmente lindo. Que feliz encontro! A sopa, nessa 

altura do campeonato, já não era de legumes, mas sim de letrinhas! Entre uma colherada e outra 

conversamos sobre as letras. Ela falava que a letra A é de papai Arnaldo; a letra D é de mamãe 

Débora; a letra V é de vovó Nina (vovó Venina); que a letra B era de Beatriz, entre outras. Beatriz 

já reconhece e nomeia todas as letras, embora ela faça o reconhecimento das letras iniciais 

segundo seu “possuidor” termo utilizado por Ferreiro e Teberosky (1985) para caracterizar esse 

tipo de situação. 

 Ela prestava muita atenção em todas as coisas que eu falava. Questionava por que as letras 

se repetiam, por que algumas são pequenas e outras grandes, por que tinha espaço em branco 

entre as letras. Foi um verdadeiro interrogatório sobre letrinhas. Observei que, embora já tivesse 

iniciado a aprendizagem das letras, ela queria mais. Percebi que sua vontade, naquele momento, 

era compreender aquele sistema (inicialmente complexo) que estava tão próximo dela quanto 

aquele prato de sopa. Acredite! Ela demorou para “digerir” tudo que conversamos. Ficou 

pensativa e demorou bastante para comer. Ferreiro (2001, p.65) diz, a respeito das crianças 

pequenas, que “No esforço de compreender o mundo que as rodeia, levantam problemas muito 

difíceis e abstratos e tratam, por si próprias, de descobrir respostas para eles”.  Minha pequena 

quis encontrar as respostas para suas perguntas e no momento da “digestão” ela já devia estar 

formulando alguma “hipótese”, uma vez que ficou muito quieta, o que não costuma acontecer. 

Nesse momento pensei que havia caído numa armadilha, por que me dei conta que reduzi 

a língua escrita ao conhecimento das letras. Segundo Ferreiro (IDEM, p.65) é justamente isso que 

não pode acontecer. Essas são consideradas dificuldades conceituais iniciais, quando se é docente. 

Mesmo com a literatura rica e grandiosa a respeito da temática, fiz essa besteira. Face ao 
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adiantado da hora, preocupei-me em não voltar atrás do que tinha dito (naquele momento), mas 

em ler mais para saber o que fazer e o que dizer na hora em que for necessário. Talvez pudesse 

ter-lhe perguntado sobre o que achava acerca do que estava escrito no jornal, explorando o texto 

que esse contexto poderia lhe sugerir, dado que “o contexto é uma parte integrante do texto em 

qualquer material escrito” (HARSTE e BURKE, 1986, p.46). Mas outras oportunidades irão 

surgir, já que, como mãe e educadora, sou também uma aprendiz em construção. 

 Ao final da comilança, Beatriz guardou o jornal na gaveta do rack (móvel que fica na 

sala), dizendo que ia brincar com ele no outro dia. No dia seguinte, para nossa tristeza, os 

classificados já não estavam no mesmo lugar que ela tinha guardado. Ficamos então com o 

delicioso sabor de quero mais.  

 

 

 

4.3. O novo “receituário” da Dra. Beatriz (01/04/11) 

 

 

Uma brincadeira que é recorrente nas aventuras de Beatriz é brincar de ser médica. É, 

segundo ela, “muito legal cuidar das pessoas”, mas como já sabemos, é difícil exercer uma 

profissão sem a estrutura desejável. Falo da falta de papel para anotar os nomes dos remédios e a 

indicação de como tomá-lo, já que o caderno acabou. Ela até usa folha avulsa, mas gosta mesmo é 

de caderno, por isso nunca deixo faltar, sempre antes de acabar um já compro para repor quando 

for preciso.  

O caderno da Beatriz é onde ficam as maiores riquezas para uma pesquisadora em 

aquisição da língua escrita, mas tem um detalhe, a dona é ciumenta! Ninguém pode chegar perto 

daquela jóia sem a devida permissão. Tudo pode estar desarrumado no quarto, mas a pasta, os 

livros de literatura, o caderno e seu laptop sempre estão no mesmo lugar, em cima da cômoda no 

seu quarto.  

E desta vez, o caderno havia acabado há dias e na correria do dia-a-dia, esqueci de 

comprar. Como ela já havia me cobrado várias vezes um novo caderno, nesse dia, sexta-feira 

(01/04/2011) resolvi fazer uma surpresa pra ela. Passei na papelaria logo após deixá-la na escola e 

procurei um caderno bem mimoso, do jeito dela. Na dúvida entre dois modelos, comprei os dois e 

presenteei a minha querida sobrinha, Júlia, de 6 anos, com um deles.  

