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RESUMO 
 

 

Esta investigação constitui-se em um estudo de caso do processo de desenvolvimento da 
compreensão da representação escrita por uma criança com Síndrome de Down. Partiu-se do 
princípio de que cada indivíduo apresenta um desenvolvimento único, podendo ser incitado 
para além dos limites aparentemente impostos pelas condições genéticas e sociais. Assim, este 
estudo tem por objetivo descrever e caracterizar o processo de desenvolvimento da 
compreensão do sistema de representação escrita, por uma criança com Síndrome de Down, 
que tinha 9 anos e 5 meses no início da investigação. Procurou-se identificar os elementos que 
podem servir de base para a intervenção de um mediador que oriente a criança nesse processo. 
Para tanto, a investigação amparou-se na perspectiva psicogenética de Piaget, subjacente aos 
trabalhos de Emília Ferreiro. Além de conversas informais com a família e os profissionais 
que atendem a criança, foram realizados 42 encontros de aproximadamente 4 horas, 
totalizando 168 horas de convivência entre a pesquisadora e a criança, durante as atividades 
de rotina, no espaço da Educação Infantil. Os encontros incluíram 19 sessões de duração 
variável, especificamente planejadas para provocar a aprendizagem da representação escrita, 9 
das quais, gravadas em áudio, totalizando 64 minutos de gravação. As gravações foram 
realizadas para auxiliar a pesquisadora a registrar com mais fidelidade os diálogos entre ela e 
a criança. O material analisado consta dos registros, em diário de campo, dos encontros e das 
transcrições das gravações em áudio. Apesar do tempo limitado em que a interação entre a 
pesquisadora e a criança estava voltada especificamente para a aprendizagem da 
representação escrita, foram observados avanços relevantes em direção à compreensão da 
estabilidade e funcionalidade dessa representação. Não foram observadas diferenças 
proeminentes no processo de desenvolvimento em relação ao que outros estudos têm 
verificado em crianças sem necessidades educacionais especiais. 
 

Palavras-chave: Representação Escrita. Síndrome de Down. Desenvolvimento Infantil. 
Estudo de Caso. 
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ABSTRACT 

 

 
This is a report of a case study focusing the development of the understanding of the written 
language by a child with Down Syndrome. The starting point of this investigation was the 
believe that each individual presents a unique developmental process, which may be 
instigated beyond the limits that seem to be imposed by both genetical and social conditions. 
Therefore, this study aimed to describe and characterize the developmental process of a child 
with Down Syndrome as she progressed towards the understanding of the writing system. 
Special attention was given to identify the elements, which might be useful for supporting the 
intervation of a mediator who might lead the child along this process. The child was 9 years 
and 5 months old at the begining of the investigation. The study was based on the Piagetian 
psycogenetical perspective, which underpins the work of Emilia Ferreiro. In addition to the 
informal talking with the child’s family and carers, the researcher acompanied the child as he 
performed the rotine activities in the childhood education setting he used to attend. This added 
up 42 four hours meetings, totalizing 168 hours of interaction between the researcher and the 
child. These meetings included 19 sessions of variable duration, specificaly planed to provoke 
the learning of the written representation. Nine sessions (adding up 64 minutes) were tape-
recorded, as a mean to help the researcher to remind her talk with the child. The material 
analysed in this study comprised the field notes included in a diary and the transcripts of the 
tapes. In spite of the limited time when the interactions between the researcher and the child 
were centered on the learning of the written representation, some relevant progress towards 
the understanding of the stability and functionality of the scripts was observed. No relevant 
differences were observed when comparing the developmental process of this child with what 
has being reported about the developmental process of children with no educational special 
needs.  
 
Key words: Written Representation. Down Syndrome. Child Development. Case Study. 
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1 INTRODUÇÃO: ESCOLHENDO E PREPARANDO O CAMINHO 

Há que se alfabetizar pra ler o que produzem ou produziram, mas 

também para que a capacidade de “dizer por escrito” esteja mais 

democraticamente distribuída (FERREIRO, 1992/2001, p. 54). 

Este estudo começou a ser pensado a partir do nosso interesse em desvendar como se 

processa o desenvolvimento da compreensão da representação escrita em uma criança com 

necessidades educacionais especiais. Nossa decisão, por priorizar este foco, se configurou a 

partir do trabalho de intervenção que vinha sendo desenvolvido por nosso grupo de pesquisa, 

na instituição onde a pesquisa foi realizada. Este apontou a prioridade de investigar algumas 

possibilidades de intervenção para a promoção da aprendizagem de conteúdos específicos por 

uma criança com Síndrome de Down, visto que constatamos a existência de poucos estudos 

voltados para esta temática. 

As pesquisas educacionais, em âmbito nacional, voltadas para a aquisição da escrita e 

da leitura, têm buscado compreender como as crianças consideradas normais se apropriam 

deste sistema de representação da linguagem. Contudo, mesmo com o advento da inclusão 

escolar, que parece em muitos casos se ocupar mais com a distribuição das crianças em 

ambientes de ensino regular do que com o seu desenvolvimento global, caracterizado pelas 

esferas da cognição, afetividade, motricidade e da sociabilidade, pouco se tem priorizado o 

desenvolvimento de crianças com necessidades educacionais especiais. 

Partimos do princípio de que cada pessoa apresenta um desenvolvimento singular, que 

pode ser instigado para além dos limites aparentemente impostos por sua condição genética e 

social.  

Um dos questionamentos que nos fazemos refere-se à abrangência das teorias do 

desenvolvimento cognitivo, ao se preocuparem quase que exclusivamente em explicar como 

se processa a aprendizagem de crianças consideradas “normais”. Será que as crianças 

“especiais” aprendem da mesma maneira? Será que também elaboram concepções, acerca da 

representação escrita, como as que têm sido observadas em crianças consideradas “normais”? 
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Desta forma, a problemática propulsora deste estudo ampara-se no seguinte 

questionamento: como se processa o desenvolvimento da compreensão da representação 

escrita em uma criança com Síndrome de Down? 

Neste sentido, nos interessa saber quais concepções sobre a representação escrita que 

esta criança apresenta? De que forma integra, em suas concepções, os aspectos que os autores 

que estudam a aprendizagem da leitura e da escrita consideram indispensáveis para a sua 

aquisição, tais como a consciência metalingüística e o conhecimento de letras? 

Os estudos acerca desta problemática de pesquisa foram pautados na perspectiva 

psicogenética de Piaget, embutida nos trabalhos de Emília Ferreiro, visto que esta perspectiva 

comporta subsídios valiosos para compreender como se constrói a inteligência e o 

desenvolvimento cognitivo infantil. 

O trabalho de Emília Ferreiro contribui relevantemente para a educação, especialmente 

no que se refere à compreensão do funcionamento do sistema de escrita, nos permitindo 

perceber de que maneira as crianças elaboram suas estratégias cognitivas, formulando seus 

pensamentos em função de novas descobertas. 

Nesta perspectiva, o processo de alfabetização assume um caráter dinâmico, 

favorecendo o estabelecimento de situações conflituosas e reflexivas, que, segundo Ferreiro 

(1999/2001), converte-se em um “objeto de ação” perdendo sua característica marcante de 

elemento de “contemplação”. Assim, as crianças poderão criar oportunidades para agir sobre 

o processo de aquisição da representação escrita, transformando-o, reconstruindo-o para, 

enfim, compreender e apropriar-se desse sistema de representação e integrar-se ao ativo 

mundo da leitura e da escrita. 

Considerar as perspectivas das crianças, o que elas conhecem a respeito dos sistemas 

de leitura e escrita, como elas entendem a “representação alfabética da língua” parece 

apresentar questões muito interessantes para os profissionais que atuam em salas de aula de 

alfabetização. 

Conhecer suas concepções, invenções e significações em torno desse sistema, nos 

possibilita adentrar no mundo da criação infantil, permitindo que saibamos um pouco mais 

sobre suas elaborações e hipóteses em torno dessa grande descoberta, que lhes permitirá 

integrar uma sociedade letrada e, assim, utilizar diversas maneiras de se expressar e se 

comunicar, independentemente de ser ou não uma criança com necessidades educacionais 

especiais. 
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As instituições de ensino realmente assumem uma função muito importante quando 

permitem que as crianças elaborem suas concepções em torno da leitura e da escrita, 

amparadas e supervisionadas por docentes que possam desempenhar a função de intérpretes. 

Para tanto, seria interessante se estes intérpretes apresentassem condições para decifrar 

o que o autor da escrita, a criança, almeja representar, livres das mensurações quanto aos 

prováveis erros ortográficos, compreendendo-os como tentativas de escrita. Para Ferreiro 

(1999/2001) os intérpretes caracterizam-se como pessoas preparadas para atuar como 

mediadores diante das prováveis novas conquistas que as crianças estabelecem durante o 

processo de alfabetização. Esses mediadores podem desempenhar a função de provocadores, 

capazes de apresentar às crianças a escrita como desafios intelectuais carentes de soluções, 

que possivelmente lhes servirão como auxílio para a apropriação das regras de construção 

internas do sistema. 

A mediação do intérprete, nos primeiros anos escolares e até antes desse período, 

parece ser valiosíssima e indispensável para que as crianças tenham condições de transformar 

a escrita, que a princípio se apresenta para elas como um “objeto opaco”, em um “objeto 

simbólico”. Isto é, como menciona Ferreiro (2001, p. 55), para que as crianças desenvolvam 

habilidades para perceber a escrita muito além de simples “marcas como um objeto f ísico”, 

para desenvolverem uma possível compreensão da escrita como “marcas que provocam 

linguagem”.  

Assim, parece interessante que os docentes tenham aprendido a entender os aspectos 

do desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças, intervindo com o intuito de favorecer 

o desenvolvimento infantil, permitindo que atribuam significados às marcas produzidas por 

elas, favorecendo a interação e contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem. 

Especificamente, quando tratamos de crianças que apresentam necessidades 

educacionais especiais, não é apenas interessante, mas também necessário ter conhecimento 

das suas possibilidades e limitações, para que possamos criar estratégias coerentes com o seu 

nível de aprendizagem, oferecendo subsídios para intervir rumo ao seu desenvolvimento 

(MARCHESI; MARTÍN, 1995). 

Estes autores consideram que tais possibilidades de aprendizagem, além de inúmeras 

outras que podem ser repensadas de acordo com a emergência de cada situação, somente 

poderão se concretizar a partir do momento em que o docente se desprender de antigas 

concepções que menosprezam as crianças que apresentam atraso no desenvolvimento mental. 

Vencida esta etapa, poderá ser interessante investir no seu potencial criador e renovador, que 

certamente precisa ser aguçado. Portanto, torna-se provável que o docente adquira a 
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necessidade de investigar nas peculiaridades de cada criança para disponibilizar atividades 

que lhe sejam interessantes e funcionais. 

Entretanto, tal tarefa não se consolida em uma atividade que possa ser considerada de 

simples resolução, pois em caso contrário certamente já teríamos sanado o problema da 

inclusão escolar, de crianças com deficiências específicas, no ensino regular, que parece estar 

causando muita instabilidade emocional e pedagógica, tanto em pais quanto em docentes. 

Ainda assim, torna-se importante investir para que não se modifique somente a estrutura 

cognitiva dessas crianças, como sinaliza Fonseca (1998), mas para que também se invista em 

todo o seu potencial criador, de superação e conquistas cognitivas, motoras, emocionais e 

sociais. 

Portanto, este estudo tem por objetivo descrever e caracterizar o processo de 

desenvolvimento da compreensão do sistema de representação escrita por uma criança com 

Síndrome de Down, procurando identificar, os elementos que podem servir de base para a 

intervenção de um mediador que auxilie a criança nesse processo. 

 



 

 

2 COMEÇANDO A CONHECER A SÍNDROME DE DOWN 

2.1 Percurso etiológico e genético da Síndrome de Down 

Os estudos realizados pelo Dr. Pueschel (1993) com o objetivo de elucidar a gênese 

oficial da S.D∗, constataram que a sua trajetória histórica pela humanidade não pode ser 

traçada com precisão. Contudo, supõe-se que o acidente genético que leva à S.D seja 

decorrente da história biológica e da evolução da humanidade, devido a inúmeras mutações 

genéticas e cromossômicas ocorridas durante muitos séculos. Neste contexto, é possível 

considerar que a incidência de casos de desordem genética, como a S.D, possa ter ocorrido há 

muito tempo atrás. 

Com efeito, Pueschel (op. cit.) afirma que a falta de registros fidedignos sobre as 

causas e características da S.D documentadas antes do século XIX, pode ser justificada pela 

carência de recursos médicos ou de pesquisadores interessados pelo assunto. Assim, a 

dificuldade em distinguir o grau e a diversidade das doenças mentais causou, durante muitos 

anos, a inexistência de uma análise pormenorizada a respeito desta deficiência. Com efeito, 

todas as variações de debilidade mental foram enquadradas em um único grupo. Desta forma, 

todos os afetados recebiam medicamentos exatamente iguais, desconsiderando totalmente as 

causas da deficiência. 

Neste período, não se ponderava a decorrência de problemas pré-natais causados pelas 

infecções intra-uterinas, pelo consumo de drogas pela mãe ou por doenças de extrema 

gravidade, pelos agentes peri-natais ocorridos durante o parto devido à falta de oxigênio no 

cérebro ou, até, pelos motivos pós-natais, devido a infecções como a meningite ou acidentes 

que pudessem provocar traumatismo craniano. 

A despreocupação em situar as debilidades mentais persistiu até o ano de 1866, 

período em que John Langdon Down, cientista inglês, descobriu algo inédito naquela época. 

Suas observações versavam sobre a incidência de crianças que apresentavam “ déficits 

cognitivos específicos”, em função da deficiência mental e um fenótipo bastante característico 

entre si, que se assemelhava às pessoas nascidas na Mongólia. 

As considerações de John Langdon Down são transcritas por Pueschel (1993, p. 48), 

“o cabel o não é preto, como é o cabelo de um verdadeiro mongol, mas é de cor castanha, liso 

                                                
∗ A abreviação S.D será empregada para designar o termo Síndrome de Down. 
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e escasso. O rosto é achatado e largo. Os olhos são posicionados em linha oblíqua. O nariz é 

pequeno. Estas crianças têm um poder considerável para a imitação”.  

A partir de tais observações, os cientistas começaram a perceber que algumas pessoas, 

mesmo todas afetadas por problemas mentais, apresentavam características que as distinguiam 

entre si. Entre estes estudiosos, encontrava-se o francês Seguin e o inglês Duncan, porém o 

mérito de tal diferenciação foi deferido ao inglês Langdon Down, por apresentar indícios 

sobre a possível descoberta da S.D. 

Somente no século XX, precisamente no ano de 1958, após o progresso de diversas 

pesquisas com os cromossomos humanos, liderados pelo cientista francês Jerome Lejeune, 

tornou-se possível a descoberta das causas da S.D, permitindo a verificação de disfunções 

genéticas nas pessoas afetadas por esta síndrome. 

Em um período posterior a tais investigações, detectou-se que os sujeitos considerados 

normais, apresentam 46 cromossomos que se agrupam em 23 pares em cada célula. 

Entretanto, os sujeitos afetados pela S.D, apresentam 47 cromossomos, ou seja, a distribuição 

em pares fica comprometida havendo a existência de um cromossomo extra, que 

provavelmente seria o responsável pelas inúmeras disfunções no desenvolvimento global 

apresentadas pelos sindrômicos. 

Após os avanços das pesquisas, Lejeune verificou que o cromossomo adicional 

localizava-se exatamente no par 21, e por tal razão provoca um “excesso de material 

genético” ocasionando um desequilíbrio caracterizado por alguns sintomas como o 

comprometimento das funções nervosas e cerebrais limitando a capacidade intelectual, bem 

como acarretando uma série de outras disfunções biológicas. Em suma, este “desequilíbrio 

genético causa muitas variantes, que se refletem no potencial mental e físico de cada criança” ∗ 

(SMITH; WILSON. 1976, p. 34). 

Lejeune prestou uma homenagem a Langdon Down, que muitos anos antes 

proporcionou os primeiros indícios para a sua grande descoberta, denominando tal anomalia 

como S.D. 

De acordo com pesquisas realizadas nos Estados Unidos pela equipe do Dr. Pueschel 

(1993), a anormalidade cromossômica denominada como Trissomia 21 é o caso mais comum 

entre pessoas afetadas pela S.D: cerca de 95% dos casos registrados possuem esse tipo de 

                                                
∗ Tradução nossa. Segue o texto original: “desequilibrio genético causa mu chas variantes, que se reflejan en el 
potencial mental y físico de cada nino”.  
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anomalia causada pela “não -disjunção” dos dois cromossomos, como acontece naturalmente 

em uma divisão celular considerada normal. 

Além desses casos, há outros dois tipos, apresentados nos estudos de Pueschel (op. cit) 

como “translocação” e “mosaicismo”.  

A “translocação” é encontrada em 3% a 4% dos casos registrados. A maior parte das 

ocorrências de S.D por “translocação” é causado pelo fato de um dos pais ser portador de 

alteração cromossômica, embora este, não apresente qualquer característica de uma pessoa 

sindrômica, podendo ser considerado como um “portador de translocação”.  

O caso mais raro é o “mosaicismo” ocorrendo em cerca de 1% das pessoas com S.D. 

O mosaico é formado porque em algumas células há 47 cromossomos e em outras 46, o que 

poderá atenuar as características genéticas e físicas dos sujeitos afetados pela síndrome. 

Contudo, qualquer que seja o tipo e o grau da anomalia genética, o cromossomo 

responsável por todo o acidente genético no momento em que ocorre a divisão celular é o de 

número 21, determinando algumas características físicas semelhantes e déficits cognitivos 

específicos.  

Entretanto, não podemos ignorar o fato de que, acima de tudo, estamos lidando com 

seres humanos, que aparentemente se assemelham, mas não são produzidos em série, são 

sujeitos constituídos não só biologicamente, mas que também carregam fortes influências do 

contexto histórico e social em que estão inseridos. 

Neste sentido, os aspectos relacionados à personalidade, comportamento, 

temperamento e emoções são muito pessoais, sendo bastante improvável que todos reajam da 

mesma forma diante das adversidades e das possíveis aprendizagens. Como defende 

Danielsky (2001), não podemos desconsiderar o fato de que cada sujeito apresenta em sua 

singularidade um desenvolvimento qualitativamente diverso e único. Desta forma, não será a 

presença da S.D que fará com que se pense de outra maneira, visto que, apesar da deficiência, 

os sujeitos se diferenciam entre si, seja em virtude de aspectos genéticos ou sociais. 

A personalidade, segundo Danielsky (op. cit.), demanda de uma série de fatores 

provenientes de experiências positivas ou negativas, baseadas fundamentalmente nos períodos 

pré, pós e peri-natais. Assim, a possibilidade de uma “personalidade única”, estereotipada ou 

própria da criança Down não passa de uma crença, mantida durante um determinado período 

histórico, fruto de considerações advindas do senso comum, as quais tiveram origem em uma 

época em que a ciência ainda desconhecia as características físicas e pessoais dos 

sindrômicos. 
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Ademais, cada indivíduo, independentemente da sua condição de deficiência, traça sua 

trajetória peculiar a caminho do seu próprio desenvolvimento em direção a futuras 

aprendizagens, que possivelmente culminarão na elaboração e reelaboração dos seus 

conhecimentos. 

2.2 A via cognitiva da criança Down 

As pesquisas lideradas por Schwartzman (1999) nos indicam que, durante mais de um 

século, a condição da S.D foi associada ao estigma de inferioridade, de seres insuficientes e 

incapazes de se constituírem em uma sociedade competitiva que prioriza os meios de 

produção. 

Entretanto, a idéia do que vem a ser a S.D sofreu algumas alterações no decorrer dos 

anos, porém estas transformações quanto ao conhecimento etiológico e genético da síndrome 

ainda são insuficientes, já que se trata de uma tarefa bastante árdua erradicar o preconceito 

das pessoas. Todavia, parece que caminhamos para futuros avanços, tanto na área médica e 

educacional quanto na sociedade em geral. 

As estimulações desde os primeiros meses de vida e o convívio em ambientes 

desafiadores, como lembra Danielsky (2001) são fundamentais para que a criança amplie suas 

habilidades. É importante criar condições para que sejam avaliadas por suas realizações e 

potencialidades, de forma que não se perpetuem somente suas limitações, permitindo a 

possibilidade de que sejam tão bem sucedidas quanto outras crianças. 

É válido salientar que, em função do comprometimento do sistema neurológico, 

algumas limitações que as crianças apresentam se refletem diretamente na aquisição da 

linguagem oral, da escrita e da coordenação motora, entre outras disfunções. Tal fator faz com 

que seja legítimo exigir somente o que as crianças possam conquistar, dentro dos limites 

estipulados pelos fatores intrínsecos à S.D. Assim, as habilidades que poderão e deverão ser 

incrementadas, possivelmente contribuirão para que os resultados sejam os melhores. 

Os estudos desenvolvidos pelo autor acima citado indicam que as maiores dificuldades 

que a criança com S.D apresenta diante da linguagem oral estão ancoradas na dificuldade de 

organização e análise dos sons, que implica na “seletividade e espacialidade auditiva”, das 

sílabas e das frases. 

Werneck (1995, p. 146) refere-se as razões que justificam o atraso da aquisição da 

linguagem, principalmente a comunicação oral, afirmando: 



 

16 
 

 

[...] a hipotonia muscular (espécie de flacidez), provoca um desequilíbrio 

de forças entre os músculos orais e faciais, alterando a arcada dentária, 

parecendo projetar o maxilar (arcada inferior) e contribuindo para que a 

língua assuma uma posição inadequada (para fora). A respiração 

incorreta, pela boca, além de deixar a criança mais suscetível a infecções 

respiratórias, altera seu palato e dificulta a articulação dos sons. O retardo 

mental, por sua vez, dificulta a memorização das seqüências de sons e a 

linguagem (organização do pensamento, elaboração e abstração). 

Neste momento é que as questões ambientais se enaltecem, pois somente os estímulos 

recebidos pelas crianças poderão atenuar esta dificuldade de aquisição da fala, pois ainda que 

não verbalizem seus pensamentos e vontades já estabelecem algum tipo de comunicação com 

as pessoas que estão à sua volta, que poderão nomear objetos com os quais a criança 

estabelece contato. 

Um dos principais exercícios que favorecem o desenvolvimento das articulações que 

envolvem o aparelho fonoarticulatório das crianças é indispensavelmente o movimento de 

sucção, desenvolvido principalmente durante a amamentação. Não obstante, a forma como a 

criança é alimentada também se torna um fator considerável, devendo ser evitado o uso 

exclusivo de alimentos pastosos. Além disso, não poderíamos deixar de considerar a 

legitimidade das trocas afetivas durante o processo de amamentação ou alimentação, visto 

que, por meio do toque, a criança também aprende a se comunicar usando seu próprio corpo. 

Este último fator confirma a argumentação de Smith e Wilson (1976, p. 50), que consideram 

que “falar supõe muito mais que uma habilidade de pronunci ar palavras” ∗.  

As considerações de Mills (1999) nos revelam que, além da fala, as seqüelas da S.D 

agem em diversos outros setores do desenvolvimento, ocasionando dificuldades de 

aprendizagem que comprometem os mecanismos de atenção, percepção, funções motoras e 

também o estado de alerta, atitudes de iniciativas diante de atividades propostas, expressão de 

emoções, temperamento, comportamento e convívio social, além da defasagem de certas 

formas de memória (imediata), cálculo, pensamento abstrato e linguagem expressiva. 

Todavia, as discussões sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo são bastante 

evidenciadas, como apresenta Casarin (1999) baseado nos estudos de Dunst e Rheingraver 

(1983)1, nos proporcionando considerações a respeito das alterações neurológicas, revelando 

                                                
∗ Tradução nosso. Segue texto original: “hablar supone mucho más que la habilidad de pronunciar palabras”.  
1 DUNST C. J.; RHEIGROVER, R. M. Structural charadteristics of sensory-motor development among 
Dow’s syndrome infantis. J. Mental Def. Res, 27: 11-22, 1983. 
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indícios de que apesar dos prováveis déficits no sistema neurológico, o desenvolvimento das 

crianças com S.D apresenta semelhanças ao das crianças sem a síndrome. 

Casarim baseia seus estudos em alguns testes a que foram submetidos os dois grupos 

de crianças, com e sem a S.D e que mostraram que as respostas são basicamente idênticas, 

porém os resultados das crianças com S.D aparecem posteriormente. Contudo, estes 

resultados não garantem que o desenvolvimento cognitivo se processe e se organize da mesma 

forma. 

Ainda que não saibamos com precisão se crianças consideradas normais e crianças 

com S.D se desenvolvem da mesma forma, apresentando diferenças quanto a ritmos e 

intensidades das prováveis aprendizagens, podemos ressalvar a idéia de que essas crianças 

com S.D também aprendem muitas coisas que lhes são ensinadas. Assim, torna-se 

fundamental não menosprezar o potencial criador de cada indivíduo. Todavia, poderá ser 

interessante, e até mesmo indispensável, que respeitemos o nível de desenvolvimento atingido 

por cada criança, pois de fato aprendem, porém através de estratégias de aprendizagem e 

ritmos distintos (CASARIN, 1999). 

As pesquisas realizadas por Schwartzman (1999), pautadas nos estudos de Dunst 

(1990)2, acrescentam esta discussão sobre aspectos divergentes e convergentes diante do 

desenvolvimento de crianças que apresentam a S.D e outras que não apresentam, 

demonstrando através de diversos testes motores e cognitivos, que o desenvolvimento de 

crianças com S.D no período sensório-motor passa pela mesma seqüência que foi observada 

em crianças “normais”, porém o processo se dá de forma mais vagarosa.  

Contudo, apesar de tais comprovações, não podemos confirmar que todos os aspectos 

do desenvolvimento se processem da mesma forma, ainda restam dúvidas quanto ao fato de 

que o processo seja idêntico ao de uma criança considerada normal e que a diferença esteja 

concentrada no ritmo. Mesmo assim, o fato nos leva a pensar que os investimentos 

depositados nestas crianças devem corresponder a expectativas bastante otimistas, 

confirmando as vantagens de se apostar em um trabalho de estimulação precoce. 

Por enquanto podemos considerar como promissores os constantes avanços da 

medicina moderna e as melhorias na qualidade de vida proporcionadas a estas crianças, em 

função do crescente número de crianças nascidas com a S.D∗, bem como do acréscimo de pais 

                                                
2 DUNST C. J. Sensory motor development of infantis Down syndrome. In: Cicchetti D. e Beeeghly M. 
Children with Down syndrome: a development perspective. Cambridge, University Press, 1990. 
∗ Através de dados obtidos em 1997, na Conferência Médica Internacional sobre a Síndrome de Down realizada 
em Barcelona, verifica-se que a freqüência desta anomalia é de 1 para cada 650 a 1.000 recém-nascidos com 
vida. 
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de classes financeiramente favorecidas que têm filhos com essas necessidades especiais e 

exigem para os seus filhos os direitos de cidadania e integração social. Desta forma, é possível 

verificar algumas contribuições consideráveis quanto às perspectivas de desenvolvimento de 

crianças com a S.D, seja na área das artes visuais, dos esportes, da literatura e da própria 

profissionalização, entre outras inúmeras conquistas proporcionando também um acréscimo 

na sua expectativa de vida. 

Apesar de muitas conquistas, algumas pessoas se esquecem ou mesmo não têm 

conhecimento que a S.D é uma das síndromes genéticas mais freqüentes no mundo inteiro, 

atingindo todas as raças, gêneros e nacionalidades, principalmente se a mãe estiver em idade 

procriativa avançada, ultrapassando a média dos 35 a 40 anos (não é regra geral), 

independente das condições econômicas, sociais ou culturais, ou seja, ninguém está isento da 

possibilidade de ocorrer um “acidente genético” na sua família.  

 



 

 

3 APRENDIZAGEM: ABRINDO NOVOS CAMINHOS 

3.1 Associação e reestruturação: congruência a caminho da aprendizagem 

Diante de diversas possibilidades de ensino os docentes se vêem inquietos ante a 

decisão de ensinar por meio da associação ou reestruturação da aprendizagem. 

Nesta perspectiva, Pozo (2002) propõe em seu trabalho a idéia da não diferenciação 

entre as abordagens e sinaliza pontos congruentes entre elas. 

Para tanto, Pozo (2002, p. 32) propaga a “id éia de uma nova cultura da 

aprendizagem”, onde podemos perceber a emergência da aprendizagem extrapolar o âmbito 

educacional, abrangendo também a esfera social. 

Neste sentido, o autor assinala a consideração de que aprender a aprender requer do 

aprendiz um maior domínio sobre seus próprios processos de aprendizagem, para que possa 

planificar suas ações e viabilizar futuras aprendizagens. 

Pozo (idem) propõe considerarmos que a aprendizagem de qualquer situação requer 

prática e esforço pessoal, entretanto, o que devemos ressalvar essencialmente como 

identificação da aprendizagem “é o tipo de prática, e não a quantidade”, desde que esta prática 

esteja em consonância com os objetivos da aprendizagem. Ademais, “a prática repetitiva”, 

recorrente, provavelmente produzirá aprendizagens mais carentes ou restringentes, do que 

uma “prática reflexiva”, onde o sujeito que aprende poderá desfrutar da possibilidade de 

compreender o que está fazendo. 

Diante desta idéia de uma nova cultura da aprendizagem proposta por Pozo (2002), 

assume-se a “diversidade” e “complexidade” da aprendizagem, considerando o fato de que 

carecemos aprender coisas distintas, com diversificados desígnios. Para tanto, torna-se 

necessário que tenhamos algumas habilidades para elaborar diferentes estratégias, haja visto, 

as possíveis e distintas futuras aprendizagens. 

O referido autor ainda acrescenta o fato de que as aprendizagens são inconstantes, 

neste sentido, as rotinas são insuficientes para que se adquira sucesso em uma determinada 

aprendizagem. De tal modo, parece coerente a consideração de que a aprendizagem não 

poderá somente constar de atividades mecânicas, visto estarmos no mínimo menosprezando o 

potencial de aprendizagem infantil. 

Nesta perspectiva, as situações conflituosas e problemáticas, subsidiam a capacidade 

de elaboração de estratégias para as prováveis aprendizagens, assim a elaboração e o 
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desenvolvimento de atividades dinâmicas propiciam a autonomia intelectual, viabilizando as 

tomadas de decisões. 

Quando e como utilizar uma estratégia de aprendizagem apreendida e transferi-la para 

uma nova situação, configura-se no que Pozo (2002, p. 35-37) denomina previsão e controle, 

duas das funções fundamentais da aprendizagem, haja visto a quantidade de informações que 

recebemos, tornando-se salutar a elaboração de um controle bastante rigoroso para filtrar os 

elementos mais significativos. Assim, “buscar, selecionar e reelaborar a informação”, podem 

contribuir para o desenvolvimento de prováveis generalizações, além de favorecer a 

transferência e posteriormente relacionar conhecimentos prévios aos novos. 

Neste contexto, os princípios construtivistas da aprendizagem nos fornecem subsídios 

para considerar que aprender está diretamente relacionado à elaboração de estratégias para 

interpretar as informações recebidas. 

Com efeito, a estrutura basilar da reestruturação do conhecimento, investigada por 

Pozo (2002, p. 49), confirma o fato de que tudo que aprendemos depende, demasiadamente, 

do que já sabíamos. 

Assim, vale a ressalva de que ainda que ensinemos a mesma coisa para todos os 

alunos, cada um aprende de acordo com suas peculiaridades, de forma que o nível de 

entendimento nunca será linear quando tratamos de um grupo polimórfico. 

Em seu trabalho Pozo (op. cit.) defende a idéia de que, embora as duas teorias da 

aprendizagem, associação e reestruturação, tracem verdadeiros embates teóricos, visto 

conjeturar concepções de aprendizagens através de manejos e ópticas distintas, se fundidas em 

seus diferentes aspectos positivos, ambas teorias podem estabelecer uma parceria bastante 

eficaz. 

Esses dois enfoques, embora diversificados, podem nos oferecer componentes 

substanciais para o desenvolvimento do trabalho com crianças com necessidades educacionais 

especiais. Ambas as teorias podem oferecer alternativas distintas quanto à elaboração de 

estratégias de aprendizagem, desempenhando uma função complementar, onde “ocorram 

tanto processos associativos como de reestruturação cognitiva” (POZO, 2002, p. 53).  

O autor nos transmite a idéia de que não se trata especificamente de reduzir toda a 

aprendizagem humana à associação, tampouco à reconstrução de conhecimentos, mas nos 

permite considerar que, em algumas situações específicas, a eficácia dos trabalhos 

desenvolvidos através de situações associativas torna-se mais proeminente do que a proposta 

construtivista. Todavia, o processo poderá acontecer inversamente e possivelmente haverá 

situações em que o uso exclusivo de aprendizagens associativas não oferecerá soluções 
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suficientes para a resolução de um determinado problema ou para o aprendizado de uma 

situação especifica. 

Pozo (op. cit.) sinaliza algumas situações em que poderá ser útil a aprendizagem 

através da associação, quando, por exemplo, houver a necessidade de atuar de modo repetitivo 

em caixas eletrônicos, memorização de senhas, números telefônicos, etc., e certamente poderá 

ser muito proveitosa à criação de estruturas quando houver necessidade de adaptação dessas 

estruturas a condições gradativas. 

Considerar esta última perspectiva do autor, nos permite conceber a aprendizagem 

como produtora de mudanças duradouras, assim, podemos pressupor que aprender implica 

mudanças de conhecimentos e de comportamentos anteriores. 

Em sua obra Pozo (2002) ainda delineia algumas diferenças explícitas diante da 

concepção de aprendizagem por meio dos princípios comportamentais e construtivistas. De 

acordo com suas considerações, a abordagem comportamentalista produz um primeiro tipo de 

mudança, ligado a uma aprendizagem associativa, produzindo uma possível substituição de 

um comportamento ou conhecimento por outro, culminando em uma alteração bastante 

pontual, local, de caráter reversível, ou seja, se não praticada acaba sendo esquecida. Assim, 

podemos considerar que a durabilidade da aprendizagem torna-se muito limitada à 

manutenção da prática. 

Quanto à abordagem construtivista, o autor considera que as alterações fundamentadas 

na reorganização dos conhecimentos adquirem características distintas. Assim, sua implicação 

não é suprir temporariamente uma determinada carência, “mas in tegrar esse comportamento 

ou idéia numa nova estrutura do conhecimento”, provocando mudanças mais duradouras, 

irreversíveis, visto, continuamente ativar as estruturas do conhecimento e comportamento, 

promovendo sua superação. 

Todavia, um critério por deveras indispensável, fortemente defendido pelo autor 

refere-se a eleição de uma ou outra teoria da aprendizagem para a aplicação. Tal fato não 

dependerá exclusivamente das considerações teóricas subjacentes às abordagens, mas das 

legítimas demandas referentes a cada uma das distintas situações de aprendizagem, bem como 

das condições em que as estratégias possam se realizar. 

Com efeito, se nos limitamos a ecoar mecanicamente uma seqüência de ações que nos 

foi ensinada, posteriormente poderá nos parecer muito mais complexo recuperar e aplicar o 

conhecimento a uma outra situação que se distancie, ainda que minimamente, do que foi 

aprendido, podendo tornar-se uma tarefa complicada, o fato de transferir o conhecimento à 

uma nova situação de aprendizagem. 
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“A transfer ência é uma das características centrais da boa aprendizagem, e portanto, 

um de seus problemas mais habituais. Sem capacidade de ser transferido para novos 

contextos, o aprendido é muito pouco eficaz” (POZO, 2002, p. 63).  

Portanto, as idéias do autor nos permitem considerar que em aspectos gerais, a 

aprendizagem por associação, em seu caráter mecanicamente recorrente, suscita uma 

generalização mais restringente. No entanto, a aprendizagem por reestruturação, permite 

significar o conhecimento aprendido. 

Desta forma, o fato da criança adquirir habilidades para reproduzir uma determinada 

representação escrita, não significa, necessariamente que ela compreenda seu modo de 

composição, daí a necessitam de reelaborar seus conhecimentos, partindo da cópia para a 

recomposição, para que a aprendizagem não se submeta a mera repetição. 

3.2 Desenvolvimento processual da aprendizagem da criança Down: 
percorrendo distâncias 

Em sua obra, baseada na teoria de Feuerstein, Fonseca (1998) aborda a questão da 

modificabilidade cognitiva estrutural, partindo do princípio de que todo ser humano é passível 

de modificação, afirmando que o “capital humano de adaptabilidade” possivelmente poderá 

mudar em diversas direções, todavia será necessário que se procure os meios adequados para 

que a modificação desejada se realize. 

Partindo do princípio de que as disfunções, sejam elas de atenção, integração, seleção 

ou elaboração da informação, ainda que restritas, possivelmente poderão ser modificadas 

estruturalmente, o autor considera que o ensino de pessoas com necessidades educacionais 

especiais carece da obrigação de “explorar as disfunções cognitivas” de forma dinâmica.  

Echeita e Martín (1995) contribuem para defender esta possibilidade de modificação, 

visto que consideram as estruturas cognitivas de crianças com déficit no desenvolvimento 

mental, desprovidas de mobilização e dinamicidade. Assim, a instauração de situações 

conflituosas possivelmente possibilitará novas aprendizagens, reestruturando e reconstituindo 

o processo intelectual dessas crianças. 

“Trata -se de uma transformação do processo cognitivo em si próprio, no seu ritmo, na 

sua amplitude na sua natureza auto-reguladora” (FONSECA, 1998, p. 58).  

As transformações são extremamente necessárias para possibilitar a promoção de 

novas aprendizagens. Echeita e Martín (1995) elegem duas situações específicas, passíveis de 

modificação e possivelmente corrigíveis, em que a sua transformação acarretará em resultados 
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animadores quanto à capacidade de generalização das aprendizagens. Uma das situações 

possivelmente modificáveis refere-se aos déficits de funcionamento nos processos de 

transferência ou generalização de situações específicas e tarefas comuns. 

De acordo com os autores, a carência de uma intervenção de qualidade no sentido de 

ampliar as capacidades de generalização, dificultam o desenvolvimento e as possíveis 

elaborações de estratégias de aprendizagem, visto que crianças com atraso no 

desenvolvimento mental apreendem as informações ensinadas e até conservam muito bem tais 

aprendizagens, desde que a tarefa permaneça a mesma e a situação se mantenha constante. 

Todavia, os resultados são praticamente contraproducentes em tarefas e situações que 

envolvam novas aprendizagens. 

A segunda situação passível de modificação, referente às limitações no próprio 

processo de aprendizagem refere-se ao que Fierro (1995a, p. 237) considera como o “manejo 

flexível e adaptativo do aprender a aprender”. As crianças com atraso no desenvolvimento 

mental comumente não apresentam subsídios para administrar o uso das estratégias adquiridas 

com o intento de otimizarem os resultados das experiências de aprendizagem. 

Esta incapacidade de transferir conhecimentos precisa ser corrigida, visto ser a base 

para futuras aprendizagens, além de sinalizar que um determinado conteúdo já foi acomodado 

e está pronto para ser reconstruído em outras situações, quando um novo conflito poderá ser 

instalado. 

Neste contexto, a intervenção docente se torna um fator de extrema importância, visto 

que a educação escolar necessita provocar certos desequilíbrios através de novas situações de 

aprendizagem. Todavia, será interessante que tais atividades sejam previamente elaboradas 

com o objetivo de instigar posteriormente o processo de reequilibração, proporcionando 

situações mediadas entre o conhecimento a ser adquirido e a criança. 

Os estudos de Fonseca (1998, p. 25), ainda chamam a atenção para a contribuição de 

Campione (apud. Fonseca, op. cit.) que “destaca especialmente os processos e produtos da 

aprendizagem, assim como a interação entre eles”.  

Fonseca ressalta que as investigações de Campione acerca da aprendizagem de 

crianças com déficit mental sinalizam para o esclarecimento do equívoco que possivelmente 

poderá se estabelecer no caso de compreendermos a inteligência exclusivamente como termo 

unívoco de rapidez de aprendizagem. 

O referido autor considera recomendável que se priorize a importância dos processos 

metacognitivos, destacando a idéia central de valorização da compreensão do sujeito que 
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aprende, em ritmo peculiar, além de favorecer a auto-regulação, estabelecendo uma espécie de 

conscientização sobre o seu próprio processo de aprendizagem. 

Marchesi e Martín (1995, p. 25), contribuem com as discussões e tecem suas 

considerações afirmando que o processo que estabelece uma relação direta com “a 

inteligência e a aprendizagem é a capacidade de generalizar ou transferir uma aprendizagem a 

novas situações. Se aprendemos algo é porque somos capazes de colocar em funcionamento 

conhecimentos e estratégias anteriores que já possuímos e aplicá-las a este novo problema”.  

Neste sentido, a capacidade de “aprender a transferir o aprendido” a outros 

conhecimentos representa o comportamento inteligente, como também pode ser concebido 

como o ponto de maior fragilidade na capacidade de aprender das crianças que apresentam 

déficit no funcionamento mental. 

No caso especifico de crianças com necessidades educacionais especiais, os prováveis 

atrasos na aprendizagem “são sinônimos de uma limitação na capacidade de generalização ou 

transferência, o que é conseqüência, por sua vez, das dificuldades que estes indivíduos 

apresentam para planejar e regular seus processos de conhecimento” (MARCHESI; 

MARTÍN, 1995, p. 27). 

Fierro (1995b), acrescenta que não se trata unicamente de uma limitação na 

capacidade de apropriação de conhecimentos escolares, mas também de conhecimentos 

sociais e da vida diária. 

Apesar da irreversibilidade da S.D, o fato não restringe a criança com atraso no 

funcionamento mental a enquadrar-se em padrões preestabelecidos de formatos estanques. O 

potencial de modificação de cada sujeito é de caráter singular, fortemente caracterizado por 

toda sua trajetória de vida, marcada principalmente pelo período de estimulação precoce e das 

posteriores experiências familiares e sociais (FONSECA, 1998). 

Neste sentido, os objetivos a serem alcançados precisam ser traçados à medida que a 

criança progride, e a partir deles poderão ser traçados novos desígnios, sem desconsiderar os 

prováveis avanços, ainda que mínimos, e as impossibilidades que a sua condição biológica 

estabelece. 

Os estudos e Marchesi e Martín (1995) sinalizam a possibilidade de que os avanços na 

aprendizagem permitem passar de esquemas ligados a contextos muito específicos, à sua 

utilização em situações gerais. Assim, as estratégias adjacentes ao indivíduo são aplicadas 

com flexibilidade em diversas tarefas e situações. Assim, estará elaborando uma estrutura 

hierárquica entre as estratégias apreendidas, podendo organizá-las de acordo com sua 

funcionalidade.  
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Para Marchesi e Martín (1995, p. 30), a linguagem, conseqüentemente torna-se um 

fator muito importante, tendo em vista que por intermédio da “mediação semiótica”, a 

linguagem influencia diretamente o planejamento e a regulação das estratégias de 

aprendizagem de cada indivíduo. 

Os autores acima referenciados consideram que, a princípio o processo de auto-

regulação se consolida por condições de ensino e aprendizagem centradas no adulto, que 

organiza e exerce função diretiva, “por meio da linguagem”, influenciando na aquisição de 

estratégias de aprendizagem e nos conhecimentos da criança. 

Nesta perspectiva, “os problemas da linguagem” adquirem extrema relevância para 

explicar os “atrasos na aprendizagem”.  

De acordo com os estudos de Marchesi e Martín (1995), crianças com déficit no 

desenvolvimento mental não produzem estratégias próprias, necessárias para a resolução de 

problemas ou conflitos, e mesmo quando lhes são ensinadas estratégias, apresentam inúmeras 

dificuldades de se mostrarem capazes de utilizá-las com propriedade. De tal modo, torna-se 

necessário ensinar-lhes metodicamente a forma como poderá ser aplicada uma determinada 

estratégia. 

Contudo, tais considerações não confirmam sua incapacidade de aprendizagem, visto 

que possivelmente poderão aprender, desde que se priorize o ensino sistemático e específico. 

Entretanto, será interessante considerar o fato de que, ainda que aprenda algo, possivelmente 

o conhecimento apreendido não será aplicado com flexibilidade, causando problemas de 

“transferência de aprendizagem”, influenciando a capacidade d e generalização. 

Especificamente, toda a problemática se encontra instalada na “transferência de estratégias 

metacognitivas de controle executor” (MARCHESI; MARTÍN, 1995, p. 32).  

Caso seus conhecimentos sejam novamente avaliados, teremos a impressão de que 

regrediram, pois parecem ter esquecido tudo que supostamente aprenderam (FERREIRA; 

COTRIM; PALHA, 1992). 