Ao sair da escola, comentei com ela que algo que ela muito queria, já estava comprado, 

bem em cima da sua cama. Imagine a alegria! Ela logo gritou: 
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- É meu caderno novo! - Falou toda entusiasmada. 

 

 

Ilustração 5- Foto do “novo receituário” 

 

Chegamos em casa, e Beatriz mais que depressa corre rumo ao seu quarto para pegar seu 

novo caderno. Ela olha, observa a capa e comenta que aquele caderno era bom por que cabia em 

sua bolsa, pois os outros que ela teve eram grandes e ficava complicado andar com eles pra cima e 

pra baixo, como ela gosta de fazer.  

 Ela estava ansiosa para inaugurar seu novo “instrumento de trabalho”, mas recomendo que 

aguarde um pouco mais, pois deveria tomar banho antes de iniciar a brincadeira.  

 Limpa, cheirosa e cheia de disposição, ela me pergunta se a noite já chegou e respondo 

que sim, ela resmunga, e continuo dizendo que poderia brincar um pouco já que ainda era cedo. 

Para Beatriz, a noite é hora de dormir, porque é assim que sempre falei pra ela. Essa afirmação 

provocou nela uma verdadeira aversão à noite, pois esse momento seria um encerramento das 

atividades do dia.  

Durante algum tempo tivemos transtornos por causa da minha fala. Ela chorava e ficava 

irritada só com a possibilidade da noite chegar. Tivemos que trabalhar em conjunto para que a 

noite se tornasse um momento agradável de lazer, de união da família, de tranquilidade para enfim 

chegar, verdadeiramente, o momento de dormir. 

Superada a chegada da noite, ela decide pegar suas bonecas para brincar. Quando pergunto de 

que brincadeira ela iria brincar, responde: 

- De médica, mamãe! - Responde sorrindo. 
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 Percebe que faltou algo, lembra que foi o caderno. Volta correndo, pega o caderno, coloca 

dentro de uma das suas inúmeras bolsas e vai para o nosso escritório, nossa cama. Senta 

delicadamente cada uma de suas pacientes, tira da bolsa seu “novo receituário” e percebe que 

também esqueceu seu lápis. Que menina esquecida! Pede-me para pegar, usando como 

justificativa que as pacientes não poderiam ficar sozinhas. Entrego a ela uma latinha cheia de 

lápis, entre eles de cor. A lata utilizada é de leite em pó toda decorada com emborrachado, EVA, 

como é chamado, que eu mesma faço nos momentos em que estou livre.  

 Inicia a consulta. Enquanto ela pergunta o que as pacientes sentem, vai anotando tudo no 

“prontuário”, que é uma folha branca. Ao prontuário é não dada muita importância, tanto que ela 

não o nomeia de jeito especial. Depois ela vai falando as recomendações para a enferma, fala que 

doença ela tem e por último passa o remédio para curar tal enfermidade.  

Chego perto, ela pergunta se quero me consultar, respondo que não, que só queria ver qual 

remédio a paciente dela teria que comprar. Para meu espanto, o receituário está escrito com 

ondulações e às vezes em ziguezague. Pergunto-me, por que ela não utilizou as letras como faz de 

costumes em outras brincadeiras? Por que ela diferenciou a forma de “escrever”? Por causa da 

brincadeira? Por que ela gosta tanto de brincar de médica? 

As respostas para essas perguntas podem ser respondidas pelo fato de Beatriz frequentar 

bastante hospitais, clínicas, postinhos de saúde, por conta de uma doença crônica que ela tem, 

chamada de asma. Nada mais é do que a inflamação as vias aéreas, que causa falta de ar, tosse, 

entre outros sintomas, muito desconforto. Acredito que observar a forma que esses médicos 

atendem, questionam, e escrevem, a influenciou, isso ficou nítido na prática de escrita da Beatriz.  

Interessante é notar que para ela todo aquele “rabisco” tem significado e é possível fazer 

sua leitura. As medicações que são prescritas em seu “receituário” para as pacientes são as 

mesmas prescritas para ela como asmática. Ela sempre me pergunta, depois da consulta, qual 

remédio o médico passou, e geralmente é o mesmo.  