Marchesi e Martín (1995) fundamentaram seus estudos na perspectiva teórica de 

Borkowski e Canavaugh (1979)3, e enumeraram algumas razões que possivelmente podem 

proporcionar explicações conclusivas diante do motivo da falta de generalização das 

estratégias já adquiridas a situações novas, em crianças que apresentam déficits intelectuais. 

                                                
3BORKOWSKY, J. G.; CANAVAUGH. J. C. Maintenance and generalization of skills and strategies by the 
retarded. In: Handbook of mental deficiency: Psychological theory and reserch. Hillsdale, N.J.: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1979. 
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De acordo com os autores, uma das possíveis razões está amparada no caso específico 

de crianças cuja dificuldade reside no próprio processo de aprendizagem da estratégia. Outra 

possibilidade permeia os casos em que ocorre a aprendizagem, mas ela não se mantém, 

tornando impossível a generalização das estratégias. Todavia, esta segunda possibilidade é 

contestada por estudiosos como Campione, Brown e Ferrara (1982)4, que consideram que a 

estratégia não é apreendida, quando o sujeito é incapaz de manter e transferir o conhecimento 

apreendido. 

O terceiro motivo que poderia explicar a carência de generalização das estratégias a 

novas situações, parte da consolidação de que a tarefa de aprendizagem se dá por processos 

distintos à tarefa de generalização. 

A quarta possibilidade se refere a um déficit especifico que resulta em uma falha na 

seleção e na prática de estratégias apropriadas. Por último, trata-se de sujeitos que apresentam 

excessiva rigidez na adaptação de estratégias a situações distintas, ainda que para isso sejam 

necessárias pequenas modificações. 

Marchesi e Martín (1995, p. 31), apontam para as concepções de aprendizagem 

desenvolvidas nos estudos de Brown, Bransford, Ferrara e Campione (1983)5, que apresentam 

uma sexta razão para tal problemática, que é a possibilidade do sujeito não “compreender o 

significado das atividades que lhes foram ensinadas”, ignorando o propósito do treinamento. 

Neste sentido, as instruções recebidas poderão ser carentes de informações sobre a 

funcionalidade e benefícios próprios de tal aprendizagem. Assim, parece que os aprendizes 

desconhecem onde, quando, como e porque deveriam ou não aplicá-las a situações reais. 

Os autores acrescentam uma ressalva diante da “incorporação dos processos 

metacognitivos”, que embora representem um avanço considerável nos processos de instrução 

de crianças com déficit intelectual, nem sempre os resultados podem ser considerados 

satisfatórios, visto que o nível de desenvolvimento mental interfere de forma crucial. 

Nesta perspectiva, o processo de escolarização se torna uma tarefa árdua aos alunos 

com necessidades educacionais especiais. Delval (1998) considera que tal dificuldade poderá 

ser caracterizada pelo fato de que o objetivo principal da escola é a consolidação da 

concepção de que os alunos precisam aprender a aprender. Assim, os aprendizes precisam ser 

                                                
4CAMPIONE, J. C.; BROWN, A. L.; FERRARA, R. Mental Retardation and Inteligence. In: SERNBERG, R. 
Handbook of Human Inteligence, Columbia university Press: Nova Iorque, 1982. 
5 BROWN, A .L.; BRANSFORD, J. D.; FERRARA, R. A., CAMPIONE, J. C. Learning, remembering and 
understanding. In: P. Mussen (eds.), Carmichael’s manual of child psychology, vol. 3: J. H. Flavell y E. 
Markman (eds.), Cognitive development. Nueva york: Wiley, 1983. 
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conscientes dos conhecimentos já adquiridos e dos que ainda estão por vir, tornando-se 

capazes de encontrar informações no momento em que houver necessidade. 

O problema se estabelece justamente por que os alunos que exigem atendimento 

especializado apresentam déficits de aprendizagem exatamente nos aspectos que a escola 

regular ampara suas concepções de ensino, pois devido à dificuldade, e em alguns casos 

incapacidade, de auto-desenvolvimento e regulação da sua aprendizagem é que inúmeros 

alunos são deixados à margem do ensino regular. 

A escola precisaria investir com afinco no desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

capacidade de pensar, para intervir na capacidade de aprender, tendo em vista que nem todas 

as crianças têm as mesmas oportunidades de contar com o reforço positivo que o meio social 

poderá proporcionar. Crianças nascidas em condições pouco favoráveis possivelmente 

dependerão muito mais da escola do que outras crianças com melhores condições financeiras. 

Neste sentido, a escola poderá ser o único local onde as crianças tenham a oportunidade de 

aprender e se apropriar dos conhecimentos científicos de extremo valor social (DELVAL, 

1998). 

Segundo Marchesi e Martín (1995) a educação escolar somente poderá cooperar para o 

desenvolvimento da criança com atraso no desenvolvimento mental à medida que beneficia o 

alargamento do pensamento infantil autônomo. 

O ensino formal estará favorecendo o desenvolvimento intelectual das crianças, 

especiais ou não, a partir do momento em que sua capacidade de adquirir e construir 

conhecimentos não careça sofrer regulações advindas exclusivamente de intervenções 

exógenas. A partir do momento em que as crianças são capazes de pensar e agir com 

autonomia, possivelmente terão condições de elaborar estratégias de aprendizagens e 

reestruturá-las, aplicando-as a outras situações em contextos que extrapolem o âmbito 

educacional. Desta forma, será possível perceber as alterações e possíveis progressos 

ocorridos em determinados momentos, como resultado de uma intervenção de qualidade 

(FIERRO, 1995b). 

Fierro (1995b) ressalta que, para tentar desenvolver uma intervenção de qualidade, o 

professor precisará conhecer as peculiaridades do desenvolvimento cognitivo dos alunos, para 

garimpar informações quanto ao potencial e à forma como se processa a sua aprendizagem, 

com o intuito de conhecer a capacidade da criança de tirar proveito do que lhe é ensinado, 

sem desconsiderar os aspectos funcionais das possíveis estratégias apreendidas. Contudo, tal 

tarefa não se consolida em uma atividade comumente desenvolvida, tampouco a credencia 

como uma função simplesmente resolvida através da boa vontade ou bom senso do professor. 
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Assim, é possível que tal trabalho exija do docente, além de muito compromisso profissional 

e horas de dedicação ao estudo da problemática em questão, a possibilidade do 

estabelecimento de parcerias que poderão oferecer auxílio diante das dificuldades que 

provavelmente serão encontradas no decorrer da trajetória. 

Torna-se imprescindível ressaltar que a habilidade de controle e regulação do seu 

processo cognitivo é uma tarefa muito complexa para as crianças com necessidades 

educacionais especiais, mas, isso não significa que sejam incapazes de aprender. Desta forma, 

a intervenção se torna imprescindível e a grande responsável pelo avanço intelectual 

autônomo, atribuindo às crianças a possibilidade de aprender sem que necessariamente uma 

outra pessoa faça por elas. Assim, essas crianças poderão desfrutar dos direitos que a 

cidadania democrática, e a equidade de direitos, independentemente da condição física, 

biológica e social, pode lhes proporcionar. 

O discurso soa com caráter de antiguidade e redundância, mas infelizmente ainda é 

uma realidade vigente em diversas escolas. O ensino regular nem sempre está preparado para 

receber e favorecer o desenvolvimento de crianças que apresentam déficits intelectuais. 

Porém, necessita rever seus conceitos para abraçar a todos, independente dos estigmas, das 

etiquetas e dos rótulos, que por sua vez podem até classificar comportamentos, mas nunca 

serão parâmetros comparativos para a classificação de pessoas (FONSECA, 1995). 

 



 

 

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE LEITURA E ESCRITA: DIRECIONANDO 
A CAMINHADA 

Os estudos de Piaget centralizaram-se na gênese do conhecimento, nas formas de 

organização conceitual de ordem psicológica e epistemológica para a explicação da 

construção dos conhecimentos infantis. Desta forma, as contribuições advindas desses estudos 

proporcionaram subsídios para melhor compreender o desenvolvimento cognitivo, o que tem 

servido de base para importantes pesquisas que vêm revolucionando alguns aspectos da 

educação. Entre estas, destacamos as que se referem à aquisição da representação da escrita, 

tendo em vista ser este o foco desta investigação. 

Nesta perspectiva, os estudos desenvolvidos por Emília Ferreiro, especificamente no 

que tange à investigação da forma como a criança lida com a representação escrita, à medida 

que seus conhecimentos avançam de um nível de organização conceitual para o subseqüente, 

subsidiarão a realização deste trabalho. 

Ferreiro (1981/2001) considera inaceitável o menosprezo dos conhecimentos prévios 

que a criança carrega consigo ao ingressar no sistema de ensino regular, uma vez que esses 

poderiam ser aproveitados como ferramentas para enriquecer o ensino em sala de aula. 

Partindo do pressuposto de que os conhecimentos prévios servem de suporte para as novas 

informações que resultam em constantes reestruturações do conhecimento, seria muito 

interessante se o professor os aproveitasse com mais afinco, em situações de sala de aula. 

Delval (1998) considera inegável a contribuição que o ensino formal apresenta no 

processo de construção do pensamento infantil, uma vez que introduz a criança no 

pensamento científico e, conseqüentemente, faz com que ela se aproprie de novos 

conhecimentos. O problema se apresenta no momento em que freqüentemente se dissocia o 

saber escolar do saber adquirido através da prática cotidiana.  

Ferreiro (1981/2001) argumenta que as instituições de ensino ainda se esquecem que 

as crianças aprendem sem que tenham que pedir permissão para tanto, independente de terem 

ou não autorização institucional, independente de estarem ou não no cenário escolar, elas 

estão constantemente predispostas a fazer inúmeras descobertas. 
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Nas ruas, em casa, na vivência em geral, a criança percebe que a escrita é uma parte 

integrante da “paisagem urbana”. Tal percepção se consolida mediante informações 

contextuais, consideradas por Ferreiro (1981/2001), como a escrita contida em embalagens e 

demais objetos que circundam os contextos infantis, que proporcionam a antecipação da 

leitura dos registros gráficos presentes nos rótulos. 

Considerando os “dados contextuais” possivelmente a escrita se apresentará para a 

criança como um objeto cultural cuja funcionalidade e aplicabilidade se apresenta em diversas 

situações, desmistificando a idéia de que é nos bancos escolares que se aprende 

verdadeiramente a ler e a escrever. 

Neste contexto, as investigações de Ferreiro (op. cit.) denunciam a prática do ensino 

da escrita de maneira decodificada, como um grande contra-senso, como se o símbolo escrito 

não passasse de uma série de marcas desconexas, restringindo a escrita a simples traçados e 

formas gráficas, ou uma mera repetição de fonemas isolados sem nenhum significado, 

fortalecendo a lacuna existente entre a linguagem infantil e a linguagem aprendida na escola. 

De acordo com Ferreiro (1985/2001) as crianças buscam conhecer a natureza desse 

sistema simbólico de representação escrita, descobrindo suas propriedades, por meio de um 

extenso e complexo processo de construção passível de ensaio e suposições, procurando 

basicamente entender o que a escrita representa e como se estrutura esta forma de 

representação. 

Seber (1997) explica em seus estudos que a forma de pensamento que prioriza os 

conhecimentos exclusivamente transmitidos pelo professor faz com que se ignore o fato de 

que, ao agir sobre a escrita, a criança reflete sobre suas próprias ações. Este processo contínuo 

de reflexão e reestruturação das informações resulta em criações originais onde fica claro que 

cada criança aprende de forma singular. 

Assim, Seber (op. cit.), confirma a idéia de que o desenvolvimento intelectual não 

obedece a uma linearidade, pois são justamente as oscilações que permitem as reformulações 

na “organização interna das açõ es”, responsável pela evolução no desenvolvimento intelectual 

infantil. Se considerarmos tal perspectiva, diante do desenvolvimento intelectual caracterizado 

pelo movimento de ir e vir, poderiam ser desenvolvidos programas de alfabetização que não 

fossem tão severamente rígidos, podendo considerar a perspectiva da criança, bem como suas 

reais dificuldades e habilidades.  

A disponibilidade para compreender as tentativas de escrita infantis demanda o 

entendimento de que não se pode esperar que as crianças dominem desde o princípio as 

convenções do sistema de representação escrita. Para tanto, elaboram mecanismos de ação 
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com o intuito de transformar a escrita em um objeto compreensível, ainda que não esteja 

associado às regras lingüísticas. Por meio das suas produções espontâneas, a criança acredita 

escrever as palavras da maneira que deveria ou poderia escrevê-las (SEBER, 1997). 

Ao longo das tentativas de leitura e escrita, as crianças estabelecem o que Ferreiro 

(1985/2001) denomina de “estratégias cognitivas”,  a fim de encontrar uma resposta diante do 

sistema de representação escrita, que se apresenta para ela como um ambiente de problemas 

cognitivos.  

Suas concepções parecem demonstrar, nos momentos inicias do processo de 

alfabetização, que a escrita é privilegiada, visto derivar de uma ação com resultados imediatos 

e observáveis, decorrentes das marcas registradas, enquanto a leitura não produz, 

necessariamente, resultados visíveis em relação ao objeto. Neste sentido, Ferreiro (1981/2001) 

explica que ao escrever acrescentamos marcas à superfície, todavia, ao realizar a leitura a 

superfície marcada continuará ilesa, ainda que o texto já tenha sido lido. 

Durante suas produções, sofisticam os processos de construção nos quais revelam suas 

intenções e idéias elaboradas a partir do material escrito, apresentam suas invenções e sua 

própria interpretação diante do produto final da sua escrita. Desta forma, torna-se preciso que 

tais tentativas espontâneas sejam necessariamente lidas ou mesmo interpretadas pelo 

professor sem classificá-las a priori, como erros ortográficos. 

Nestas ocasiões específicas de tentativas, erros e acertos é que as crianças assentam 

suas suposições acerca do próprio significado da representação escrita e convertem a situação 

conflituosa, que se estabelece diante de seus ensaios, em inquietações, que lhes permitirão a 

possibilidade de prosseguir recriando condições para que se obtenha a resposta necessária, no 

momento preciso (FERREIRO; TEBEROSKY, 1979/1999). 

As autoras acima citadas consideram que suas tentativas de apropriação da natureza do 

sistema simbólico de representação escrita adquirem níveis de conceitualizações sobre a 

escrita que correspondem à exploração das suposições infantis, sinalizando a sua busca pela 

compreensão deste objeto. 

Ferreiro e Teberosky (op. cit.) explicam ainda que a criança passa a experimentar suas 

suposições, e aos poucos, aprende que a escrita também é um objeto simbólico, um 

significante que mantém relações muito estreitas com o desenho. 

Assim, Ferreiro (1985/2001) considera que no início as tentativas espontâneas de 

representação gráfica da criança, se confundem, visto que, os desenhos e a escrita consistem 

marcas ou traços visíveis na superfície. 
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Aos poucos, a criança vai experimentando esses traços e inicialmente parece acreditar 

que eles se completam, pois considera que a imagem confirma a escrita. Posteriormente, passa 

a perceber que as distinções entre os traçados compõem duas formas de representação, a 

icônica e a não icônica. 

Assim, o fato da criança ainda não saber ler e escrever alfabeticamente, não pode ser 

considerado como uma comprovação de que não tenha idéias sobre a representação escrita. 

Uma das primeiras tentativas que as crianças estabelecem para tentar compreender esse 

sistema, refere-se à distinção entre as representações icônicas e não icônicas. Na medida que 

elaboram essa distinção, entre figura e escrita, logo percebem que podem ler nas letras, mas 

não desconsideram o fato de que as imagens também servem como elementos de apoio que 

não podem ser desconsiderados nas situações de leitura (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1979/1999). 

Embora saibam que as figuras podem ser interpretadas, consideram a escrita 

diferenciada por utilizar outras formas de marcas gráficas (FERREIRO, 1981/2001). 

Aos poucos a criança passa a criar variações visíveis entre as formas gráficas usadas 

para escrever diversas palavras; tais variações perpassam pelo uso de letras, bem como pela 

diferença na combinação dessas mesmas letras. 

Desta forma, Ferreiro (1981/2001) considera que no momento em que a criança dispõe 

de habilidades que possibilitem a diferenciação entre o desenho e a escrita, percebem que as 

palavras escritas precisam se diferenciar uma das outras para que possam ser interpretadas, 

passando a prestar atenção às variações sobre os eixos qualitativos e quantitativos. Então, 

passam a considerar a quantidade mínima de caracteres, bem como a variedade interna de 

letras, aspectos que se caracterizam como construções próprias e peculiares de cada criança. 

Neste sentido, para que uma combinação de letras possa ser lida é preciso que haja 

uma quantidade mínima de letras, aproximadamente três, pois a simples presença das letras 

não lhe atribui a condição de que possa ser legível, ou seja, “a legibilidade de um texto 

aparece associado à quantidade”. Todavia, para que o aglomerado de letras tenha algum 

significado e comunique a idéia de um objeto, deverá haver uma variação de letras, ainda que 

seja na sua ordem (FERREIRO; TEBEROSKY, 1979/1999, p. 46). 

Ainda que a habilidade de distinguir o desenho da escrita tenha sido superada pela 

criança, essa relação entre a representação icônica e não icônica é concebida por ela de uma 

forma tão direta, que parece ansiar por representar os mesmos elementos num e noutro 

sistema de simbolização. Porém, tanto o desenho quanto a representação escrita recorrerem a 

um componente interpretativo. Parece que, em algumas situações, a criança pressupõe que a 



 

33 
 

 

mesma interpretação que faz sobre o desenho pode ser atribuída à escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, op. cit.). 

Assim, a criança parece estar considerando que a escrita representa o nome dos 

objetos, como um rótulo ou uma etiqueta. Em situações como estas o nome é atribuído a todo 

o texto, passando a ser totalmente previsível a partir da imagem. Parece que espera encontrar, 

no texto, o nome do objeto desenhado, por acreditar que a escrita, acompanhada da figura, 

represente o nome do objeto. 

Isso não significa considerar que a criança trate o texto impresso unicamente como se 

fosse um desenho, mas que, além disso, a escrita ainda não conseguiu alcançar o nível de 

estabilidade necessário para poder conservar sua atribuição. 

Ferreiro e Teberosky (1979/1999, p. 78) consideram que: 

[...] para o sujeito, é possível passar de um a outro sistema, e que esta 
passagem não modifica basicamente o ato de interpretação, porque texto 
e imagem formam um todo complementar. Ambos são uma unidade com 
vínculos muito estreitos, que juntos expressam um sentido. Para 
interpretar o texto, pode-se buscar na imagem os dados que aquela não 
fornece. 

Assim, é possível supor que um único texto possa ser “lido” de diferentes formas, 

variando de acordo com a imagem que o acompanha. 

Quando a criança “lê” nas figuras, ou a partir delas, parece interpretar o desenho, 

atribuindo tal interpretação ao texto. Ferreiro e Teberosky (1979/1999) explicam que é o que 

acontece quando as crianças ensaiam a leitura das histórias, inferindo conteúdo a partir do 

desenho, ou através de narrações feitas por outros leitores adultos ou crianças alfabetizadas. 

Neste sentido, sua atitude e sua postura, como: segurar o livro, ler sinalizando com o 

dedo, onde olhar, etc., são consideradas como uma forma de imitação das características da 

notação alfabética, expressas por meio dos atos de leitura.. Além desses indícios de que está 

realizando uma “leitura”, ainda há a memorização de segmentos do texto e a sua entonação ao 

narrar a história.  

O fato de poder comportar-se como um leitor ou escritor, ainda que não seja da forma 

convencional, faz com que as crianças aprendam precocemente o “essencial das práticas 

sociais ligadas à escrita” (FERREIRO, 1981/2001, p. 60).  

A prática de sinalizar com o dedo e seguir a linha imitando os procedimentos 

realizados durante a leitura de um texto parece revelar fortes indícios de que, ao propiciar 

situações de leitura podemos colaborar na formação de futuros leitores. 
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Para Cazden (1987) os benefícios de lermos histórias para as crianças antes mesmo de 

que adquiram habilidades para fazê-las sem o auxílio de outras pessoas, parecem 

incontestáveis. Assim, considera que o fato de ler para as crianças possivelmente poderá ser 

um modo bastante eficiente de desenvolver sua compreensão diante das estruturas dos textos 

escritos, bem como desenvolver a habilidade de ler convencionalmente, da esquerda para a 

direita, de cima para baixo e de frente para trás. 

O referido autor ressalta que essa regra atribuída pelo sistema de escrita se caracteriza 

como um dos aspectos mais arbitrários desse sistema. Para conhecê-lo não é suficiente saber 

em que direção realiza-se a leitura. Além disso, torna-se necessário que outra pessoa informe 

a criança sobre esta convenção, por isso a importância de vivenciar atos de leitura, sobretudo, 

por meio da leitura de histórias infantis que sugerem essa capacidade de compreender que a 

escrita segue suas regras de convenções e de funcionamento, e que nem todas são evidentes 

por si mesmas, precisando ser compartilhadas e ensinadas. 

O fato de escutar histórias com a entonação dada pelo leitor poderá fornecer indícios 

muito significativos sobre a descoberta da estrutura sintática do texto. Assim, torna-se 

fundamental inserir as crianças o quanto antes no mundo da leitura e da escrita, uma vez que, 

ainda que não leiam e escrevam convencionalmente, estarão percebendo uma das funções 

sociais do sistema de representação escrita, função esta que também perpassa pelos 

entremeios da comunicação, da expressão oral ou escrita e do registro como uma ferramenta 

de auxílio à memória. 

4.1 A bússola da alfabetização: qual a direção? 

A preocupação com a alfabetização dos alunos é um fato irrefutável, especialmente 

quando se trata da aquisição dos processos de leitura e da representação escrita. Neste sentido, 

a inquietação de professores e pais configura-se em uma pressão social muito forte sobre 

aquele que aprende, causando uma possível ansiedade que certamente poderá provocar sérios 

danos no processo de aprendizagem das estratégias de alfabetização. 

O fato é bastante comum quando se trata da alfabetização de crianças consideradas 

normais, todavia a preocupação cresce, quando estamos discutindo sobre o ingresso no ensino 

sistematizado, da leitura e da representação escrita, por crianças com necessidades 

educacionais especiais afetadas pela S.D (MANTOAN, 1989). 

É importante ressaltar que as dificuldades se apresentam para todas as pessoas, umas 

têm mais facilidade em desvencilhar os problemas, outras levam um pouco mais de tempo e 
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requerem atividades específicas. Saad (2003) afirma que, quanto às crianças com S.D, é 

essencial que se desenvolvam atividades educacionais desvinculadas das ações 

assistencialistas, favorecendo a autonomia e a auto-confiança, enfatizando a questão de que 

suas diferenças não as desmerecem. 

A referida autora, ainda acrescenta considerações quanto à exigência escolar e familiar 

diante da apropriação do processo de alfabetização, valendo a ressalva de que é equivocada a 

idéia de que há limites para a capacidade de aprender. 

O ser humano é capaz de adaptar-se a inúmeras situações, sendo apto o suficiente para 

absorver, das circunstâncias vivenciadas, diversas possibilidades de aprendizagem, que 

podem variar de acordo com as condições pessoais, que perpassam pela esfera social e 

biológica, porém não se extinguem com a idade. Assim, a aprendizagem se constitui como um 

processo contínuo que se estabelece ao longo da vida. 

Da mesma forma que há pessoas consideradas normais, freqüentando Programas de 

Alfabetização de Jovens e Adultos, possivelmente impedidas de alfabetizar-se quando 

crianças, por vicissitudes e adversidades que adiaram o processo comumente adquirido em 

período escolar de seis a sete anos de idade, momento legal e historicamente destinado a este 

evento, também há crianças com S.D que só aprendem a ler e a escrever durante ou depois da 

adolescência. 

Contudo, muitas das barreiras encontradas por estas crianças para se apropriarem do 

sistema de representação escrita devem-se à deficiência na formação dos professores, que, por 

serem muitas vezes despreparados para trabalharem com as diversidades, não investem no 

potencial criador destas crianças. Talvez não atuem por omissão, mas por desinformação; 

todavia, tal situação reflete diretamente na criança que necessita de atenção especializada. O 

fato de conhecer a capacidade de aprender, as peculiaridades, os interesses do aprendiz, além 

do processo de desenvolvimento das estruturas cognitivas, poderá garantir ao professor a 

possibilidade de elaborar estratégias de ensino que favoreçam novas aprendizagens, 

contribuindo para a “normalidade” do desenvolvimento infantil.  

Uma investigação realizada por Saad (2003), com um grupo de crianças e adolescentes 

brasileiras afetados pela S.D, pode nos trazer mais entusiasmo no trato com crianças com 

atraso no desenvolvimento mental, bem como uma certa tolerância, quanto ao período de 

alfabetização. Os dados da sua pesquisa demonstram que oito entre os dez sujeitos 

investigados conseguiram se alfabetizar em idade média de quatorze a quinze anos, sendo que 

outros dois demonstraram interesse pela leitura e escrita a partir dos dez anos de idade, 

sinalizando indícios iniciais de apropriação do processo de alfabetização. Vale a ressalva de 
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que os sujeitos investigados freqüentavam precocemente, uma instituição de ensino especial 

no Estado de São Paulo, onde era priorizado o ensino de habilidades técnicas, menosprezando 

o desenvolvimento das habilidades cognitivas. 

Seus estudos corroboraram a possibilidade de um investimento constante na 

capacidade de superação e aprendizagem desses jovens, desmistificando a idéia de estagnação 

da capacidade de aprender. Ademais, suas considerações reafirmam a premissa da eqüidade 

social, onde todos, sem exceções, têm garantido o direito de apropriar-se de qualquer domínio 

que possibilite sua permanência e sobrevivência em uma sociedade letrada, como a que 

vivemos, incluindo alfabetizar-se, que é uma das habilidades essenciais que consagram a 

participação, a autonomia e auto-valorização do indivíduo na sociedade. 

A consideração de que cada pessoa se desenvolve de acordo com suas peculiaridades 

está subsidiada na proposta de Seber (1997), sobre a questão dos ritmos próprios de cada 

indivíduo, quando delega importância ao fato de que as crianças precisam de tempo para 

realizar suas descobertas sobre a escrita e dominá-la conceitualmente, para transformá-las em 

suas próprias conquistas. Entretanto, quase nunca o tempo das crianças é o mesmo do 

professor, quase sempre preocupado em seguir os conteúdos pré-estabelecidos e terminar 

mais um ano letivo. 

Infelizmente, é a criança que precisa se adequar ao tempo e ao ritmo do professor, 

quando o processo precisaria acontecer de forma inversa. À medida que não se enquadram na 

marcação da dança ditada pelo professor, perdem-se no meio do caminho e passam a 

configurar o triste quadro da repetência, da exclusão e muito certamente acabam por se evadir 

da escola, que nas condições que se apresenta, não lhes serve para nada, além de tomar seu 

tempo. 

Tal como com as outras crianças, o trabalho de alfabetização de crianças com S.D 

requer que consideremos muito mais suas potencialidades do que o seu déficit. Danielsky 

(2001) sugere que as atividades com as crianças Down sejam desenvolvidas a partir do 

princípio do “trabalho com as unidades de informação”, não simplesmente favorecendo a 

repetição e a memorização, mas com a intenção de ativar o cérebro, enriquecendo-o com 

diversos níveis de informação, das mais simples e corriqueiras até às mais complexas, sem 

necessariamente seguir a ordem indutiva das informações. Possivelmente, tais atividades 

serão bastante interessantes para as crianças, levando-as a expandir sua capacidade de análise, 

síntese, lógica e abstração, uma vez que comumente apresentam dificuldade de 

sistematização. 
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Danielsky (op.cit) considera que os estímulos realizados com o intuito de promover o 

desenvolvimento do ato motor da atividade escrita podem ser favorecidos por meio de 

atividades que beneficiem as condutas motoras essenciais a essa aprendizagem, tais como a 

coordenação motora fina, orientação espacial, ritmo, tempo, esquema corporal, bem como 

fortalecimento dos vínculos afetivos com o intuito de que a criança se desenvolva com 

autonomia favorecendo a aprendizagem da escrita. 

Saad (2003) complementa as considerações de Danielsky (2001), afirmando que o 

trabalho com crianças com déficit no desenvolvimento mental requer disponibilidade e 

atenção por meio de programas de desenvolvimento individual, pois não é somente o ato 

motor que precisa ser privilegiado. O trabalho desenvolvido a partir da singularidade, 

demanda a elaboração de objetivos educacionais e estratégias de ensino personalizadas, de 

acordo com o grau de desenvolvimento de cada criança, considerando o seu desenvolvimento 

atual, suas possibilidades de progresso e seu potencial de aprendizagem real. Assim, a 

apropriação das aprendizagens precisará ser bem elaborada pela criança para que internalize 

os novos conhecimentos e adquira condições de transferi-los a diversas situações muito além 

da alfabetização e das paredes que circunscrevem o espaço escolar. 

Os estudos de Saad (op. cit.) sinalizam a necessidade de investir em uma 

aprendizagem integral, amparada no conceito de que a criança com atraso no 

desenvolvimento mental, além de apresentar déficit na capacidade intelectual e de 

aprendizagem, não somente de aprendizagens escolares, ainda apresenta dificuldades na 

capacidade de desenvolver habilidades interpessoais e afetivas. 

Mesmo considerando as dificuldades impostas pela S.D. não podemos negar à estas 

crianças a possibilidade de inserção no mundo letrado. Para tanto, a compreensão das 

estruturas de funcionamento do sistema simbólico de representação escrita, parece contribuir 

para erradicar os preconceitos quanto a capacidade de aprendizagem destas crianças. 

Se considerarmos que são suficientemente capazes de se apropriar desse sistema, 

podemos adequar as práticas de ensino para suprir suas necessidades específicas. 

Parece plausível a idéia de que, mais cedo ou mais tarde, crianças afetas pela S.D 

tenham condições de apropriar-se da representação escrita. 

Nesta perspectiva, Ferreiro (1999/2001) considera bastante pertinente o trabalho de 

alfabetização a partir dos nomes próprios, podendo ser utilizado como uma das palavras 

fundamentais para a alfabetização. Assim, não há nenhuma outra palavra que possa substituir 

o seu nome próprio, pois faz parte de uma ampliação da própria identidade, reconhecer que o 

seu nome se realiza por escrito. 
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Por tratar-se de uma questão de identidade, o trabalho com os nomes pode ser 

desenvolvido tanto para crianças afetadas pela S.D, como para qualquer criança. 

Quando a criança passa a considerar o registro do seu nome, começa a dar indícios de 

que a escrita ganha estabilidade, visto perceber, por comumente encontrar seu nome 

registrado em diversos locais, como cadernos, pastas, etc., que o seu nome sempre se escreve 

com a mesma seqüência de letras, em qualquer situação, sejam elas escolares ou extra-

escolares. 

Conseqüentemente, quando evoluem na construção de novas suposições, percebem 

que podem utilizar as letras do seu nome como um indicativo para novas tentativas de escrita. 

Assim, as letras do nome tornam-se uma referência, algo que serve de suporte no refinamento 

de suas aquisições e habilidades de escrita e de leitura. 

Ferreiro (1981/2001) considera que essas comparações e combinações de letras 

poderão permitir que as crianças desfrutem da possibilidade de descobrir como se formam as 

palavras. Além de compreender que, usando o sistema de escrita alfabético, podem combinar 

letras, descobrem que tais combinações, atreladas às variações, vão lhes permitir escrever 

inúmeras outras palavras, mesmo dispondo de um alfabeto com uma quantidade limitada de 

letras. 

Possivelmente, logo passam a considerar a descoberta de que os pedaços que compõe 

as palavras, os seus segmentos sonoros, têm uma correspondência com as partes da escrita, 

dando origem à consciência das sílabas. Desta forma, consideram a escrita de acordo com a 

“hipótese silábica”, representando cada sílaba por uma letra, considerando o fato de não 

repetir nem omitir as sílabas, direcionando sua atenção para a emissão oral das palavras e o 

seu valor sonoro (FERREIRO, 1981/2001, p. 25). 

Para tanto, concentram sua atenção para realizar a distinção entre “elementos” e 

“totalidades”, com a finalidade de descobrir como se chega a reunir um determinado número de 

letras para formar uma totalidade significativa e só então realizar a leitura. É interessante lembrar 

que, neste momento, a composição destas partes torna-se uma situação conflituosa, repercutindo 

de acordo com o desenvolvimento de cada criança (FERREIRO, 1985/2001, p. 17). 

No entanto, o desenvolvimento de crianças com necessidades educacionais especiais 

parece ressaltar a necessidade de implantar, o quanto antes, a educação precoce. Neste 

sentido, esta prática poderá ser muito proveitosa na “fase de aceleração e da mielinização que 

ocorre nos primeiros momentos do desenvolvimento humano” especificamente no período em 

que as redes neuronais aumentam e se elaboram estruturalmente, respondendo aos estímulos 

recebidos (FONSECA, 1995, p.53). 
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Neste contexto, não poderíamos deixar de fazer referência aos programas de 

estimulação precoce, que parecem necessários, pois a criança precisa adquirir, desde cedo, as 

competências e habilidades que lhe permitirão vivenciar diversas experiências 

enriquecedoras, possibilitando a realização de novas aprendizagens, incluindo a alfabetização. 

Fonseca (idem) adverte que tal fato não confirma a profecia de que crianças com 

déficit no desenvolvimento mental, carentes de estímulos adequados precocemente, estariam 

designadas ao insucesso escolar e pessoal. 

No entanto, torna-se válida a ressalva de que a ausência de uma educação precoce 

intencional e norteada por profissionais qualificados, provavelmente poderá ser um fator 

responsável pelo surgimento de aprendizagens deficitárias, que futuramente, terão que ser 

corrigidas. Ademais, não se tem conhecimento de que as adequações realizadas para suprir as 

necessidades emergentes serão tão bem sucedidas quanto seriam se tivessem início logo após 

o nascimento da criança. 

Saad (2003) acrescenta que a validade dos programas de estimulação precoce está 

ancorada no incremento de um planejamento integrado das áreas do desenvolvimento da 

criança, abrangendo o aspecto sensório-motor, o controle esfincteriológico, o preparo da 

musculatura e articulações para a locomoção e o desenvolvimento da linguagem oral. Assim, 

todo estímulo voltado para o desenvolvimento da oralidade é de extrema importância, 

especialmente para o posterior desenvolvimento do processo de alfabetização.  

4.2 Falar, Ouvir, Escrever: o roteiro da consciência dos sons. 

Não nos resta dúvidas quanto à consideração de que o sistema de escrita que 

utilizamos é alfabético, sistema este em que a escrita não representa diretamente o “aspecto 

semântico” das palavras ou o seu significado, mas sim sua “seqüência fonológica”. Por assim 

dizer, o sistema de escrita alfabético “envolve a análise das palavras em unidades fonológicas 

mínimas”, ou seja, os fonemas, que são representados pelas letras (NUNES, 2001).  

Quando as crianças são pequenas e aprendem a falar, seu interesse parece estar voltado 

para o significado das palavras que elas dizem e ouvem. Desta forma, parece que não lhes 

interessa analisar as palavras em seus aspectos fonológicos. Todavia, quando iniciam o 

processo de alfabetização, as crianças aprendem formalmente a escrita e a leitura, isto é, os 

componentes sonoros das palavras ganham um outro significado, isto requer que elas 

considerem a seqüência dos sons das palavras. 
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Quando apresenta dificuldade em considerar a seqüência sonora das palavras, a 

criança pode utilizar, como estratégia de aprendizagem para a leitura, apenas as pistas visuais, 

tornando quase impossível a leitura de palavras novas. 

Nunes (2001) complementa tais considerações indicando que a “natureza semântica da 

memória” torna ainda mais complexa a possível descoberta de que a escrita representa os 

sons, no entanto, essa idéia não é comumente praticada nas salas de aula. Assim, a dificuldade 

de focalizar os aspectos sonoros de uma palavra nem sempre é um déficit inerente às crianças 

e sim um resultado de práticas escolares vigentes na atualidade. Tais práticas pouco priorizam 

o pensamento sobre os aspectos fonológicos das palavras. 

Guimarães (2001) ressalta que, se por um lado, a aquisição da representação escrita 

pode auxiliar no desenvolvimento da consciência fonológica, por outro, dificuldades no 

desenvolvimento desta podem dificultar a aprendizagem da representação escrita. 

Correa et al. (2001, p. 10) considera que: 

A complexidade da escrita da linguagem pode ser caracterizada pelo seu 
desenvolvimento que se inicia antes mesmo da criança aprender a ler e 
escrever de forma convencional, e pela continuidade deste processo que 
se aperfeiçoa mesmo após desenvolvida uma compreensão sofisticada do 
caráter representacional da escrita. 

Correa (2001) confirma, baseada no ponto de vista cognitivo do desenvolvimento da 

consciência fonológica, que a compreensão desta sugere o entendimento de que a estrutura 

sonora da palavra independe do seu significado. Para tanto, será necessário que a criança 

passe a entender o sistema de representação escrita, como um objeto de pensamento, e não 

somente como um veículo de comunicação e expressão dos seus pensamentos. 

Assim, Correa (op. cit.) acrescenta que crianças não alfabetizadas buscam 

regularidades e padrões no sistema de representação escrita, por isso testam suas suposições, 

para tentar entender como uma escrita pode comunicar algo, podendo ser lida por outras 

pessoas. Assim, iniciam um processo de reflexão metalingüística, referente às marcas gráficas 

dos sons que emitimos ao falar. 

A aquisição da representação escrita passa por um ciclo diferenciado do 

desenvolvimento fonológico na aquisição da língua falada; porém, o leitor deve, mesmo que 

de forma subentendida, relacionar os componentes ortográficos da escrita aos fonológicos 

utilizando essa relação para fazer a leitura de novas palavras. 

Seria ótimo, na verdade, se a aprendizagem da leitura ocorresse de forma 
tão suave como a aprendizagem da linguagem oral, mas a existência de 
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números significativos de crianças que podem falar perfeitamente bem, 
mas que lêem de modo hesitante sugere que a realidade é outra [...] a 
língua escrita coloca mais problemas durante sua aquisição do que a 
língua falada (CARDOSO-MARTINS, 1995, p. 40). 

A consciência fonológica, como explica Cardoso-Martins (1995), é uma habilidade 

metalingüística, que implica na consciência dos sons que compõem a fala. Ao se apropriar, 

inicialmente, do processo de leitura e escrita em uma ortografia alfabética e complexa, como a 

nossa, as crianças poderão basear-se no reconhecimento de associações letra-som das 

palavras. Para tanto, torna-se preciso que as crianças também conheçam as letras e 

apresentem, além do reconhecimento de letras, algum nível de consciência fonêmica. Este 

último aspecto consiste em uma pressuposição de uma capacidade de prestar atenção 

consciente à estrutura fonêmica da língua falada, que é o nível mais evoluído da consciência 

fonológica. 

Estas habilidades atuam complementarmente com o objetivo de permitir a apropriação 

do princípio alfabético da escrita, ou seja, quando as crianças começam a ler e escrever suas 

primeiras palavras com base no estabelecimento de relações entre os fonemas e os grafemas 

que os representam. 

Contudo, Correa et. al. (2001) considera que a descoberta da natureza alfabética do 

sistema de escrita não representa o final do processo de alfabetização, visto que a criança 

ainda precisa aperfeiçoar esta concepção de forma a produzir uma escrita ortográfica, que 

implica no domínio de diferentes normas que regem e estão subjacentes às complexas 

relações entre sons e letras. Assim, pressupõe-se que as crianças desenvolvam uma outra 

habilidade por deveras importante, a reflexão dos aspectos morfológicos e sintáticos da 

língua, com a finalidade de auxiliá-las na complexa tarefa que é apropriar-se da representação 

escrita. Entretanto, este trabalho não tratará sobre estas questões que envolvem a ortografia 

das palavras. 



 

 

5 ITINERÁRIO METODOLÓGICO  

5.1 Planejando o percurso: considerações preliminares. 

A opção por um estudo de caso foi uma decisão que se configurou a partir do trabalho 

de intervenção que vinha sendo desenvolvido por nosso grupo de pesquisa, na instituição 

onde a pesquisa foi realizada. Este apontou a prioridade de investigar algumas possibilidades 

de intervenção para a promoção da aprendizagem de conteúdos específicos por crianças com 

necessidades educacionais especiais. O estudo de caso surgiu como a alternativa 

metodológica que melhor poderia viabilizar a observação de características singulares dessas 

crianças, sondando com profundidade situações específicas de aprendizagem. No caso deste 

estudo, investigou-se o processo de desenvolvimento da compreensão do sistema de 

representação escrita, por uma criança afetada pela S.D., no decorrer de pouco mais de um 

semestre do ano de dois mil e quatro.  

Os estudos de caso, como são apontados por Lessard-Hèbert; Goyette; Boutin (1990), 

nos permitem a possibilidade de reunir elementos pormenorizados com o intento de abranger 

a totalidade de uma determinada situação. 

O material analisado foi coletado por meio de observações naturalísticas e entrevistas 

inspiradas nos princípios do Método Clínico-Crítico, desenvolvido e aplicado, primeiramente, 

por Jean Piaget.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2002), o processo de observação não consiste 

unicamente em uma técnica de coleta de dados com o intento exclusivo de obter, através dos 

sentidos, informações sobre o sujeito investigado; torna-se necessária uma análise detalhada, 

consistindo em um exame minucioso dos fatos ou fenômenos que o investigador necessita 

estudar, desvelando possibilidades que estão muito além da consciência do sujeito observado. 

Assim, a observação de “M”, pseudônimo utilizado para identificar a criança 

investigada, será naturalística. Todavia, em diversas situações cotidianas no contexto da 

Educação Infantil, tal observação poderia não ser suficiente para essa compreensão, até 

porque situações específicas de aprendizagem do sistema de escrita poderiam não ocorrer com 

a freqüência necessária. Por isso, optou-se por criar também algumas situações onde a 
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pesquisadora e o sujeito pudessem interagir em torno de tarefas estruturadas, planejadas para 

atender ao objetivo desta pesquisa, procurando-se, na medida do possível, inspirar-se nos 

princípios do método Clínico-Crítico Piagetiano.  

A opção por nortear o trabalho inspirado em tal método ampara-se nas considerações 

de Dolle (1995) que o considera pertinente para estudos que procurem acompanhar o processo 

de desenvolvimento cognitivo do sujeito por meio da conversação, mediante o 

encaminhamento de um determinado tema. Carraher (1998), complementa as contribuições de 

Dolle, defendendo que o Método Clínico de observação consiste em compreender como o 

sujeito pensa, como soluciona seus problemas e como analisa as determinadas situações. 

Neste sentido, as situações de observação não obedecem a uma linearidade ou padronização 

específicas; assim, podemos procurar conhecer a forma como o sujeito utiliza seus 

conhecimentos e habilidades. 

Uma característica marcante no processo de observações e registros refere-se ao fato 

de que comumente analisamos as concepções infantis através da ótica do adulto, muitas vezes 

com olhares e posicionamentos preconceituosos, podendo deformar o real sentido das idéias 

disseminadas pelas crianças. O Método Clínico-Crítico busca perceber a coerência da 

organização das idéias infantis que, em alguns aspectos, diferem da lógica dos adultos 

(DELVAL, 2002). 

O foco desta pesquisa está justamente em compreender a lógica do sujeito no processo 

de desenvolvimento da compreensão da representação escrita. Neste contexto, a análise dos 

registros obtidos mediante as entrevistas fundamentadas nos princípios do Método Clínico, 

“pode ser realizada com diferentes níveis de profundidade” (Delval, 2002, p. 167).  

Ademais, partimos do princípio de que o trabalho com crianças requer do investigador 

muita sensibilidade diante das possíveis situações que se estabelecem durante o período de 

interação e intervenção, visto que, durante os momentos de conversa com as crianças, temos a 

possibilidade de aprender muito através da sua maneira peculiar de pensar e tentar 

compreender o mundo. 

Desta forma, o acompanhamento do desenvolvimento do sujeito se deu em encontros 

realizados em duas tardes semanais, durante um período de sete meses, excetuando-se o 

período de recesso escolar, ou seja, a segunda quinzena do mês de julho. Os encontros foram 

realizados no ambiente específico da instituição de Educação Infantil que o sujeito 

freqüentava, que pertence ao Colégio de Aplicação de uma universidade de Santa Catarina. 

Durante os encontros, a pesquisadora acompanhava o sujeito em todas as atividades da rotina 

diária e, quando o sujeito não queria participar das atividades coletivas desenvolvidas pelo seu 
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grupo, a pesquisadora realizava com ele algumas tarefas individuais, inspiradas nos estudos 

de Emília Ferreiro (1981/2001; 1985/2001; 1992/2001; 1999/2001; 2001) e Ferreiro e 

Teberosky (1979/1999), planejadas com o objetivo de observar e compreender suas 

interpretações diante da representação escrita. 