Para mãe que frenquenta hospitais com filhos asmáticos é fácil a leitura: nebulização com 

a medicação de inalação adicionada com alguns mililitros de soro fisiológico.  Pergunto-me 

novamente: como as crianças prestam tanta atenção na prática da escrita? Para elas, seria esse um 

mundo encantado, o maravilhoso mundo das letras? Como é possível uma pequena mocinha no 

auge dos seus quatro aninhos, compreender que aquelas três letrinhas significavam alguma coisa?! 
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Ilustração 6- “Receita da paciente” 

 

A respeito disso, observe a fala dela. Pergunto: 

- O que é isso? Apontando para as letras NBZ. 

- Nebulização. Responde ela. 

E completa. 

- Você não sabe não, mamãe, que essas letrinhas tão falando isso? 

- Não! E tá falando isso ai?-  Indago. 

- Tá! NE-BU-LI-ZA-ÇÃO! Falando e passando o dedinho em cada uma das três letras. 

Esse episódio me lembrou quando FERREIRO e TEBEROSKY (1985) discutem sobre a 

quantidade mínima de letras para se ler na fase silábica . Segundo as autoras, “Quando a criança 

começa a trabalhar com a hipótese silábica, duas características importantes da escrita anterior 

podem desaparecer momentaneamente: as exigências de variedade e quantidade mínima de 

caracteres.” (p. 195). Observe que nesse caso, as três letras (N-B-Z) já têm valor grafossonoro, e 

aquela palavra representava a possibilidade de dizer alguma coisa, pois possuía três caracteres e 

esses eram variados, viabilizando sua leitura. 
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Fiquei pensando se ela realmente estava na hipótese silábica ou se simplesmente estava 

fazendo uma imitação, tendo como modelo algum dos inúmeros registros médicos com os quais 

ela já se consultou. Indaguei-me várias vezes. Busquei respostas, e tranqüilizei-me ao ler 

FERREIRO E TEBEROSKY (IBIDEM, p.157), ao afirmarem que “a criança imita, e ao imitar 

aprende e compreende muitas coisas, porque a imitação espontânea não é cópia passiva, mas sim 

tentativa de compreender o modelo imitado”. Refletindo sobre a fala das autoras, meus 

questionamentos não eram infundados, mas percebi que mesmo que fosse um simples ato de 

imitar, não seria tão mecânico assim, mas teria toda uma intencionalidade e significação. Partindo 

dessas indagações e da reflexão realizada, considero que a pequena realmente pode estar entrando 

na hipótese silábica, dadas as características evolutivas do seu processo de 

alfabetização/letramento. 

 

4.4. A re-significação do nome (27/04/11) 

 

Cansada após um dia cheio de afazeres, resolvi me dar uma folga. Me direciono para a sala na 

intenção de assistir a novela que passava na televisão. Já passavam das dezenove horas, Beatriz 

estava em casa brincando em seu quarto, tudo estava calmo. Calmo até demais! Fiquei mais de 

uma hora entretida com a televisão. Foi quando me deu vontade de saber do que a filhotinha 

estava brincando, pois estava muito calada, quieta mesmo. As brincadeiras dela sempre envolvem 

muita “falação”, como diria uma grande amiga chamada Marilene. 

Chego no quarto, e lá estava Beatriz no meio da bagunça. Por um momento procurei por 

ela, perdida em meio a tantos brinquedos. Foi quase uma caça ao tesouro! Fiquei chateada pela 

desorganização. Pergunto a ela quando começaria a organizar tudo aquilo, ela me responde com 

uma pontinha de desprezo: 

-Mamãe, eu tô curtindo meu quartinho! 

Ela me desmonta. Começo a sorrir. Nos abraçamos e tudo fica bem. Meu esposo fala sempre 

para ela “curtir” o quartinho dela, pois ela passa grande parte do tempo em nosso escritório, em 

meu quarto. O quarto dela era somente uma dispensa que foi desativada, mas com muito amor, 

paciência e dedicação, aos poucos, foi se transformando num ambiente agradável, com o jeito 

dela. Os móveis que lá estão, a cama e a cômoda, são apenas enfeites. O que realmente dá vida e 

sentido naquele espaço são os brinquedos. Muitos deles já não estão em seu perfeito estado de uso 
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e conservação, mas têm um valor inigualável para ela.  Cada boneca tem seu nome, cada coisa 

tem seu lugar. Mesmo todos estando espalhados, têm que ficar exatamente no lugar que ela deixa.  

Beatriz me pergunta se a ajudo a arrumar a bagunça, digo que sim. Depois de alguns 

minutos e já apresentando cansaço, voltamos juntas para a sala. Nos sentamos, mas a novela havia 

terminado. Vou para cozinha preparar nosso lanche. Sentamos à mesa e nos deliciamos com pão 

com queijo e leite com achocolatado. Vamos fazer o “quilo”, descansar um pouco, para fazer a 

digestão do alimento. 

 Retornamos para a sala, ficamos abraçadinhas por algum tempo. Beatriz resolve ir para o 

quarto. Imagino que seria para o dela, para brincar com os brinquedos. Não ouço nenhum barulho. 

Vou até lá. Ela escolhe as bonecas para levar para cima da cama. Volto para a sala. Passados quase 

trinta minutos, ouço o barulho da porta do meu guarda roupas. Levanto do sofá com os nervos 

aflorados, pois bem sabe ela que não gosto que mexam em minhas coisas. Lá está a pequena 

criança, sentada na nossa cama, com a minha pasta de desenhos na mão. Essa pasta foi montada 

com os desenhos que trazia da copiadora para ela pintar. Ao longo de um semestre já passava de 

duzentos e, para guardar tamanho acervo, somente numa pasta mesmo. 

Ela olhava cuidadosamente cada desenho. Mas o que mais chamava atenção era a legenda 

que ela mesma produziu para cada um. Apesar de não ter gostado do que fez, a deixo à vontade. 

Até que num dado momento ela fica encabulada e me pergunta: 

- O que tá escrito aqui, mamãe? 

  -Ué! Não sei, foi você que escreveu! Respondo 

  - Deve ser bonecão! Continua. 

 E continua lentamente a folhear os desenhos. Saio do quarto, afinal está tudo bem. Ela, mais 

que enfurecida, me chama, respondo e ela solicita que vá até o quarto. Ao chegar vejo toda a 

indignação dela. Apontando, me fala: 

     - Mamãe, isso aqui tá errado! 

          - Ah é? Por quê? Questiono. 

         - Por que não é assim que escreve meu nome! Fala, brava. 

         - Uai, de que jeito é então? 

         - Assim oh! B-E-A-T-R-I-Z! 
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                     Ilustração 7- Re-significação do nome 
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 Nesse momento já pede logo a amiga inseparável, a borracha. Falo para ela, que não tem 

como apagar canetinha, ainda assim ela tenta, o papel amassa enquanto ela tenta apagar. 

Demonstrando raiva, ela me pede uma solução para aquele “problemão”. Digo a ela que escreva 

novamente seu nome, apesar de querer apagar aquele “absurdo”. Ela concorda. Pega o lápis de 

cor, e escreve embaixo o nome dela dessa vez da forma correta.  

 Observei fatos importantes nesse momento: o primeiro, que como ela estava em outro nível na 

sua caminhada evolutiva da escrita, manifestou um estranhamento diante de sua produção 

anterior, negando a legitimidade daquela escrita, mesmo em se tratando do seu próprio nome. É 

como se ela fosse um “outro” diante de uma produção sua, mas realizada em um momento 

anterior em que a lógica de escrita se configurava diferente. 

 O segundo observado é a re-significação do nome, do valor real que tem, mas que foi 

construído segundo a evolução do conhecimento sobre a escrita. Segundo Teberosky (2003, p. 

48), 

Quando as crianças acreditam que um texto “diz alguma coisa” é porque 

atribuem intencionalidade comunicativa ao texto escrito: um objeto inanimado 

passa a ter um significado lingüístico. É o início da concepção da função 

simbólica da escrita. 

 

 Nesse sentido, acredito te sido em excelente idéia da Beatriz pegar aquela pasta de desenhos, 

pois naquele momento ela se confrontou com suas antigas escritas (quase 5 meses antes) e pode 

perceber que algumas não estavam escritas da forma convencional que as escreve hoje, mas  

foram elaboradas segundo o nível no qual se encontrava. Ela refletiu sobre o objeto de 

conhecimento, a escrita, a partir do seu nome, e dá um salto qualitativo na compreensão sobre 

escrita.  