Chamaremos de sessões a esses momentos de interação planejados para se 

constituírem como situações onde possamos observar e provocar a aprendizagem da 

representação escrita pela criança investigada. Essas sessões foram realizadas em locais 

tranqüilos, às vezes fora da sala de aula, ou mesmo em um cantinho mais sossegado dentro 

desta. Vale a ressalva de que nossa maior inquietação era a de manter a criança integrada no 

grupo, pois não pretendíamos atrapalhar a rotina da sala de aula. 

Durante toda a investigação, acompanhamos o sujeito durante 42 encontros de 

aproximadamente 4 horas, perfazendo um total de 168 horas de convivência entre a 

pesquisadora e o sujeito. Durante esses encontros foram realizadas 19 sessões, nas quais, 

como mencionado acima, foram desenvolvidas tarefas especificamente planejadas para 

provocar a aprendizagem do sistema de representação escrita. As sessões tiveram duração 

variável, que dependia da disposição do sujeito. Nove sessões foram gravadas em áudio, 

totalizando 64 minutos de gravação.  

Portanto, este tempo gravado corresponde a pouco mais de 50% das sessões, já que a 

realização das gravações em áudio tornou-se inviável em algumas sessões, que ocorreram 

enquanto a professora desenvolvia alguma atividade com o grupo, da qual “M” recusava -se a 

participar. Desta forma, seria inoportuna a gravação dessas sessões, visto que a presença de 

um aparelho gravador poderia despertar a curiosidade das demais crianças e conturbar o 

andamento da aula. Além disso, houve situações em que “M” recusava -se a participar das 

sessões com o gravador ligado, pedindo para desligá-lo quando notava que a luz vermelha, 

que indica a gravação, estava acesa. Somente após a certificação de que o gravador estava 

desligado é que prosseguíamos a sessão. 

Desta forma, apenas parte da interação verbal do sujeito com a pesquisadora foi 

gravada em áudio (cassete). As gravações se constituíram em mais uma opção de registro, 

diante da preocupação de registrar fielmente a maneira peculiar da criança comunicar-se 

verbalmente, com o intuito exclusivo de auxiliar as anotações, visto que todos os encontros 

(incluindo as sessões) foram anotados em diário de campo. Assim, na medida do possível, os 

diálogos que se estabeleceram entre a pesquisadora e o sujeito investigado e que não foram 

registrados através de recursos de áudio, também foram transcritos no diário de campo. 
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Procurou-se também ser fiel à linguagem não verbal dos sujeitos envolvidos nas 

interações, registrando-se no diário algumas expressões, movimentos, gestos e sinais 

mímicos, com o intento de propiciar a compreensão das informações registradas. Para isso, 

foram feitas anotações breves durante os encontros, que serviam de pistas para a 

reconstituição dos eventos imediatamente após os encontros, ou no máximo, ainda no mesmo 

dia. 

Conseqüentemente, o material analisado neste estudo refere-se tanto às anotações 

feitas no diário de campo, quanto ao material gravado, que foi transcrito na íntegra pela 

própria pesquisadora. 

5.2 Conhecendo o parceiro de caminhada 

A criança investigada é do sexo masculino, aluno de uma turma de pré-escola do 

Colégio de Aplicação de uma universidade de Santa Catarina. Será identificado neste trabalho 

apenas como “M”.  

Filho primogênito, proveniente de uma gravidez de risco, mas desejada, por um casal 

financeiramente estável, com alto grau de escolaridade, sendo o pai professor universitário e a 

mãe com ensino médio completo. A mãe disponibiliza tempo e atenção para as atividades 

extra-escolares (natação, passeios à praia, cinemas, viagens de avião, compras em 

supermercados e lojas, visitas a parques e casas de alguns amigos, etc.), que contribuem para 

o desenvolvimento global da criança. 

De acordo com informações da família, a criança iniciou o processo de estimulação 

precoce aos quarenta dias de vida, fator que provavelmente favoreceu o seu desenvolvimento 

psicomotor, que, no que se refere à motricidade grossa, equivale ao de qualquer criança da sua 

idade. 

Seu primeiro contato com uma instituição de ensino foi aos dezoito meses de idade, 

permanecendo nesta instituição até a partida da família para o exterior, aos quatro anos de 

idade.  

No exterior, freqüentou por aproximadamente três meses e meio uma instituição de 

ensino regular. Todavia, a família, juntamente com a equipe pedagógica da escola, decidiu 

transferi-lo para uma escola de ensino especial, onde poderia dispor de um programa de 

atendimento especializado para suprir as suas necessidades específicas. Então, ele freqüentou 

esta escola especial por aproximadamente quinze meses, até o retorno da sua família para o 

Brasil. 
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Ao regressar ao Brasil, voltou a freqüentar a mesma instituição, da qual havia saído 

quando partiu para o exterior, permanecendo nela por mais dois anos. 

Após esse período, foi transferido para o Colégio de Aplicação, onde cursa a pré-

escola pelo segundo ano, permanecendo com a mesma professora. 

Sua família é, sem dúvida nenhuma, a maior responsável pelo seu desenvolvimento, 

visto que desde muito cedo incentiva o incremento de diversas formas de linguagem 

(corporal, verbal, escrita), dispondo de variados recursos, não somente financeiros, para 

estimular seu desenvolvimento motor, afetivo-emocional, psicológico e cognitivo. 

“M” sempre esteve imerso em narrativas fabulosas carinhosamente narradas pelos 

pais, além de conviver com diversos materiais escritos (portadores de textos como jornais, 

revistas, jogos, rótulos, cadernos, etc.); também aprecia obras cinematográficas direcionadas 

ao público infantil. 

Outro fator que certamente afetou seu desenvolvimento cognitivo e o seu progressivo 

interesse pela representação escrita, foi o fato de ter um irmão, aproximadamente dois anos 

mais jovem, que freqüenta a segunda série do ensino fundamental. Assim, na maioria das 

vezes em que seu irmão está realizando tarefas escolares, “M” está por perto observando ou 

mesmo realizando alguma tarefa enviada pela sua professora, ou mesmo elaborada por sua 

mãe. 

Além disso, a criança dispõe de atendimento fonoaudiológico, duas vezes na semana e 

freqüentou um Haras, desenvolvendo atividades equoterápicas, até o início do 2º semestre 

letivo, que foram substituídas por aulas de natação no 2º semestre. 

Além das atividades de apoio providenciadas pela família, a criança recebe 

acompanhamento psicológico e reforço educacional prestado pelo Núcleo de Apoio a Pessoas 

com Necessidades Especiais (NAPNE), da universidade.  

A criança está inserida em uma turma cuja quantidade de alunos não ultrapassa 

dezoito crianças, com uma média de idade de cinco a seis anos, exceto a criança investigada, 

que extrapola o limite de idade do grupo, pois tinha a idade cronológica de nove anos e cinco 

meses, em abril, no início da pesquisa, tendo completado dez anos no final do mês de outubro. 

Nesta turma, além da criança que acompanhamos em nossa investigação, há outra 

criança com necessidades educacionais especiais, também do sexo masculino, que apresenta 

Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). 

O grupo é regido por uma pedagoga, com longa experiência em educação infantil, e 

uma auxiliar de sala de aula que freqüenta o curso de pedagogia, substituída no início do 

segundo semestre por uma outra auxiliar, aluna do terceiro ano do ensino médio, aspirante ao 
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curso de Pedagogia. Torna-se válida a ressalva de que a pré-escola desta instituição não 

apresenta o intento específico de alfabetizar, mas sim de promover o desenvolvimento global. 

Assim, as crianças são incentivadas a desenvolver diferentes formas de linguagem, sendo a 

linguagem escrita apenas mais uma delas. 

Portanto, não existem aulas especificamente dirigidas para a alfabetização e sim várias 

atividades disponíveis em diferentes cantinhos, que são escolhidas pelas próprias crianças. No 

cantinho da linguagem, existem vários livros de literatura infantil e vários materiais que 

permitem uma rica interação com a linguagem escrita. Além disso, além da leitura de histórias 

infantis e de materiais de referência para a pesquisa de temas de investigação que surgem a 

partir do interesse das crianças, são constantes os registros feitos pela professora na presença 

das crianças e/ou os registros coletivos, no planejamento e na avaliação das atividades diárias. 

Assim, no grupo, há algumas crianças alfabetizadas, enquanto a grande maioria está 

concluindo o processo de alfabetização. 

A criança investigada não apresenta nenhum tipo de problema de saúde, de caráter 

auditivo, visual ou cardíaco, além da S.D. Freqüenta assiduamente as aulas, demonstrando ser 

muito volitiva, de forma que a realização ou não de alguma atividade depende expressamente 

de sua disposição para realizá-la. 

Durante o período desta investigação, comumente a criança ausentava-se de algumas 

atividades propostas pelo e para o grupo, recusando-se a participar e a permanecer dentro da 

sala, ainda que lhe fossem propostas atividades alternativas. Freqüentemente, as tentativas de 

mantê-la em sala eram fracassadas, visto que saía correndo em direção ao parque, seu espaço 

preferido, tornando-se muito complicado negociar seu retorno para a sala de aula. Esse 

comportamento foi sendo reduzido ao longo do ano letivo, tornando-se as saídas menos 

freqüentes e a negociação mais fácil no final do ano. Esse progresso contribuiu para diminuir 

os conflitos no grupo, já que todas as crianças reivindicavam a igualdade de direitos, pois 

assim como ele, todas apresentavam o desejo de brincar no parque grande parte da tarde. 

A criança demonstra dificuldade nas habilidades interpessoais com crianças da mesma 

faixa etária de seu grupo (cinco anos e meio a seis anos), apresentando explicitamente 

preferência por crianças com idade inferior à do seu grupo. Quanto à sua convivência com 

adultos, torna-se possível afirmar que seu comportamento é totalmente inverso ao 

demonstrado em relação às crianças, de forma que apresenta excelente relacionamento com a 

sua professora e demais funcionários da instituição. 

Apresenta dificuldade de comunicar-se por intermédio da linguagem oral, em virtude 

da confusão que estabelece na distinção e articulação de alguns sons; revelando uma 
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pronúncia muitas vezes desordenada e frases inconclusas. Ainda assim, estabelece uma 

comunicação razoável com as pessoas com as quais convive, transmitindo seus desejos e 

opiniões de forma compreensível, especificamente com os adultos, pois as crianças, muitas 

vezes, não compreendem o que ele verbaliza. 

É possível que a sua falta de interesse em interagir com outras crianças perpasse pelas 

dificuldades que ele manifesta no uso da linguagem oral, visto que as brincadeiras e o diálogo 

por vezes se tornam conflituosos e complexos, já que nem sempre a sua expressão consegue 

abranger o entendimento de outras crianças. Além disso, ele tem dificuldade de processar 

informações diferentes que são faladas simultaneamente por diferentes pessoas. 

5.3 Iniciando o percurso: abrindo caminhos 

A concepção de desenvolvimento compreendida como um processo, permite 

analisarmos as afinidades entre o afeto e a cognição. Neste contexto, podemos considerar que 

os estudos de Saad (2003), baseados nas obras de Vygotsky, nos proporcionam fortes indícios 

de que os fatores afetivos influem diretamente no processo de desenvolvimento infantil, 

quanto à suplantação das suas dificuldades. Ademais, a autora acrescenta que a mobilização 

dos fatores afetivos, atrelados à vontade e à cognição, incentivam o sujeito rumo ao seu 

desenvolvimento global. 

O trabalho de Vasconcelos e Valsiner (1995), ancorado nas obras de Wallon, acresce 

considerações a tal perspectiva e sinaliza para o fato de que as trocas afetivas direcionam o 

desenvolvimento cognitivo infantil.  

Amparadas por tais considerações e com o intento de estabelecer um vínculo inicial, 

desenvolvemos, em um período que precedeu a coleta do material analisado, um processo de 

aproximação com “M”, o sujeito desta pesquisa. O objetivo primordial deste processo de 

aproximação era compreender suas motivações e descobrir seus interesses e necessidades com 

base na percepção de suas atitudes e reações diante das situações que se configuraram na 

rotina diária, bem como adquirir sua confiança por meio de uma aproximação gradual e do 

compartilhamento de suas brincadeiras. Pretendia-se, com isso, criar situações de 

aprendizagem e estratégias que lhe fossem atraentes e pudessem responder aos objetivos pré-

determinados para esta investigação, durante a realização das sessões.  

O processo de aproximação iniciou-se com uma visita informal que durou pouco mais 

de trinta minutos, durante a qual fomos conhecer o espaço escolar e a equipe pedagógica, 

especialmente a sua professora de sala de aula. Além dessa professora, outras três, de Inglês, 
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Música e Educação Física, atuavam na turma que “M” freqüentava, mas o tempo de 

permanência semanal dessas professoras em sala de aula era bem menor e nem sempre “M” 

aceitava participar dessas aulas.  

Depois de devidamente apresentadas, fomos até a área onde se localiza o parque, na 

companhia da professora e da coordenadora para encontrar “M”. Nos apresent amos e após 

trocarmos beijos e abraços, explicamos a ele que teria a companhia desta investigadora, 

durante duas tardes semanais. Desta forma, poderíamos nos conhecer melhor, além de 

brincarmos e aprendermos juntos. 

Após as devidas apresentações, nos programamos para estabelecer uma agenda de 

encontros, evitando a presença de mais de uma estagiária na mesma tarde, visto que o curso 

de Psicologia, Fonoaudiologia e Odontologia, da Universidade, também ocupam o espaço do 

Colégio de Aplicação como campo de estudo dos alunos dos referidos cursos. 

A inquietação com os horários não decorreu somente devido à quantidade de 

estagiárias que realizam observações na referida turma de Educação Infantil, mas 

principalmente porque uma estagiária da Psicologia acompanhava especificamente a mesma 

criança investigada nesta pesquisa. 

Definidos os horários, agendamos uma reunião com os pais da criança, acompanhados 

da coordenação, orientação escolar e professores, para esclarecer a nossa presença em sala de 

aula, explicando-lhes o intento da nossa investigação. 

Logo após definirmos os horários, a pesquisadora passou a freqüentar a turma duas 

vezes na semana. Os encontros foram iniciados na penúltima semana do mês de abril de 2004, 

porém os registros em áudio somente foram realizados a partir da segunda quinzena do mês 

de maio, quando se iniciaram as sessões, pois a investigadora e a criança já haviam 

estabelecido um relacionamento de confiança e afeto. Além disso, esse foi o tempo necessário 

para a investigadora vencer as dificuldades de comunicação, visto que “M” apresentava 

dificuldades no desenvolvimento da linguagem oral. 

5.4 Os passos da caminhada 

Estabelecido o rapport com a criança, nossa primeira preocupação foi identificar quais 

as suas interpretações e concepções sobre a representação escrita, os conhecimentos que ela já 

possuía sobre o uso dessa representação e os materiais que a veiculam. Para isso, decidimos 

que a pesquisadora acompanharia a criança nas atividades em que ela interagisse com 

qualquer material escrito. Logo foi percebido que “M” tem uma verdadeira paixão por filmes 
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da Disney e, conseqüentemente, seu livro preferido é um livro grande, intitulado Clássicos da 

Walt Disney. Este contém várias histórias que foram transformadas em filme, sendo suas 

ilustrações cenas do próprio filme, bem coloridas e em tamanho grande. Ele contava as 

histórias do filme com todos os detalhes e acrescentando bastante emoção às narrativas. Fazia 

questão de manter-se fiel às histórias, não admitindo que o enredo nem os nomes dos 

personagens fossem alterados. 

Outro grande interesse da criança era o corpo humano, pelo qual ele mostrava grande 

fascínio e curiosidade, memorizando facilmente os nomes dos órgãos e até dos ossos. No 

espaço da Educação Infantil do Colégio há um esqueleto que as crianças chamam de Zé. 

Muitas crianças vão visitá-lo na sala onde está guardado e saem correndo com medo, mas 

“M” considera -o um “amigo” e gosta de brincar com ele, desmontando sua cabeça e 

colocando dentro do crânio o cérebro de um outro boneco cujos órgãos podem ser 

desmontados. 

Além desses interesses, “M” gostava também de alguns animais, nomeadamente a 

águia e o tigre. 

Desta forma, decidimos que as sessões direcionadas para a observação da sua 

compreensão da representação escrita explorariam esses interesses da criança. Então listamos 

algumas palavras que poderiam ser utilizadas durante a realização das sessões. As palavras 

são as seguintes: Rei Leão, Simba, Hienas, Nala, Pinóquio, Gepeto, Baleia, Nemo, Águia, 

Bambi, Sereia, Bruxa, Dálmatas, Dumbo, Peter Pan, Pluto, Bela, Fera, Jacaré, Polvo, Água-

Viva, Esqueleto, Tigre e Girafa. 

Dentre estas palavras selecionamos quatro, especificamente as mais comentadas na 

semana em que iniciamos as sessões com as tarefas: Tigre, Nemo, Dálmatas e Esqueleto. 

Nesta semana, antes de iniciarmos as tarefas, “M” só queria que lêssemos a História 

dos 101 Dálmatas, assim, líamos repetidamente os episódios do sumiço dos animais. Portanto 

consideramos que seria interessante mantermos a palavra Dálmatas. A escolha da palavra 

Nemo foi devido a uma festa de aniversário que houve no grupo das crianças menores (2 a 3). 

“M” ganhou uma sacolinha de doces com o desenho do Nemo, e este foi o assunto da semana 

inteira. A palavra Tigre foi selecionada, pois ele tem paixão pelos animais e o tigre é um 

desses que ele adora, imita os movimentos e o rugido. Por último a palavra Esqueleto foi 

escolhida em função da sua grande demonstração de fascínio pelo corpo humano 

especialmente pelo Esqueleto Zé. 

Essas palavras foram utilizadas na elaboração e aplicação de tarefas sobre leitura e 

escrita, organizadas por nós, conforme a necessidade sentida em cada um dos encontros. 
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Neste sentido, a recriação de cada uma das etapas das tarefas foi inspirada nos estudos 

desenvolvidos por Emília Ferreiro e demais colaboradores, utilizando as palavras listadas 

acima. 

Vale a ressalva de que nossa maior preocupação estava voltada para o 

desenvolvimento da compreensão e desempenho da criança em atividades que envolviam a 

representação escrita e a leitura, de forma significativa para ela, por isso utilizamos palavras 

relacionadas com seus interesses. Esta preocupação em instigar o desenvolvimento e não 

apenas avaliá-lo em momentos específicos, nos levou a desconsiderar características 

gramaticais ou ortográficas na seleção dos textos e das palavras que seriam utilizados durante 

as sessões de intervenção. Como menciona Ferreiro (1981/2001, p. 29-30),  

Se aceitarmos que a criança não é uma tábua rasa onde se inscrevem as 
letras e as palavras segundo determinado método; se aceitarmos que o 
“fácil” e o “difícil” não podem ser definidos a partir da perspectiva do 
adulto mas da de quem aprende; se aceitarmos que qualquer informação 
deve ser assimilada (e portanto transformada) para ser operante, então 
deveríamos também aceitar que os métodos (como seqüência de passos 
ordenados para chegar a um fim) não oferecem mais do que sugestões, 
incitações, quando não práticas rituais ou conjuntos de proibições. 

Assim, nossa primeira preocupação ao organizarmos as sessões foi criar momentos de 

intervenção que pudessem acelerar a aprendizagem da criança a partir de seus interesses e 

nível de desenvolvimento em relação ao conteúdo que se pretendia investigar, o sistema de 

representação escrita. 

Como ponto de partida, procuramos criar situações que motivassem e servissem de 

apoio para a formação, pela criança, de representações ortográficas de algumas palavras 

familiares.  

De acordo com Jamet (2000), ao defender o uso de palavras conhecidas, ou familiares, 

para o desenvolvimento de atividades iniciais de alfabetização, a utilização de palavras raras, 

ou pouco familiares, proporciona uma identificação lexical mais demorada, enquanto que as 

palavras conhecidas poderão ser identificadas mais rapidamente por intermédio da via 

ortográfica. Assim, acreditávamos que a formação de algumas representações ortográficas 

permitiria que a criança dispusesse de um referencial para, quando fosse o momento 

apropriado, centrar a atenção em aspectos gráficos e grafo-fonéticos das palavras, 

estabelecendo as diferenciações necessárias para responder a questões sobre o funcionamento 

da escrita. Essas questões inevitavelmente surgiriam a partir do momento em que a criança 

mostrasse compreender que a representação escrita é independente da imagem dos objetos 
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que representa. Para que a criança pudesse chegar a essa compreensão, procuramos criar 

situações conflitantes que desestabilizassem suas suposições iniciais sobre a relação entre 

texto e imagem, como pode ser observado na análise dos extratos dos registros dos encontros, 

apresentada mais adiante, no item 6, quando descrevemos o percurso do sujeito da leitura de 

imagens à estabilidade da representação escrita (percurso 4) e na formação de representações 

ortográficas (percurso 6). Na análise desses percursos serão descritos com mais detalhes os 

materiais utilizados, sua forma de utilização e os objetivos das tarefas propostas. 

Decidimos também incentivar as escritas da criança, não só pelas possibilidades de 

diagnóstico que essas produções oferecem, como também para que a criança pudesse se 

reconhecer enquanto autor de suas produções e não apenas como reprodutor de registros 

produzidos por outros. Porém, a atividade de escrita apresentava-se como algo muito difícil e, 

por isso, muito desagradável para a criança, devido a suas dificuldades de coordenação 

motora fina. Assim, optamos pela utilização de um alfabeto móvel que permitiria a produção 

de representações escritas sem a frustração provocada pelas dificuldades de manejar lápis, 

caneta ou giz de cera. Foi observado também que, no canto da linguagem, embora tivesse à 

disposição vários alfabetos construídos com diferentes materiais, a criança só se interessava 

por uns cubos de madeira que tinham letras gravadas em cada uma de suas faces. Essa 

preferência por objetos tridimensionais nos levou a optar pela utilização de materiais com essa 

característica (tridimensionalidade) em todas as atividades que requeriam manipulação de 

palavras ou segmentos das mesmas. 