  

 

4.5. Dia de comemoração (27/05/11) 

 

O mês de maio é marcado por festas e comemorações, pois amigos e familiares completam 

mais um ano de vida. Dentre os aniversariantes da família, estão: tios maternos e paternos, a avó 

paterna, a bisa e o mais amado de todos, pela Beatriz, o papai Arnaldo.  

Um fato curioso, é que a Dona Venina, minha sogra, parece que escolheu a dedo o mês de 

nascimento dos filhos. Meu cunhado é do dia 20 de maio, ela, Vovó Nina, é do dia 24, e o Arnaldo 

é do dia 30. Uma data bem pertinho da outra. Embora pareça intrigante, Dona Venina jura que 
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isso é obra do acaso e ela não planejou nada disso. 

Em comemoração ao aniversário do titio, um almoço no domingo; para o da Vovó Nina, 

como Beatriz a chama, um bolinho com salgadinhos; e para comemorar o do papai Arnaldo, um 

jantar para um pequeno grupo de amigos.  

O Arnaldo ligou para seus amigos e depois de tudo combinado com eles, veio me informar 

sobre tal comemoração. Na verdade, eu já esperava que fosse feita alguma coisa aqui em casa, por 

que ele tem a “alma festeira”, gosta de servir e receber pessoas em casa. Conversamos para 

pensarmos nas comidas que seriam servidas, mas lá no fundo imaginei que ele fosse dizer que 

queria churrasco, por que simplesmente ama carne assada. Minhas suspeitas foram confirmadas 

após alguns minutos de conversa. Combinamos de passar no mercado para comprar os 

ingredientes que faltavam, mas sem a Beatriz não tem graça. Tudo aqui em casa gira em torno da 

nossa filhotinha. Ficamos de pegá-la no colégio para só depois sairmos para fazer as compras. 

O relógio, já marcava 17:10 horas quando nos apressamos para pegar nossa querida e 

amada filha na escola. Chegando lá, a mesma correria dos pais pegando seus filhos, contentes, na 

escola. O portão da escola é fonte de minha observação constantemente, pelas manifestações de 

carinho por parte dos funcionários da escola e de amor por parte dos pais e familiares das 

crianças. Aqueles rostinhos iluminados pela beleza de um sorriso é impossível de não se observar. 

E para não fugir a regra, lá estava chegando a minha pequena, tão alegre quanto os demais que lá 

estavam. Beijos e abraços a parte, informamos a Beatriz que estávamos indo ao mercado e ela 

logo grita em comemoração ao fato, pois passear, mesmo sendo no mercado, é melhor do que 

ficar em casa.  

O supermercado no qual estávamos é bem conhecido em Brasília, por ser uma rede de 

comércio espalhado aos quatro cantos do nosso querido quadradinho.  Na chegada, muita 

animação. Pegamos um carrinho e nos direcionamos para a seção de frutas e verduras. 

Escolhemos algumas maçãs, que de longe cheiravam, cebolas, mexericas, limão, até meu esposo, 

o aniversariante, me chamar até o açougue. Beatriz estava dentro do carrinho, empurrado pelo 

Arnaldo, conversando sem parar, não me pergunte com quem, pois certamente não saberia dizer. 

São tantos amigos imaginários, personagens de livros, de desenhos, de história em quadrinhos, 

que não acertaria nem com dez chances.  

Enquanto escolhíamos a carne, ela desce do carrinho, sem que eu percebesse. Saio em 

busca de outros ingredientes para ganhar tempo, e quando volto, sinto falta da minha filhotinha. 

Imediatamente, pergunto ao Arnaldo Cadê a Beatriz?, ele responde que ela estava próxima aos 
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freezers. Procuro, e não encontro a pequena sapeca. Pergunto novamente ao Arnaldo, onde ela 

estava, e para minha surpresa ela responde: 

- Eu estou aqui! Apontando para o freezer. 

Essa frase foi a mais impactante que já ouvi! A Beatriz se reconheceu na palavra. A escrita 

alcançou seu limiar, talvez um dos mais complexos, o reconhecimento da escrita como sistema de 

representação da realidade, sendo que, neste caso, a realidade coincide com o reconhecimento de 

si mesma. Segundo Teberosky (2003. p.60), “Como sistema de representação, o aprendizado da 

escrita consiste na apropriação de um objeto de conhecimento, de natureza simbólica, que 

representa a linguagem. Durante esse processo de apropriação, tanto a representação simbólica 

como a linguagem são afetados pela escrita.” Dessa forma, ela utilizou do simbolismo do nome, 

da palavra BEATRIZ, para se localizar. Ela se enxergou e se reconheceu naquelas letrinhas. Ainda 

sobre a leitura e a escrita, Rodrigues (2003, p. 82) afirma que “A leitura e a escrita podem ser 

apontadas como uma das situações de atribuição de sentido e significado à realidade, de criação e 

recriação de sentido, de produção de novos sentidos [...].” Podemos dizer que ela atribuiu sentido 

à escrita do seu nome, tanto que a utilizou para representá-la. Retomemos ao episódio. 

Agora sim, estava despreocupada. O Arnaldo chama minha atenção. 

- Você viu o que ela fez? Falou sério. 

- Não! O quê?  Respondo assustada. 

- Ela escreveu o nome dela no freezer e quando você perguntou cadê, ela simplesmente 

apontou para o nome dela.  

- Foi mesmo?!   

Começo a sorrir. O Arnaldo também não se segura. Ela realmente é uma “figura”, como 

dizem por aí. O que achei interessante foi o fato do meu esposo perceber a importância daquele 

ato naquele instante. Desde o início do semestre eu fazia um “duro” trabalho com ele para 

compreender a importância desses momentos de interação entre materiais escritos, sobre as 

próprias produções, sobre a fala, para ele perceber que o que julgam “errado” às vezes está certo, 

o que julgam certo às vezes é inadequado. Na verdade, eu queria trazê-lo para meu lado, fazer 

dele além de pai, um bom observar e um excelente mediador nas práticas educativas cotidianas. 

Acredito que consegui! Foi ele, e não eu, quem percebeu a importância daquele momento. Foi ele 

que deixou a Beatriz se expressar no freezer, se reconhecer naquela palavra. Mesmo porque, se 

fosse eu não a deixaria passar nem perto do freezer devido à baixa temperatura dele e à asma dela. 

Todo o esforço do processo de sensibilizar o Arnaldo foi compensado.   
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Retomemos. Como ainda estávamos indecisos quanto à compra da melhor carne, 

começamos a rodear os freezers na busca de solucionarmos nosso problema. De repente, Beatriz 

fala: 

- Olha mamãe! Batata! 

Eu balanço a cabeça concordando. Ela fala: 

- Ba-ta-ta! 

 E depois escreve as letras B C G no freezer. Quase pulei de alegria no supermercado. Ela 

finalmente estava entrando na hipótese silábica, atribuindo uma letra para cada uma das sílabas. É 

emocionante acompanhar tão de perto a evolução da escrita de uma criança. Mesmo já tendo 

pistas que essa “entrada” já havia iniciado, a exibição explícita, para uma mãe-educadora que 

pesquisa a teoria psicogenética, é mesmo motivo para comemorar. É possível verificar com 

clareza a característica que marca essa hipótese. Ela atribuiu a letra B para “Ba”, a letra C para 

“ta” e a letra G também para “ta”. Segundo Ferreiro e Teberosky (1984, p.193) “pela primeira vez 

a criança trabalha claramente com a hipótese de que a escrita representa partes sonoras da fala”. É 

o início da fonetização da escrita, na qual as letras assumem progressivamente valores estáveis. 

Nesse caso, para a sílaba “Ba”, Beatriz utilizou a letra B com valor sonoro estável, já nas outras 

sílabas, “ta” - ta”, não aconteceu o mesmo, pois ela atribuiu outras letras aleatoriamente. Ainda 

segundo as autoras, “a hipótese silábica é uma construção original da criança, que não pode ser 

atribuída a uma transmissão por parte do adulto” (p.196), dessa forma torna-se difícil de se 

ensinar uma criança a fazer tal proeza tendo a garantia de uma relação linear causa-consequência.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse trabalho proporcionou uma reflexão acerca dos processos de alfabetização/letramento 

de uma criança pequena no seu contexto familiar. Os objetivos que foram traçados inicialmente 

foram atingidos no decorrer da pesquisa, ao longo dos capítulos. Essa pesquisa assinalou a 

importância da família com suas práticas educativas em contextos informais de aprendizagem, 

assim como a utilização e interação com diversos materiais que portavam texto. 

 Na elaboração da parte teórica pude refletir mais a fundo sobre as concepções e práticas de 

alfabetização, sobre a revolução conceitual da Psicogênese da Escrita, sobre a influência, a 
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contribuição e os modos de realização das práticas educativas em contexto familiar e ao final 

analisar alguns dos eventos de letramento que foram narrados, relacionando teoria e  a prática. 