Outra possibilidade seria a utilização do computador, tanto para atividades de escrita 

como de leitura. Entretanto, no espaço de Educação Infantil não existem computadores 

disponíveis para as crianças. A utilização dos mesmos requer que elas se desloquem para o 

laboratório de informática, o que acontece em momentos específicos pré-estabelecidos no 

horário, como “aulas de informática”. No entanto, “M” tinha acesso à utilização do 

computador para realizar atividades apropriadas a suas características desenvolvimentais nos 

períodos em que freqüentava o NAPNE (Núcleo de Apoio a Portadores de Necessidades 

Especiais). Lá, ele desenvolvia atividades voltadas para a alfabetização, baseadas na 

equivalência de estímulos, com o auxílio de um software especificamente elaborado para esse 

tipo de trabalho. Logo no início desta pesquisa, fomos conhecer o software. Então, acertamos 

com a especialista que atendia “M” no NAPNE, a possibilidade de, caso fosse necessário, 

realizarmos algumas sessões utilizando o software, já que ele é suficientemente flexível para 

permitir a introdução de palavras e atividades escolhidas de acordo com o interesse e as 

necessidades do usuário. Na realidade, isso acabou não se efetivando, pois foi possível 
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realizar todo o trabalho planejado dentro do próprio espaço da Educação Infantil, integrando-o 

com a rotina diária da criança nesse espaço. De qualquer forma, paralelamente ao nosso 

trabalho, “M” continuou sendo atendido no NAPNE onde realizava atividades voltadas para a 

aquisição da leitura e da representação escrita utilizando o software. Porém, excetuando-se 

uma conversa inicial para que fosse conhecido o trabalho de ambas as partes, não houve mais 

nenhuma articulação com a especialista que atendia “M” no NAPNE, até ao término das 

intervenções a que se refere este estudo. 

O quadro [1] sintetiza as atividades realizadas em cada encontro. 

 



 

 

Quadro 1. Atividades realizadas em cada encontro. 
 

Encontros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Estabelecimento 
de “rapport”  
Observação 

                                      

“Leitura” realizada 
pela criança 

                                      

Leitura realizada 
pela pesquisadora 

                                      

Participação nas 
atividades do grupo 
(linguagem escrita) 

                                      

Sessão individual: 
gravações 

                                      

Sessão individual: 
alfabeto móvel 
(cubos; maiúscula) 

                                      

Sessão individual: 
alfabeto móvel  
(cubos; minúscula) 

                                      

Sessão individual: 
reconhecimento 
livre de palavras 
(caixas) 

                                      

Sessão individual: 
reconhecimento 
de palavras 
limitando a 
visualização do 
tamanho (caixas) 

            

C
om

em
oração da Festa Junina do C

olégio de A
plicação – E

ducação Infantil. 

                  

 
Program

ação especial – Sem
ana da C

riança. 

    

Festa do dia das bruxas.  

    

 
 



 

 

6 UM OLHAR SOBRE OS REGISTROS DA CAMINHADA 

Considerando que este estudo tem como foco o desenvolvimento da compreensão da 

representação escrita, um dos aspectos principais a ser discutido é o papel das provocações, às 

quais a criança foi submetida por meio da intervenção da pesquisadora. Essas provocações 

permitem perceber como a criança responde aos desafios impostos no decorrer da 

investigação, inferindo, a partir dessas respostas, a sua compreensão do objeto com o qual 

interage, ou seja, neste caso, a representação escrita. 

Durante todos os encontros procuramos registrar nos diários de campo, as respostas da 

criança às intervenções da pesquisadora.  

Para analisar a quantidade de informações e descrições registradas no diário de campo, 

foi necessário empreender uma redução de todo esse material, com base na leitura do aporte 

teórico desta pesquisa, já que a redução dos dados requer uma interpretação minuciosa, 

sistêmica diante das informações, para organizá-las e torná-las compreensíveis (LESSARD-

HÈBERT; GOYETTE; BOUTIN, 1990). 

Dessa forma, procurou-se, num primeiro momento, identificar nos registros os vários 

percursos percorridos pela criança, procurando analisar e organizar esses percursos com base 

nas questões que vêm sendo apontadas na literatura como problemas enfrentados comumente 

por qualquer aprendiz de leitor, os quais devem ser resolvidos no processo de apropriação da 

representação escrita.  

Assim, as categorias de análise utilizadas nesta investigação são esses percursos, 

definidos a posteriori, com base no estudo dos registros. Como diferentes passos desses 

percursos foram identificados em mais de um encontro, foram selecionados todos os registros 

referentes ao mesmo percurso, nos diferentes encontros. Esses recortes foram chamados de 

extratos. Cada extrato apresenta anotações quanto à conduta do sujeito que consideramos 

como sinalizações referentes ao desenvolvimento das suas concepções sobre a representação 

escrita. Os extratos tratam muito mais das ações e reações do que das suas falas, já que a 

criança tinha dificuldade em se expressar oralmente. Neste momento, como afirma Delval 

(2002), o interessante é definir as manifestações que realmente caracterizam as formas de 

pensamento do sujeito investigado, deixando de lado o que é conjuntural e o que não parece 

estabelecer relações adjacentes aos seus pensamentos. Desta forma, tivemos que decidir, 

através de repetidas leituras e análises minuciosas, os episódios que poderiam ser 
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considerados pertinentes ou menos relevantes em todo o conteúdo dos protocolos. Contudo, é 

possível que não alcancemos a densidade dos pensamentos da criança, devido, sobretudo, às 

limitações impostas pelas suas dificuldades de comunicação. Algumas vezes, suas palavras 

ficavam ininteligíveis, o que obrigava a pesquisadora a pedir que repetisse inúmeras vezes o 

que tinha dito. Obviamente, depois de algumas repetições e tentativas de explicação, se ainda 

não se fazia entender, a criança desistia e se recusava a tentar de novo. 

Assim, os extratos selecionados, capturados dos encontros, foram organizados em 

categorias de análise, que chamaremos de percursos, por revelarem os diferentes caminhos 

percorridos pela criança na sua busca para desvendar as características e propriedades da 

representação escrita. Na análise dos registros, foram identificados os seguintes percursos:  

Percurso 1. Estabelecendo a distinção entre as representações icônicas e não 

icônicas  

Percurso 2. Descobrindo a escrita como registro dos nomes  

Percurso 3. Reconhecendo a escrita como ferramenta de registro (mas não de criação) 

Percurso 4. Da leitura de imagens à estabilidade da representação escrita 

Percurso 5. Reconhecendo os modos de representação das relações espaço-

temporais na organização de histórias 

Percurso 6. Formando representações ortográficas: primeiras pistas gráficas 

Percurso 7. Despertando para a consciência dos sons: primeiras pistas fonológicas. 

Ao longo desses percursos pode-se observar que a criança vai buscando as respostas 

para duas questões fundamentais: “para que serve” e “como funciona” a representação escrita. 

A primeira diz respeito à funcionalidade da escrita, ao seu uso social enquanto ferramenta de 

comunicação, expressão e registro e ao seu uso individual enquanto ferramenta do 

pensamento; a segunda diz respeito à escrita enquanto objeto de conhecimento, ou seja, à 

descoberta das regras e propriedades do sistema de escrita, de que o sujeito deve se apropriar. 

As duas questões estão interligadas já que, se o sujeito não se apropriar do objeto, não poderá 

utilizá-lo, autonomamente, como ferramenta; por outro lado, é a sua utilização como 

ferramenta na cultura da qual o sujeito faz parte que lhe dá a motivação e as pistas necessárias 

para transformar a representação escrita em objeto de conhecimento, apropriando-se dele. 

Veremos que essas duas questões estão subjacentes em todos os percursos percorridos 

pelo sujeito, embora possamos considerar que os percursos 1 2 e 3 se referem 

predominantemente a questões relativas à função social da escrita, enquanto os outros 

percursos se referem predominantemente ao seu funcionamento.   
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Apesar deste estudo ter como objeto o desenvolvimento da compreensão da 

representação escrita, a interpretação das condutas que podem revelar esse desenvolvimento 

não é possível sem que se leve em conta os indicadores do desenvolvimento do sujeito em 

todas as áreas. Isso exigiu que a interpretação dos extratos referentes aos diferentes percursos 

fosse subsidiada por alguns recortes relevantes sobre a evolução do sujeito em outras áreas 

que não eram objeto específico desta pesquisa. A organização desses recortes foi realizada por 

encontro. Assim, os encontros passaram a constituir as unidades de contexto (BARDIN, 

1977, pp. 104-108) que subsidiariam a interpretação dos extratos em cada percurso.  

Desta forma, elaboramos um quadro, no qual os encontros estão registrados nas 

colunas, em ordem seqüencial, enquanto que, nas linhas, as informações foram organizadas 

em torno das seguintes áreas, cuja definição se inspirou nas experiências de aprendizagem 

sugeridas em Hohmann e Weikart (1995/1997):  

1. Linguagem, que foi dividida em dois aspectos: Verbalização e Exploração de 

segmentos sonoros e Interpretação e Produção da representação escrita. Esta 

área, de linguagem, envolve nosso objeto de estudo e sua subdivisão em 

aspectos relacionados mais predominantemente com a linguagem oral, ou 

aspectos mais relacionados com a linguagem escrita, permitiu visualizar 

melhor as inter-relações desses dois aspectos no desenvolvimento do sujeito; 

2. Iniciativa e Relações interpessoais, que se refere a comportamentos e 

expressão de sentimentos; desenvolvimento de relações interativas entre 

criança e adulto; habilidade em lidar com conflitos sociais; participação das 

rotinas do grupo (idem, p. 456);  

3. Conhecimento de mundo e representação criativa, que envolve a capacidade da 

criança de registrar o modo como ela compreende e representa o mundo, 

utilizando, sobretudo formas de expressão plásticas (idem);  

4. Estabelecimento de relações lógico-matemáticas, que  compreende as habilidades de 

classificação, seriação, noções espaciais e temporais, cuja evolução é bem detalhada 

nos trabalhos de Piaget, aos quais não nos referiremos aqui por extrapolarem o 

âmbito deste estudo.  

5. Movimento, que se refere a habilidades que, envolvendo ou não a locomoção, 

requerem diferentes níveis de coordenação motora ampla. 

O quadro permite uma visualização integrada do processo de desenvolvimento da 

criança, de forma que se possa estabelecer uma relação entre o desenvolvimento da 

compreensão da representação escrita e o desenvolvimento em outras áreas.  
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Esse quadro é apresentado no apêndice para que possa ser referenciado sempre que 

necessário, já que a limitação de tempo disponível para a elaboração desta dissertação não 

permite que seja feita uma análise mais profunda das informações nele contidas. 

As análises registradas em seguida identificarão a criança, sujeito desta pesquisa e sua 

interlocutora-investigadora, por meio das letras iniciais do nome de ambos os envolvidos, na 

respectiva ordem, “M” (criança) e “V” (investigadora). Do mesmo modo que tratamos de 

conservar os registros das falas da criança em negrito e suas ações e reações em estilo itálico, 

mantendo suas falas entre “aspas”, para dif erenciá-las das intervenções e interpretações da 

pesquisadora. 

Percurso [1]: Estabelecendo a distinção entre as representações icônicas e não 
icônicas 

O fato de uma criança não saber ler adequadamente um texto escrito, para Ferreiro e 

Teberosky (1979/1999), não é sinônimo de que seja incapaz de elaborar idéias sobre as 

características pertinentes a ele, capazes de propiciar a realização de atos de leitura. 

Segundo Ferreiro e Palácio (1987), o que nos parece uma tarefa relativamente fácil, 

apresenta-se para as crianças como um dos primeiros problemas enfrentados para constituição 

de uma escrita: a definição da fronteira que afasta o desenho da escrita, os distinguindo entre si. 

As investigações realizadas por Ferreiro (1981/2001, p. 19-20) sinalizam para alguns 

aspectos importantes neste processo de diferenciação inicial, visto que, a princípio, as crianças 

obtêm as duas distinções fundamentais que sustentarão as possíveis construções seguintes: a 

distinção entre “marcas gráficas figurativas e não -figurativas” , necessária para a constituição 

da escrita como um “objeto substitutivo”, “cuja função é a de representar outros objetos reais” 

(FERREIRO; PALACIO, 1978, p. 108). 

Os extratos seguintes mostram que o percurso seguido por “M” é semelhante ao que a 

literatura tem mostrado no processo de aquisição da escrita por qualquer criança. 

 
Extrato [1.1] – Encontro 2- dia 05/05/2004 

 

Durante a atividade de confecção de um cartão para o dia das mães foi possível 

presenciar pela primeira vez a participação em um trabalho que lhe exigiu o registro escrito. 
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[...] fez alguns rabiscos no cartão e alguns traços serrilhados, diferenciando-os do desenho, 

na tentativa de escrever o seu nome. É interessante que ao realizar tal tentativa ele utiliza 

um conjunto de traços, dispostos aleatoriamente; contudo, as possíveis letras grafadas por 

ele se assemelham aos traços convencionais que compõe a escrita do seu nome. Ele não 

está preocupado com a seqüência exata das letras, tampouco com o valor sonoro de cada 

uma delas. Percebe-se que diferencia desenho de escrita, pois faz muitos rabiscos 

desordenados na hora do desenho, enquanto que, para escrever, imita as letras à sua 

maneira. Quando questionado sobre o que havia escrito diz que é “nome meu”, mas não 

sinaliza onde está lendo. Diante da insistência para que faça a “leitura” desvia a atenção 

para qualquer outra coisa, ou se recusa a responder silenciando-se. 

 

Extrato [1.2] – Encontro 4 - dia 12/05/04 

 

[...] contou-me inúmeras histórias, falava com bastante entusiasmo dos personagens, dos 

detalhes de algumas cenas, sempre voltando sua atenção para as figuras. Quando o 

questionei sobre onde estava lendo, ele apontava as figuras e prosseguia narrando os fatos. 

Perguntei a ele o que eram aqueles traços que ficavam sempre embaixo das figuras, ele me 

disse que eram letras, mas não dava muita atenção para elas e apontava uma nova cena 

acompanhada de muitas gargalhadas. 

 

Extrato [1.3] – Encontro 4 - dia 12/05/04 

 

Enquanto estávamos envolvidos com as histórias “M” fez a leitura dos 101 Dálmatas ; 

A Pequena Sereia; Pinóquio e Peter Pan. A cada página que passava fazia a “leitura” das 

figuras com riqueza de detalhes, valorizando os cenários, as ações do tempo como a chuva e 

os raios, antecipando os acontecimentos da página seguinte. Quando pronunciava alguma 

palavra que eu não conseguia reconhecer, ele tentava explicar de outra forma até que ficasse 

evidente o meu entendimento. Ao ser questionado sobre onde ele estava fazendo a leitura, 

sempre apontava as figuras. Porém, se lhe perguntasse para que servia aquela página ao lado 

(texto), ele apontava para as letras dizendo que naquele espaço (onde não havia desenho), 

estavam os “escritos”. Então perguntei para que servem as letras escritas e ele prontamente 

respondeu que era para escrever “Rei Leão” e “Simba”. Pedi para que ele apontasse onde 
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estavam escritas as palavras que havia pronunciado, ele apontou de forma generalizada para o 

amontoado de palavras que formavam um grande parágrafo em baixo da figura. 

Prosseguimos a leitura e voltei a questioná-lo sobre o local onde ele a realizava, 

apontou as figuras rapidamente e prosseguiu a história. Percebi que ele estava indicando, 

indiretamente, não estar interessado nas perguntas e sim nos acontecimentos do livro. Ainda 

assim, insisti perguntando se também podia ler naquelas letras ao lado, ele parou por uns 

instantes esticou as mãos e cobriu a parte escrita dizendo para “olha lá cima” , ou seja, olhar 

as figuras que estavam localizadas na parte de cima. 

 

Podemos perceber nos extratos [1.1] e [1.3] que ”M” e stabelece perfeitamente a 

distinção entre o que Ferreiro (1981/2001, p. 19) denomina de marcas “gráficas figurativas e 

não-figurativas”. Todavia, ao realizar a leitura de uma história ou de qualquer outro material 

escrito que lhe apresente, “M” ampara -se exclusivamente na representação das imagens. É 

capaz de narrar histórias com riqueza de detalhes através da simples visualização das 

imagens, como podemos verificar no extrato [1.2], porém ignora completamente o papel das 

letras no contexto da história. 

Ferreiro e Teberosky (1979/1999) consideram que é bastante provável o fato das 

crianças saberem precocemente que é possível ler onde existem letras impressas. Entretanto, 

não desconsideram a leitura de imagens, visto que as utilizam, na maioria dos casos, como 

componente de apoio indispensável às primeiras tentativas de leitura. 

A distinção entre “desenhar” e “escrever” se configura como uma diferenciação entre 

dois tipos de notações gráficas extremamente importantes que definem um marco 

considerável diante do processo inicial de aquisição da representação escrita. Ao desenhar, as 

crianças estarão utilizando o domínio icônico. Neste sentido, as formas dos grafismos 

exercem uma função muito importante, visto reproduzirem a forma real dos objetos. No 

entanto, ao escrever, as crianças passam a ignorar a representação icônica. Neste sentido, 

começam a perceber que as formas impressas através de letras não reportam a forma real dos 

objetos e que torna-se necessário outros tipos de formas, pois o uso exclusivo das figuras já 

não lhes parece suficiente para “dizer coisas” que não podem ser mostradas nas figuras. Por 

isso, registram traços que se assemelham à escrita convencional, na tentativa de diferenciá-los 

dos desenhos. 

Torna-se válida a ressalva de que esta forma de agir sobre o desenho e a escrita 

configura-se como um aspecto singular do processo aprendizagem da criança, que se revela 

como um sujeito ativo, que atua e direciona seu processo de desenvolvimento rumo à 
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aquisição da representação escrita. Assim, os tracejos infantis constituem-se como uma forma 

original e peculiar de representar a sua tentativa de escrita. Neste sentido, o fator primordial é 

a intenção de comunicar algo por meio da linguagem escrita, intenção esta, interpretável na 

ótica de quem escreve e não simplesmente por quem apenas as observa. 

Esta forma de agir sobre a escrita, apresentada pela criança, permite que ela construa e 

re-elabore as informações adquiridas, com o intento implícito de paulatinamente compreender 

o processo de construção da escrita alfabética, bem como se apropriar das suas regras e do seu 

valor socialmente instituído. 

Desta forma, a escrita, que era percebida pela criança como uma ferramenta para 

tornar possível a existência de livros de histórias, passa a ser tematizada, isto é, torna-se um 

objeto de pensamento, ou seja, um objeto que precisa ser compreendido e, que para tal, passa 

a ser explorado pela criança na tentativa de compreender seu funcionamento. 

A noção que Piaget emprega sobre tematização, pode ser encontrada no trabalho de 

Ferreiro (1985/2001, p. 14): 

Significa que algo que foi inicialmente utilizado como instrumento de 
pensamento pode converter-se em um objeto de pensamento, mudando ao 
mesmo tempo sua posição enquanto elemento do conhecimento. [...] A 
tematização implica, um certo grau de tomada de consciência. 

Neste processo de tomada de consciência da escrita enquanto objeto do pensamento, 

“M” começou a dar indícios sobre a compreensão de que se lê nas letras, passando a esperar 

que eu acompanhasse a leitura com o dedo, para ele ter a certeza de que eu estava realmente 

lendo. Mais tarde, espontaneamente, ele começou a imitar esse procedimento, como pode ser 

verificado nos extratos a seguir: 

 

Extrato [1.4] – Encontro 14 - dia 30/06/04 

 

Havia um único exemplar na estante, coincidentemente era o seu preferido: “Quem 

tem medo de Tempestade”. Ele abriu o livro e pediu para que eu lesse as “letrinhas” . A cada 

página em que eu realizava a leitura, eu acompanhava com o dedo, sinalizando o local onde 

estava lendo. Quando não repetia tal procedimento, ele pedia para ler novamente. 

 

 

 

 



 

62 
 

 

Extrato [1.5] Encontro 14 – 30/06/04 

 

Ele me seguiu até o local onde guardo meus materiais e pegou o livro. Sentou-se no 

chão, no meio da sala, cruzou as pernas, abriu o livro e “leu” a histó ria em voz alta. Conforme 

observava as figuras pronunciava algumas palavras e sinalizava com o dedo indicador 

imitando a leitura convencional. 

 

A distinção entre marcas gráficas icônicas e não icônicas, que tornou possível a 

transformação da escrita em um objeto de pensamento, coloca a questão sobre o que essas 

marcas (não icônicas) representam. Tolchinsky (1993) considera que, após o estabelecimento 

da distinção entre o desenho e a escrita, as crianças iniciam uma busca incessante para 

estabelecer relações entre esses dois domínios, que sirvam de pistas para a descoberta dos 

significados da representação escrita. Neste sentido, as provocações podem ser decisivas neste 

processo de descoberta, e não precisam necessariamente partir do professor, podendo derivar 

das interações com outras crianças. 

 

Percurso [2]: Descobrindo a escrita como registro dos nomes 

Uma demonstração da busca pelo estabelecimento de relações entre os domínios 

icônico e não icônico refere-se ao fato de que as crianças, no momento em que encontram um 

texto próximo a uma imagem, conferem ao material escrito algum significado diretamente 

relacionado com a figura representada (TOLCHINSKY, 1993). 

Se o significado é explícito nas representações icônicas, que representam objetos, 

sejam eles reais ou fictícios, em relação às representações não icônicas o significado é 

obscuro. A solução encontrada pelas crianças é, em primeiro lugar, a de que os escritos 

representam os nomes dos objetos ou personagens que são representados nas ilustrações. 

Como as outras crianças, “M” empreendeu essa busca pelo significado da 

representação escrita e, como elas, encontrou no nome uma primeira solução para essa 

questão.  
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Extrato [2.1] – Encontro 4 - dia 12/05/04 

 

Ao ser questionado sobre onde ele estava fazendo a leitura, sempre apontava as 

figuras; porém, se lhe perguntasse como sabia o que estava escrito em um determinado 

lugar, ele apontava as letras, dizendo que, naquele espaço, onde não havia desenho, estavam 

os “escritos” . Quando questionei sobre a utilidade das letras escritas, ele prontamente 

respondeu que era para escrever “Rei Leão”  e “Simba” . Pedi para que ele apontasse onde 

estavam escritas as palavras que havia pronunciado, mas ele sinalizou de forma 

generalizada para o amontoado de palavras que formavam um grande parágrafo embaixo da 

figura. 

 

Extrato [2.2] – Encontro 5 - dia 13/05/04 

 

V – Pra o que servem essas letras mesmo? (Aponto para a parte escrita da história) 

M – Lê Polóquio! 

V – Ah! Pra ler Pinóquio. 

M – Lê o Polóquio! (Repete a afirmação e aponta para o texto) 

V – E aqui? Também podemos ler deste lado? (Página só com figuras) 

M – Dá pra lê! 

V – Dá para ler o que? (Volto a apontar para o texto) 

M – Aqui! Baleia.(Aponta para a figura da baleia que engoliu o barco do Gepeto) 

 

Extrato [2.3] – Encontro 5 - dia 13/05/04 

 

[...] perguntei o que estava fazendo e ele simplesmente apontou para as peças 

espalhadas sobre o colchão. Tornei a perguntar dizendo que não havia entendido, pois ele 

precisaria me dizer o que fazia naquele local. Ele respondeu: “letrinhas”, e voltou a apontar 

para os cubos. Perguntei o que fazia com aquelas letrinhas, ele disse que era o “nome”. 

Nome de quem?, perguntei. Ele respondeu “nome meu, nome Simba, hienas, REI 

LEÃO!!!” , falou com bastante entonação. 
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Registro da gravação sobre uma das histórias do “livro grande” , denominada Peter 

Pan. Enquanto eu narrava a história ele quis saber o nome dos personagens envolvidos na 

cena inicial onde as crianças encontram um mapa do tesouro, impresso no guardanapo preso 

na camisa de um homem muito gordo que degustava massas em um restaurante, 

acompanhado por um cachorro. 

 

Extrato [2.4] – Encontro 19 - 11/08/04 

 

V – Como se chama esse? Vamos procurar aqui na parte escrita como é o nome 

dele. Os meninos se chamam João e Miguel, a menina se chama Wendy, mas o nome do 

cachorro, não está escrito aqui. A gente procura em outra página quando ele aparecer.  

M – O nome ele? (Aponta para o homem com o mapa) 

V – O nome dele também não aparece aqui. (Sinalizo com o dedo e faço a leitura 

silenciosa, mas não encontro o nome do personagem. Explico-lhe que não encontrei 

nenhum registro sobre o nome do personagem, porém disse que faria a leitura 

novamente em voz alta para que me acompanhasse e ajudasse a encontrar o nome). 

Não encontramos o nome. Neste momento, ele fez silêncio por uns segundos e 

concluiu: 

M – Pai  

V – Será que ele é o pai? 

M – Pai filos. (Apontou para a cena) 

 

Esse interesse por encontrar o nome dos personagens no texto escrito manteve-se nos 

encontros seguintes. 

 

Extrato [2.5] – Encontro 23 - 25/08/04 

 

Na semana anterior ficamos por muito tempo manuseando a história dos 101 

Dálmatas. Durante a narração, “M” interessou -se pelos nomes dos bandidos que seqüestraram 

os filhotes da casa dos seus donos. Localizei no texto o nome dos personagens e lhe falei que 

ele que se chamavam Horácio, Nani e Gaspar. Os personagens faziam parte da sua cena 

preferida, onde aparece a imagem dos dois bandidos sendo presos pela cozinheira que 

trabalha para a família dos donos dos cães.  
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No extrato abaixo, extraído dos registros do encontro 23 no dia 25/08/04, é possível 

visualizar sua atitude uma semana depois, diante da mesma situação anteriormente 

vivenciada. No entanto, ele não solicitou que eu fizesse a leitura, ele “leu” sozinho.  

 

[...] sinalizou aleatoriamente uma parte do texto e repetiu os nomes na seqüência exata da 

cena (ilustrada), que corresponde à ordem em que os personagens aparecem no texto: 

“ Horácio, Nani e Gspar (Gaspar)”, em seguida, voltou a repetir o nome dos bandidos: 

“ Nome esse Horácio e Gspar”. 

 

Nos extratos acima relatados, especificamente em [2.3] e [2.4], podemos perceber o 

seu crescente interesse pela leitura dos nomes dos personagens das suas histórias preferidas. 

Constantemente, quando líamos as histórias, “M” questionava sobre a escrita do nome 

dos personagens, segurando minha mão e a colocando sobre o texto, para que a leitura 

satisfizesse sua curiosidade. Este fato pode ser considerado um grande avanço visto que, nos 

períodos iniciais de observação, ele sequer permitia que fosse realizada a leitura das 

“ letrinhas” (vide extrato [1.3]). Seu interesse estava exclusivamente centrado nas imagens, 

somente elas eram necessárias para dar conta do enredo da história. 

Podemos perceber que a criança já organizou algumas considerações sobre o que o 

sistema de escrita representa, especialmente elaboradas a partir dos seus interesses pelas 

histórias infantis e pela escrita do seu nome. Demonstra ter conhecimento de que as letras são 

os “escritos”  que servem para escrever nomes, como Rei Leão, como podemos visualizar no 

extrato [2.3], apesar de ainda não ter desenvolvido a consciência dos sons das letras para 

compor o nome daquele personagem. Todavia, o seu conhecimento de que os “escritos”  

redigem o seu próprio nome, assim como o de outras pessoas ou coisas, revelam muito mais 

do que seu entendimento e sua intenção de comunicar e armazenar informações através do 

registro escrito. 

A escrita é uma ferramenta para registrar e informar os nomes. Assim, “as letras têm a 

função de representar as propriedades fundamentais dos objetos que o desenho não consegue 

representar” (FERREIRO, 1985/2001, p. 40).  

Nesta perspectiva, o trabalho com os nomes compõe atividades gráficas livres de 

contexto. Assim, os nomes não podem ser representados iconicamente, por isso é importante a 

descoberta de que a escrita os representa.  
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Se acompanharmos o processo de desenvolvimento do sujeito em diversas áreas, (vide 

quadro em anexo), poderemos constatar que a emergência de interesse atribuída por ”M” para 

os nomes dos personagens e para a escrita do seu próprio nome, aparece junto com o seu 

crescente interesse em organizar o espaço da sala de aula, antes de deixar aquele local. Parece 

que essa necessidade de organizar o seu espaço físico acabou sendo transferida para o sistema 

de representação escrita, ou vice-versa, denotando um desenvolvimento da organização das 

estruturas mentais do sujeito, já que a arrumação dos objetos e a “etiquetagem” pressupõem a 

aplicação de estruturas classificatórias que permitam a categorização dos objetos. Desta 

forma, a evolução da compreensão da representação da escrita parece acompanhar o 

desenvolvimento das estruturas lógicas. 

Percurso [3]: Reconhecendo a escrita como ferramenta de registro (mas não de 
criação) 

No ponto de vista das crianças, se a escrita registra os nomes dos objetos, é uma 

etiqueta para algo que já existia antes do registro. Ela substitui o objeto, não o cria. Assim, 

parece que “M” acredita que as histórias têm uma identidade anterior à sua representação 

gráfica (seja esta na forma de ilustrações, seja na forma escrita), por isso, esta serve para 

lembrá-las tal como são, não aceitando que, na leitura, sejam alterados os nomes dos 

personagens ou a seqüência dos eventos. 

Assim, parece que “os contos de fada têm uma forma e um conteúdo que tornam muito 

difícil “apagar suas palavras”; as crianças querem escutá -lo tais como são, e quando os 

repetem são fiéis ao relato” TOLCHINSKY, 2003, p. 67).  

Podemos verificar um pouco desta fidelidade à narrativa no extrato seguinte: 

 

Extrato [3.1] – Encontro 14 - 30/06/04 

 

Fiz a leitura de toda a história que ele praticamente conhece e repete na íntegra, 

tamanha é sua admiração por tal livro. Ele fica muito zangado quando substituo o nome dos 

personagens por outros inventados enquanto narro os fatos. Ele retoma a “leitura” e 

pronuncia o nome correto do personagem: - “Nome ela Aninha!”  - e completa dizendo que 

a sua mãe já lhe contou. 
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Os estudos de Postic (1993) nos oferecem considerações muito interessantes sobre as 

narrativas infantis e as questões que povoam o imaginário infantil. Suas idéias indicam que a 

criança vive a história de acordo com o impacto que tal narrativa representa para sua vida no 

momento em que ouve a história. Assim, parece necessário a sua repetição para que a criança 

reviva essa sensação de impacto. Para o autor essa é uma justificativa plausível para o fato de 

que, comumente, as crianças não permitem que alteremos o contexto da narração, tampouco 

os nomes dos personagens, como podemos observar no extrato [3.1]. 

O trabalho de Postic referencia o de Bettelheim (1980) que aponta algumas 

características bastante pertinentes nos contos de fadas e histórias infantis. Suas considerações 

sinalizam para a utilização de narrativas de situações simples e personagens que materializam 

explicitamente o bem ou o mal, de acordo com suas ações e narrações. 

Bettelheim (1980, p. 78) considera que “a criança familiarizada com os contos de 

fadas compreende que estes lhe falam na linguagem de símbolos e não a da realidade 

cotidiana”.  

Postic (1993) ainda acrescenta que, mesmo sabendo que as histórias tratam sobre um 

“faz de conta” fantástico, as crianças quase sempre se identificam com os heróis dessas 

narrativas, captando significados de cada uma das histórias conforme as necessidades e 

interesses do momento em que vive. Da mesma forma, poderá trocar de identidade de acordo 

com os conflitos que enfrenta. 

Nesta perspectiva Postic (1993, p. 20) afirma que a criança 

[...] encontra suas próprias soluções ao refletir sobre o que a história dá a 
entender sobre ela mesma e sobre seus conflitos internos em determinado 
momento de sua vida. As personagens dos contos ilustram conflitos 
internos (rivalidades entre irmãos, decepções narcísicas, etc.) e sugerem, 
em linguagem simbólica, como convém resolvê-los. 

Teberosky (2003, p. 42) acrescenta suas idéias às considerações de Postic (idem) e nos 

adverte que, embora a criança não saiba ler alfabeticamente, poderá reproduzir as histórias a 

“partir de duas fontes de informação: as gravuras da história e a versão previamente na rrada”.  

A autora ainda considera que o deslumbramento das crianças pela leitura e releitura 

das mesmas histórias está relacionado a uma descoberta muito importante, de que a escrita 

fixa a língua e a domina de tal maneira que não permite que as palavras se dispersem, que não 

se apaguem nem mesmo sejam substituídas umas pelas outras. Assim, a aparição das mesmas 

palavras, uma vez e outra, garante grande parte do mistério que certamente reside nesta 

possibilidade de reprodução, de reiteração e de re-apresentação. Assim, grande parte da magia 
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consiste em que o mesmo texto (as mesmas palavras, na mesma ordem) volte a se re-

apresentar inúmeras outras vezes, diante das mesmas marcas. 

Teberosky (2003), ainda apresenta uma outra situação interessante que pode ser 

presenciada diante do texto memorizado que é uma variação em relação ao texto-fonte, pois 

apresenta alguns aspectos que se mantêm e outros que se modificam, já que fazem parte da 

reconstituição e reconstrução do que foi memorizado do texto-fonte.  

Desta forma, a autora sinaliza alguns fatores que podem desempenhar um papel muito 

importante na memorização desse texto. Entre estes fatores estão “os fatos derivados da 

situação, como a presença da imagem que sustentava a organização do conto; fatores 

derivados do tipo de texto”, bem como algumas expressões, as “mesmas palavras” ouvidas na 

voz do narrador (TEBEROSKY, 2003, p. 42). 

Portanto, podemos considerar que este processo de reconstituição e reconstrução de 

um texto é o que permeia as narrativas realizadas por “M”, visto que ele memoriza os contos e 

os reconta baseado na voz de quem os narrou inicialmente, juntamente com o auxílio da 

leitura que ele faz das figuras que acompanham a história, já que ele ainda não é capaz de 

dominar a leitura do texto-fonte. 

 

Percurso [4]: Da leitura de imagens à estabilidade da representação escrita 

As pesquisas apresentadas nos estudos de Seber (1997), relatam sobre as 

interpretações hesitantes, demonstradas pelas crianças diante dos traços dos seus desenhos e 

da escrita. As mesmas atitudes podem ser verificadas nas atividades desenvolvidas por “M”, 

nas quais a significação dos seus desenhos vai mudando, pois suas representações, ainda 

distantes dos traçados reais dos objetos, não se constituem em referentes estáveis. 

 

Extrato [4.1] – Encontro 11 - dia 17/06/04 

 

Este extrato refere-se a uma atividade de pintura a partir do nome do grupo, “estrela do 

mar”.  

 

[...] “M” pegou a folha colocou -a no chão e pintou sobre ela uma estrela do mar, um Sol, 

um polvo, uma águia, o peixe Nemo, o Simba e as hienas, os desenhos não passam de 
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traços aleatórios aos quais ele atribui significado, nomeando-os e depois modificando o seu 

significado conforme lhe é perguntado sobre a representação das suas figuras. 

 

Seber (1997) sugere a possibilidade de que os traços, executados pelas crianças, são 

realizados sem nenhuma intenção interpretativa, visto que inicialmente a criança desenha sem 

a menor intenção de representar alguma coisa, simplesmente experimenta os rabiscos. 

Todavia, quando questionada sobre o significado do que produziu, como podemos visualizar 

no extrato [4.1], percebe que precisa elaborar um sentido para seus traços, ainda que seja 

meramente para sanar a curiosidade de outrem, que a questiona e exige uma resposta. Desta 

forma, passa a criar significados, nomeando os traços realizados, significados esses que 

geralmente se modificam após uma segunda pergunta sobre a representação do desenho. De 

acordo com Seber (op. cit., p. 212), “isso acontece porque a criança não tem em que se apoiar 

para conservar a mesma interpretação, já que o desenho não foi precedido da idéia de 

representar um certo objeto”.  

Ademais, a autora sinaliza uma possibilidade secundária para explicar as 

interpretações hesitantes apresentadas pelas crianças, remetendo-se à “ma terialidade do 

traçado”. Da mesma forma que a criança não se apóia na lembrança da intenção do desenho, 

os próprios traços não contribuem muito para que haja a permanência de sentidos, pois 

comumente não se assemelham aos objetos reais. Desta forma, o significado para as suas 

produções possivelmente pode variar tanto quanto seus pensamentos no momento em que foi 

questionada. Neste sentido, um único traço poderá receber inúmeras denominações. 

Podemos observar algo semelhante quando, além do desenho, tratamos sobre a 

evolução da escrita. Ainda que a criança use as letras para representar o que pretende 

escrever, as interpretações não se conservam mediante questionamentos sucessivos, como 

veremos a seguir: 

 

Extrato [4.2] – Encontro 26 - dia 15/09/04 – Sessão 1 

 

Nesta sessão foi desenvolvido um trabalho para verificar como a criança interpretava 

os registros escritos quando eles eram acompanhados de uma imagem do objeto representado.  

O material utilizado consistiu de quatro pequenas caixas de fósforos, envolvidas em 

papel colorido e plastificadas de forma que nelas pudéssemos anexar qualquer uma das 

palavras desejadas. 
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As palavras foram impressas, em letra minúscula, em uma pequena ficha de papel, 

encaixada na parte superior externa da caixa, enquanto que as figuras foram anexadas na parte 

inferior interna da caixa, ou seja, para cada palavra tínhamos a representação da sua imagem, 

bastando, para isso, abrir a caixa. Elaboramos este material para que, sempre que necessário, 

fosse possível efetuar facilmente a troca de palavras, de tal forma que as mesmas não 

correspondessem à figura. O objetivo desta tarefa era verificar se, para a criança, as palavras 

têm significados estáveis, ou se estes se modificam de acordo com o contexto definido pelas 

figuras. 

 

Ao iniciarmos a tarefa apresentei as quatro caixas, com as palavras: esqueleto, 

Dálmatas, tigre e Nemo fechadas, de forma que não era possível visualizar suas respectivas 

imagens. Deixei-o manusear as caixas livremente, para que pudesse experimentar cada uma 

delas. Ele o fez, manuseando e chacoalhando para verificar se produziria algum tipo de 

som, bem como para sentir o peso. Após a familiarização com o material, perguntei se 

poderia me responder o que estava escrito na primeira caixa que selecionei para iniciar a 

atividade (esqueleto). 

Ele permaneceu em silêncio, então perguntei se gostaria de abri-la, pois poderia 

descobrir o que tinha dentro. Entreguei-lhe a caixa nas mãos, ele aproximou-a do rosto, 

balançou e tentou abrir, mas não havia percebido que se tratava de uma caixa de fósforos 

recoberta por papel colorido e que, por isso, seria necessário empurrar a parte interna. 

Precisei mostrar-lhe como poderia abri-la. Em seguida, ele repetiu o mesmo procedimento e 

verificou que a imagem representada dentro da caixa era de um esqueleto humano. Passou 

algum tempo observando a figura e repetiu algumas vezes que se tratava de um “escôleto 

(esqueleto)” . 

Peguei a parte de cima da caixa, mostrei-lhe novamente e perguntei o que poderia 

estar escrito; ele confirmou que a palavra escrita era realmente “escôleto (esqueleto)” . 

Repeti os mesmo procedimentos com as outras três caixas, que continham a escrita 

dos nomes e os desenhos dos respectivos personagens dos filmes de Walt Disney: Nemo; 

Dálmatas e também a figura de um tigre. 

A cada uma das tentativas de leitura dos nomes, ele abria a caixa e fazia a leitura 

amparando-se na representação das imagens, portanto, realizava a leitura conforme as 

figuras que observava dentro de cada uma das caixas. 

Sugeri que fizéssemos uma outra brincadeira, mas, para tanto seria necessário que 
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trocássemos as partes internas das caixas. Solicitei que abríssemos todas elas, separando a 

parte interna da externa. Conforme lhe entregava a parte escrita (externa) ele encaixava a 

figura, aleatoriamente. Quando todas as caixas estavam fechadas, fiz a leitura dos nomes e 

pedi que as abrisse aos poucos. Quando selecionou a primeira caixa, fiz a leitura da palavra 

Nemo; entretanto, ao abrir, ele encontrou a figura do esqueleto e, sem titubear, respondeu 

instantaneamente: “esquito (escrito) escôleto (esqueleto)” . 

O mesmo procedimento foi refeito com todas as caixas, e os resultados não se 

diferenciaram, visto que, após a observação da figura, sentia-se seguro para afirmar que o 

que estava escrito na parte superior externa de cada uma das caixas, correspondia à figura. 

Por último, solicitei que retirássemos novamente todas as partes internas das caixas. 

Entreguei-lhe a parte com as figuras e fiquei com o componente escrito. Conforme fazia a 

leitura dos nomes, pedia que localizasse a figura para que as caixas fossem fechadas. 

Este último procedimento foi realizado com sucesso e por isso repetido outras duas 

vezes, visto ter gostado da brincadeira. Após fecharmos todas as caixas ele concluiu 

dizendo: “Gora chega”.  

 

Extrato [4.3] – Encontro 27 - dia 16/09/04 – Sessão 2 

 

Como “M” se recusou a participar da aula de música, permanecendo no corredor 

enquanto os colegas se dirigiam para a sala de música, convidei-o para brincar com as 

caixas e perguntei se lembrava das figuras. Ele repetiu a palavra “escôleto (esqueleto)”  e 

seguiu para a sala de aula, diretamente para o local onde guardo minha pasta com todo o 

material que utilizo na aplicação da tarefa. Nos acomodamos no colchão do canto da 

linguagem e nos organizamos para iniciar a tarefa. Entreguei-lhe as caixas e logo que as 

recebeu, colocou-as sobre suas pernas.  

Perguntei se saberia me dizer o que poderia estar escrito em uma das caixas que eu 

havia retirado para iniciar a tarefa (tigre). 

Ele não se manifestou, permaneceu silencioso e foi logo abrindo a caixa para fazer 

a leitura. Após abri-la, verificou que a imagem representada dentro da caixa era de um 

tigre, mas apesar de verificar o conteúdo da caixa, não respondeu absolutamente nada. 

Insisti perguntando se poderia me dizer o que estava escrito na parte de cima da 

caixa, ele respondeu que a palavra escrita era “tigre” . Voltei a perguntar se tinha certeza, e 

ele confirmou o que já havia falado anteriormente. 
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Repeti os mesmos procedimentos utilizando as outras três caixas, que continham a 

escrita dos nomes das figuras Nemo; Dálmatas e esqueleto. A cada momento que tentava 

fazer a leitura dos nomes, ele abria a caixa e fazia a “leitura” amparando -se nas imagens 

representadas, portanto realizava a leitura de acordo com o contexto (imagem). 

Sugeri que fizéssemos alterações na brincadeira, desta forma se tornaria necessário 

trocar os componentes internos das caixas. Solicitei que abrisse todas as caixas e conforme 

lhe entregava a parte escrita, ele encaixava a figura, independentemente da associação estar 

correta ou incorreta. Quando todas as caixas estavam fechadas, fiz a leitura de todos os 

nomes e pedi que as abrisse, uma de cada vez. Quando selecionou a primeira caixa, fiz a 

leitura do nome Dálmatas, todavia, ao abrir, ele encontrou a figura do Nemo, e sem hesitar 

respondeu rapidamente que o que estava escrito era “Nemo” . 

Repeti novamente toda a trajetória aplicada anteriormente, com as demais caixas, e 

os resultados foram idênticos, uma vez que somente após observar a figura, fazia a leitura, 

confirmando o que estava escrito na parte superior externa de cada uma das caixas. 

Para finalizar a brincadeira, solicitei que retirássemos novamente todas as partes 

internas das caixas. Solicitei que escolhesse entre as figuras e as palavras, ele ficou com as 

figuras, restando-me a parte escrita. Em seguida, conforme fazia a leitura das palavras, 

pedia que localizasse a figura correspondente para que as caixas fossem fechadas. Neste 

momento brincamos uma só vez, ao fecharmos as caixas ele disse que iria retornar ao 

parque, onde os colegas já se encontravam. Levantou-se e saiu correndo pelo corredor em 

direção aos brinquedos do parque. 

 

Extrato [4.4] – Encontro 29 - dia 23/09/04 – Sessão 3 

 

Convidei-o para brincarmos com as caixinhas que estavam guardadas na sala de 

aula. Ele aceitou o convite, no entanto, colocou a condição de que teria que levar as caixas 

para a sala do esqueleto Zé, no arquivo, pois não queria entrar na sua sala. 

Aceitei sua condição e nos dirigimos para o local determinado por ele. Nos 

acomodamos e iniciamos a aplicação da tarefa. 

Entreguei-lhe as quatro caixas e logo perguntei se poderia ler o que estava escrito 

em uma das caixas que tinha nas mãos. 

Ele respondeu: “você lê” , e virou a caixa em minha direção para que pudesse 
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realizar a leitura. Em seguida fiz a leitura de todas as caixas na seguinte ordem: Dálmatas, 

Nemo, esqueleto e tigre. Organizei as caixas na mesma ordem em que fiz a leitura, então 

entreguei a primeira caixa a ele, li a palavra e solicitei que a abrisse para conferir se a 

representação da imagem seria correspondente à palavra escrita. Uma a uma, na mesma 

ordem anterior, ele as abriu e conferiu todas as palavras associadas aos desenhos. 