 No decorrer da pesquisa, houve momentos intensos, ricos em elementos para se avaliar, 

outros nem tanto assim. Na condição, primeiramente de mãe, foi bastante difícil conseguir separar 

o que era da mãe e filhotinha e o que era da educadora-pesquisadora e sua pesquisada que a todo 

momento fornecia pistas de aprendizagem e intervenção para uma educadora em construção, na 

perspectiva de um trabalho ação-refleção-ação. Desde o início, não julguei tarefa fácil, mesmo 

que o meu sujeito pesquisa ficasse ali, bem do meu lado, ou talvez por isso mesmo. Mas separar a 

pesquisadora da mãe foi impossível.  Elas dialogaram, discutiram, divergiram a todo momento, 

mas em contato com a literatura se viam totalmente amparadas. Na verdade, não deixei de ser 

mãe, apenas estando simultaneamente numa outra condição, a de pesquisadora.  

 Com a finalização desse trabalho, pretendo, além de seguir a carreira docente e ingressar 

numa especialização em alfabetização, continuar ajudando minha pequena (e outras muitas 

crianças que serão meus alunos) no seu processo de alfabetização/letramento, agora com uma 

base mais sólida. Sei dos desafios dessa carreira. Sei dos desafios de ser um “agente letrador”, em 

especial no contexto familiar. Mas sei também das recompensas, de ver as crianças lendo e 

escrevendo com competência. Diga-se de passagem que esse é outro desafio, quem sabe em um 

trabalho posterior.  

 Talvez a maior contribuição deste trabalho seja a compreensão de que a família pode ser 

uma grande aliada nos processos de alfabetização/letramento e no contexto familiar as práticas 

educativas, embora diferentes daquelas realizadas na escola, auxiliam a criança no 

desenvolvimento de competências e leitura e escrita, desde que a família desenvolva uma postura 

de reconhecimento, promoção e valorização das manifestações de lectoescrita da criança. 
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III PARTE  

 

PERSPECTIVA PROFISSIONAL 
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PERSPECTIVA PROFISSIONAL 

 

 

Desde que ingressei no curso de Pedagogia, simpatizava com a idéia de ser educadora, 

mas foi só depois que iniciei meus estudos na Universidade de Brasília que essa simpatia virou 

desejo. Por um momento pensei em desistir, pelos obstáculos no caminho, mas esses ficaram 

pequenos diante do meu desejo de tornar-me uma educadora. Na verdade, uma alfabetizadora.  

Sempre considerei a tarefa de alfabetizar extremamente difícil, e ao longo da graduação 

fui, paulatinamente, abandonando essa visão, afinal tudo na vida é difícil, mas se torna fácil 

quando gostamos do que fazemos, e dessa forma, procuramos fazer da melhor maneira.  

Apesar de considerar a graduação como apenas o inicio da minha formação como 

professora, pretendo começar as minhas atividades, se possível, ainda esse ano. A paixão pela 

profissão eu tenho, mais infelizmente a prática de sala de aula ainda não. Mesmo saindo do curso 

de Pedagogia apenas com a prática do estágio obrigatório, sei da realidade que me espera na 

escola. Realmente, é um desafio para nós educadores trabalhar com pouco infraestrutura e com 

recursos didáticos-pedagógicos em quantidade insuficiente para atender a todos os alunos, se 

tratando da escola pública. 

Nesse momento, pela falta de concursos públicos para o cargo de professor de educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental, gostaria de conseguir uma vaga como professora 

de educação infantil na rede particular de ensino. Essa experiência inicial de sala de aula, vai me 

proporcionar relacionar a teoria e a prática, numa busca intensa de situações que auxiliem os 

pequeninos a avançar no seu processo de alfabetização/letramento. Mas estou ciente, que essas 

situações pedagógicas me acompanharão por toda minha trajetória docente.  

Quero realizar uma especialização em Alfabetização e Lingüística, por ser as duas áreas, 

minhas grandes paixões. Trabalhar com as professoras Maria Alexandra Militão Rodrigues e 

Stella Maris Bortoni-Ricardo, aflorou ainda mais meu desejo de pesquisar, de refletir e de agir 

sobre tal realidade de forma transformadora. Se eu vou mudar o mundo, eu não sei, mas que irei 

tentar, pode ter certeza disso.   
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