Logo depois de verificar as caixas e tornar a fechá-las, perguntei a ele o que estava 

escrito na parte externa de cada uma das caixas e ele acertou todas as palavras, 

manifestando bastante satisfação ao abri-las e comprovar que lera corretamente. Então, 

solicitei que abrisse todas as caixas para que pudéssemos fazer as trocas de figuras. 

Entreguei-lhe novamente uma outra caixa e fiz a leitura da palavra Nemo, todavia, 

ao abri-la ele encontrou a figura do esqueleto. Percebi que ele ficou confuso, pois abriu e 

fechou a caixa algumas vezes, mas quando insisti perguntando sobre o que estaria escrito 

na caixa, ele respondeu baseando-se na imagem. Repeti os procedimentos com as outras 

três caixas, que continham a escrita dos nomes e as figuras, da seguinte forma: esqueleto - 

tigre; tigre – Dálmatas; Dálmatas - Nemo. A cada uma das tentativas de leitura dos nomes, 

ele abria a caixa e fazia a leitura das imagens, porém, desta vez ficou bastante inseguro ao 

confirmar cada uma das respostas. 

Então sugeri que abríssemos todas caixas para organizar novamente as palavras de 

acordo com as figuras, entretanto ele ficaria com a parte escrita e eu com as representações 

das imagens. 

Eu lhe apresentei uma figura, os Dálmatas e solicitei que encontrasse a escrita 

correspondente à figura, ele selecionou aleatoriamente uma palavra e entregou-me para 

guardar. Perguntei se tinha certeza e ele confirmou sua resposta anterior. Disse-lhe que 

havia confundido e peguei a palavra correta. Repeti outras três vezes, mas ele não 

conseguiu relacionar a escrita com a leitura que fiz das imagens, demonstrando ainda não 

ter compreendido com clareza que cada palavra tem uma representação gráfica específica 

que é estável. 

Por último, inverti a situação, solicitei que retirássemos novamente todas as partes 

internas das caixas. Entreguei-lhe a parte com as figuras e fiquei com os elementos escritos. 

Conforme fazia a leitura dos nomes, pedia que localizasse a figura para que as caixas 

fossem fechadas. Desta vez ele concluiu a atividade com sucesso e pareceu satisfeito, 

concluindo sua participação dizendo: “agora chega ”  e seguindo em direção ao parque. 
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Extrato [4.5] – Encontro 30 - dia 29/09/04 – Sessão 4 

 

A atividade com as caixas transformou-se em um grande divertimento, sempre que 

o convido para brincar comigo ele aceita prontamente, fazendo referência à tarefa onde 

pode encontrar a figura do esqueleto. 

Aproveitei o momento em que “M” havia se retirado do parque em busca de um 

jornal para fazer a sua águia e interceptei-o no caminho, antes que ele chegasse à sala de 

um outro grupo para pegar uma folha de jornal. Convidei-o para me acompanhar até a sua 

sala para que pudéssemos brincar com as caixas. Ele concordou com minha argumentação e 

logo seguimos para a sala e nos acomodamos no canto da linguagem. 

Coloquei as caixas à sua frente, mas antes de iniciarmos as tarefas, ele abriu todas as 

caixas para conferir as figuras e procurar o esqueleto. Depois de identificar as imagens, ele 

as fechou e colocou-as novamente à sua frente. 

Antes de fazer a leitura das palavras perguntei se ele saberia me responder o nome 

que estava escrito em cada uma das caixas. Ele acertou a leitura das palavras Dálmatas e 

Nemo, as outras duas ele trocou a ordem, leu tigre onde estava escrito esqueleto e vice-

versa. 

É interessante perceber que ele não aguarda mais que eu abra a caixa para conferir 

se realmente a leitura foi correta. A cada caixa que ele lê, em seguida abre e confere; 

quando percebe que a escrita está destoando da imagem, corrige a leitura e verbaliza o 

nome da figura que está dentro da caixa. 

Na última etapa da tarefa, pedi a ele que abrisse todas as caixas e as espalhasse no 

chão. Feito isso, solicitei que encontrasse os pares correspondentes, porém teria que fazê-lo 

sozinho, pois eu não o auxiliaria no momento da leitura das palavras. 

Depois que todas as caixas estavam fechadas, fui conferir se as combinações 

estavam corretas. Para tanto, pedi a sua ajuda, pois a minha função seria ler as palavras 

enquanto ele abria a caixa para verificar se palavra e figura se correspondiam. 

Neste instante, pudemos perceber que ele acertou os dois nomes que já havia 

identificado inicialmente, Dálmatas e Nemo. Os demais estavam trocados, mas foram 

rapidamente corrigidos por ele após a realização da leitura, pois ele trocou as partes 

internas das caixas, encaixando-as de forma a fazer as correspondências corretas. 

Quando encerramos a tarefa retornamos ao parque para aproveitarmos um pouco 

mais o tempo da brincadeira. 
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Extrato [4.6] – Encontro 34 - dia 14/10/04 – Sessão 5 

 

A quinta aplicação da tarefa apresenta um intervalo de tempo relativamente grande. A 

justificativa para tal acontecimento deve-se às comemorações do dia das crianças, que se 

estendeu por toda a semana correspondente ao período de 04/10/04 a 07/10/04. 

Todavia, ainda que tenham passado alguns dias sem que a tarefa fosse realizada, o 

entusiasmo de “M” ao receber o convite para brincar com as caixas continuou o mesmo.  

 

Desta vez aplicamos a tarefa na sala do arquivo, onde fica guardado o esqueleto Zé, 

visto que “M” havia deixado o parque para brincar com o esqueleto. Depois que nos 

acomodamos no chão, dispus as caixas à sua frente, perguntei se eu poderia fazer a leitura, 

pois já havíamos ficado sem brincar com aquele material durante alguns dias. 

Fiz a leitura das palavras e depois troquei as caixas de posição. Logo pedi para que 

fizesse a leitura das palavras e depois conferisse se estava de acordo com as figuras. “M” 

acertou todas as palavras e demonstrava muita satisfação ao abrir a caixa e deparar-se com a 

imagem correspondente à leitura que havia feito. 

Em seguida, abrimos todas as caixas separando as partes interna e externa, para que 

fossem remontadas por ele. Ao fazer a leitura de cada uma das palavras, dispus à sua frente, 

todas as correspondências entre palavras e figuras, que aos poucos foram encaixadas por ele. 

Quando fechamos todas elas, iniciamos outra etapa da tarefa. Peguei uma caixa e fiz a 

leitura da palavra que estava impressa na parte superior externa, (Nemo), em seguida solicitei 

que abrisse para conferir a correspondência. 

Todavia, ao abrir, percebeu que a minha pronúncia não correspondia à imagem 

(esqueleto), visto ter ficado observando a figura por alguns segundos, parecendo intrigado 

com o que via. Então, perguntei se poderia me responder o que estava escrito naquela caixa, 

ele observou a figura mais uma vez e respondeu de acordo com a imagem: “esquito 

escôleto” . Insisti perguntando se tinha certeza da resposta e ele repetiu: “esquito escôleto” . 

O mesmo aconteceu com todas as outras palavras, no momento que verificava se a 

leitura que eu havia feito correspondia à figura. Ele percebia que havia algo de estranho, 

ainda que não soubesse exatamente do que se tratava, mas, ainda assim, sentia-se mais seguro 

em amparar sua leitura em algo com o significado mais claro dos que as letras, então 

respondia de acordo com a imagem. 

Finalmente abrimos todas as caixas para guardá-las de forma correta, ou seja, cada 
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palavra deveria estar representada pela sua respectiva imagem. Então ele decidiu que ele 

mostraria as figuras, pedindo que eu encontrasse as palavras. Quando todas as caixas estavam 

completas, repetimos este último procedimento outras duas vezes. Insisti para trocarmos de 

lugar, desta forma eu ficaria com a parte das figuras e ele com as palavras, mas “M” não 

concordou com minha sugestão e preferiu ficar com a parte das imagens. 

 

Parece que as crianças anseiam por encontrar no texto o nome do objeto representado, 

como se a escrita fosse uma etiqueta da figura. Ferreiro e Teberosky (1979/1999) consideram 

que este procedimento de “etiquetagem” traduz uma respeitável evolução ru mo ao 

desenvolvimento da escrita como objeto conceitual, constituindo-se em uma estratégia para 

responder sobre “o que é” esse objeto.  

Assim, quando a criança conhece a representação figural de um esqueleto, 

desconhecendo o valor sonoro e a grafia das letras, certamente ela saberá que aquela figura 

será sempre um esqueleto, independente das combinações de letras que a acompanham. Neste 

caso, diante da insistência para que realize a leitura da palavra ampara-se exclusivamente na 

imagem ou no objeto. Como as combinações de letras ainda não adquiriram valor na sua 

concepção de leitura, podem representar a escrita de qualquer coisa variando de acordo com o 

contexto. Neste sentido, o texto é extremamente previsível a partir da imagem percebida, pois 

a interpretação poderá ser confirmada com o apoio da figura, quando esta se aproxima dos 

traços reais e é desenhada e nomeada pela criança. Caso um adulto cubra a figura e repita, 

após algum tempo, a pergunta sobre o significado da escrita, possivelmente poderá ouvir 

significados distintos para a mesma grafia. 

Ferreiro (1985/2001) explica que outra confusão também pode acontecer se 

mantivermos a figura e alteramos a palavra: o seu significado variará tantas vezes quantas for 

modificada, e se essa mesma palavra que já representou a escrita de tantas imagens, retornar à 

sua correspondência real, a resposta certamente será a mesma. 

Um fato bem próximo a este foi detectado durante a realização das sessões, 

apresentada no extrato [4.2], [4.3], onde a criança ainda ampara suas respostas na leitura das 

imagens. Desta forma, todas as vezes que trocávamos a palavra de lugar, tantas eram suas 

possibilidades de leitura. Portanto, ainda que visualizasse a troca das palavras sendo 

colocadas em correspondência com outras figuras, não percebia a necessidade lógica da 

conservação do significado da palavra escrita. Esta conservação só se torna uma necessidade 

quando a criança compreende que a escrita de uma palavra é independente da imagem. 

Portanto, neste momento, “M” ainda não revelou es sa compreensão. 
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Os registros das tarefas de leitura revelaram indícios interessantes que esboçam uma 

possibilidade de evolução nas concepções de escrita da criança investigada. Nos episódios 

registrados nos extratos [4.4], [4.5] e [4.6], “M” apresentou uma  atitude hesitante ao ser 

questionado quanto à leitura das palavras, no momento em que percebeu que a figura não 

correspondia à leitura feita pela pesquisadora. Parece que estas inquietações revelam que, para 

a criança, esta se tornou uma situação conflituosa, possivelmente representando o início de 

uma tomada de consciência da necessidade de estabilidade da escrita. Possivelmente, 

podemos considerar que este seja um indício das noções de conservação de um significado 

conferido, ao longo de alterações contextuais (FERREIRO, 1985/2001). Esse indício de 

conservação fica mais claro no extrato [4.5], quando “M” troca a figura em função da leitura 

da palavra e não o contrário, como costumava fazer, ou seja, desta vez, não procurou 

modificar o que  a escrita “diz”  para fazê-la corresponder à imagem; é a imagem que é 

alterada (trocada) para compatibilizá-la com o que está escrito. Podemos, então, suspeitar, 

com base nesses indícios, que “M” começa a abrir um novo percurso, que se torna possível a 

partir da aceitação da independência da escrita em relação à imagem: o percurso que o levará 

à descoberta de como a escrita funciona.  

Percurso [5]: Reconhecendo os modos de representação das relações espaço-
temporais na organização de histórias 

A prática de sinalizar com o dedo indicador e seguir a linha imitando os 

procedimentos realizados durante a leitura de uma pessoa alfabetizada, nos revela fortes 

indícios de que, ao propiciar situações de leitura podemos contribuir na formação de futuros 

leitores. Em momentos como estes, “M” faz de conta que está narrando a história baseado na 

leitura de imagens, mas como ainda não domina a leitura convencional, sempre solicita que a 

pesquisadora faça a leitura do texto impresso. 

 

Extrato [5.1] - Encontro 12 – 23/06/04 

 

Fomos nos acomodar no canto da linguagem e lemos diversas histórias até a hora do 

lanche. Durante esses minutos, aproximadamente meia hora, “M” narrou a história dos 101 

Dálmatas, Dumbo, Pinóquio, A Pequena Sereia e o Rei Leão. Realizou a leitura das imagens 

pausadamente, explicando cada situação apresentada nas cenas. Em alguns momentos ele 
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retoma algumas páginas anteriores para explicar o fato da página atual. Não conversa muito a 

menos que seja questionado, por essa razão solicitava que me contasse com detalhes o que 

estava acontecendo nas cenas das páginas abertas, ele por sua vez delineava os fatos com 

bastante precisão. E se pronunciasse alguma palavra da qual eu não entendesse o significado, 

buscava uma palavra similar ou apresentava um desenho que exemplificasse sua argüição. 

Fomos interrompidos pelo comando da professora que solicitou que as crianças 

deixassem suas atividades para fazer a higiene das mãos antes de lanchar. “M” fez -se de 

desentendido e continuou a história do Rei Leão, insisti para que fosse lanchar e depois 

continuaríamos a nossa atividade, ele não atendeu meu pedido e continuou o que fazia. 

Expliquei novamente que ele deveria lavar as mãos para fazer o lanche e que depois 

prosseguiríamos a história da mesma página onde havíamos parado, ele olhou-me nos olhos e 

folheou todo o livro até o final, disse que “côbo (acabou)”  e saiu correndo para o banheiro, 

mas dessa vez ele não apagou as luzes. 

 

Extrato [5.2] - Encontro 14 – 30/06/04 

 

Quando cheguei na sala “M” estava na porta, já me esperava, pois perc ebeu, através da 

janela, a minha chegada. 

A primeira coisa que pediu foi o livro do céburu (cérebro). Pedi que aguardasse um instante 

para me organizar e logo lhe entregaria o livro. 

Ele me seguiu até o local onde guardo meus materiais e pegou o livro. Sentou-se no 

chão, no meio da sala, cruzou as pernas, abriu o livro e “leu” a história em voz alta. Conforme 

observava as figuras pronunciava algumas palavras e sinalizava com o dedo indicador 

imitando a leitura convencional. Quando sinalizava a leitura com o dedo, seguia a orientação 

espacial convencional, da esquerda para direita e de cima para baixo. Após fazer a “leitura”, 

fechou o livro e abriu em seguida repetindo os mesmo procedimentos. 

 

O trabalho de Cazden (1987) ressalta as vantagens de lermos histórias para as crianças 

antes de adquirirem habilidades para fazê-las por conta própria. Argumenta que o fato de ler 

para as crianças possivelmente poderá ser um modo bastante eficiente de desenvolver sua 

compreensão diante das estruturas dos textos escritos, bem como incrementar o conhecimento 

da leitura convencional, feita da esquerda para a direita e de cima para baixo, como podemos 

observar no extrato [5.2]. 
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Essa regra imposta pelo sistema de escrita torna-se uma das características mais 

arbitrárias desse sistema. Para conhecê-la não é suficiente saber em que direção se realiza a 

leitura. Além disso, torna-se necessário que outra pessoa informe a criança desta convenção, 

por isso a importância da criança vivenciar situações de leitura, sobretudo, por meio da leitura 

de histórias infantis. 

Cazden (op. cit.) ainda destaca o fato de que a experiência vivida pelas crianças ao 

escutar histórias com a entonação dada pelo leitor poderá fornecer indícios para a descoberta 

da estrutura sintática do texto. 

Essa habilidade, demonstrada por “M”, para organizar uma história, certamente é 

proveniente de situações em que ele vivenciou essas narrações. Grande parte dessas 

experiências compartilhadas de leitura deve-se à sua família. Situações como essas, e outras 

também vivenciadas no contexto escolar, sugerem essa capacidade de compreender que a 

escrita segue suas regras de convenções e de funcionamento, e que nem todas são evidentes 

por si mesmas, assim, precisam ser compartilhadas e ensinadas. 

Spinillo (2001) considera que o domínio da seqüência temporal estabelece uma 

importante cronologia ao texto narrativo. Seu percurso de desenvolvimento ocorre de forma 

gradual e integrada, com a contribuição de diversos fatores que contribuem para a sua 

promoção. Assim, os fatores relativos às condições de produção do texto, necessitam ser 

considerados, por sugerirem o aparecimento de determinadas estruturas textuais, bem como o 

uso dos elos coesivos. 

Assim, a aquisição de habilidades textuais narrativas parece ser mais facilmente 

considerada pelas crianças, devido aos contos que comumente conhecem.  

Neste contexto, Spinillo (2001) sugere a existência de dois aspectos da coerência 

durante a narração de um texto. Um se refere à coerência local relativa às partes e seqüências 

menores do texto, suas frases, o que pode auxiliar a manutenção da continuidade do discurso. 

O outro se refere à coerência global, ou o texto todo. Neste sentido, a coerência narrativa de 

um texto perpassa pela manutenção de um tema de discurso ou de tópicos sobre o que o texto 

se refere. 

Assim, para a compreensão de uma história narrada, os elementos que a constituem 

precisam estar organizados para que nenhum aspecto relevante possa comprometer a 

compreensão do seu enredo. 

Esta capacidade de compreender e organizar a seqüência temporal de uma história, 

respeitando a estrutura narrativa e o domínio das convenções, poderá servir de suporte para 

que essas características sejam mantidas no texto escrito.  
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Teberosky (2003) considera que a capacidade de organizar uma história de forma 

compositiva, relacionada e seqüencial, faz parte de um processo de aprendizagem muito 

importante.  

Essa aprendizagem poderá refletir adiante, tanto na leitura de textos escritos como na 

sua produção. Por enquanto, podemos perceber que “M” nos dá  pistas de que está 

desenvolvendo esta habilidade com bastante propriedade nas suas narrações. 

Assim, ele parece ter passado a considerar algumas características do sistema de 

escrita, como as relações entre seqüência temporal, organização espacial e as convenções do 

texto, quando escrevia o seu nome ou quando sinalizava e acompanhava as leituras. É 

interessante observar que essa habilidade para manter a organização temporal das narrativas 

começou a ser transferida para a organização do tempo na rotina diária, revelando um 

desenvolvimento das estruturas espaço-temporais da criança (vide quadro em anexo). 

Percurso [6]: Formando representações ortográficas: primeiras pistas gráficas  

A compreensão dos registros escritos como sendo uma ferramenta para representar 

propriedades não ilustráveis dos objetos, como o nome, coloca alguns problemas relacionados 

com a questão: “como funciona essa representação?” Inicia -se então um percurso que levará à 

solução dessa questão. Neste percurso, a criança elabora várias suposições que se baseiam 

tanto em critérios quantitativos quanto qualitativos (FERREIRO, 1985/2001). 

Critérios quantitativos 

Diante de um texto, a criança percebe diferentes marcas gráficas, que podem ser 

consideradas isoladamente (letras) ou agrupadas (palavras). Qual é a relação entre essas 

marcas e o que elas representam? Basta uma marca (letra) ou é necessário um agrupamento 

delas para representar um nome? O percurso de “M” para responder a estas questões pode ser 

inferido a partir dos indícios observados nos extratos abaixo: 

 

Extrato [6.1] – Encontro 5 - dia 13/05/04 

 

[...] perguntei o que estava fazendo e ele simplesmente apontou para as peças 

espalhadas sobre o colchão. Tornei a perguntar dizendo que não havia entendido, pois ele 
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precisaria me dizer o que fazia naquele local. Ele respondeu: “ letrinhas”, e voltou a apontar 

para os cubos. Perguntei o que fazia com aquelas letrinhas, ele disse que era o “ nome”. 

Nome de quem?, perguntei. Ele respondeu “nome meu, nome Simba, hienas, REI 

LEÃO!!!” , falou com bastante entonação. 

 

A seguir, poderemos observar uma sessão em que foram utilizados cubos de madeira 

grafados com letras maiúsculas, que revelam, ainda mais explicitamente, a preocupação de 

“M” em criar uma representação simbólica para os personagens da hist ória do Rei Leão 

narrada no livro de histórias – Clássicos da Walt Disney - o qual ele denomina “livro 

grande” . 

Nesta circunstância o “livro grande”  permaneceu fechado diante do sujeito que 

estava brincando com os cubos de madeira, grafados com letras. Ele os utilizava para nomear 

a imagem dos personagens impressas na capa do livro. 

 

Extrato [6.2] – Encontro 9 - dia 03/06/04 

 

M – O Simba é esse. (Pega aleatoriamente uma única peça, sem preocupar-se com 

a letra grafada naquele cubo, separando-a das demais) 

V – Esse é o Simba? 

M – Amiga Simba. (Pega uma outra peça e junta-a à peça que está representando o 

Simba) 

V – Amigo? Quem é o amigo do Simba? 

M – Amiga!! (Corrige a minha pronúncia incorreta, pois o sujeito pertence ao 

gênero feminino) 

V – Amiga! Como é o nome dela? 

M – Lala. 

V – Nala. Muito bem, legal. 

M – Nala é amiga. (Aproxima as duas peças e as separa das demais, mas tem o 

cuidado de mantê-las sob a figura dos personagens) 

V – É amiga? Por isso é que fica juntinho? 

M – Lá com as hienas. 

V – Mas só com essa peça aqui se escreve Nala e com essa outra se escreve Simba? 

(Aponto as duas peças que estão separadas representando os dois personagens) 



 

82 
 

 

M – É. 

V – É? Não precisa mais? 

M – Lá Simba. (Aponta a figura do Simba desenhada no livro) 

 

Extrato [6.3] – Encontro 9 - dia 03/06/04 

 

V – O que faz tudo isso aqui junto? (Sinalizo o amontoado de cubos da madeira, 

grafados com as letras, dispostos à nossa frente) 

M – Tudo junto as letelinhas. 

V – As letrinhas. 

M – As hienas. (Aponta para todas as peças) 

V – Ah! Tudo isso aqui faz hienas? 

M – É. (Faz silêncio e pega mais peças para colocar sobre o livro) 

V – Ainda está escrevendo hienas? 

M – É. 

V – Nossa! Você já colocou tantas letras. Todas essas letras são para escrever hienas? 

M – (Permanece em silêncio acrescentando mais peças ao livro) 

V – (Levantei a almofada e encontrei mais 5 peças). Olha tem mais aqui escondido. 

M – (Ainda em silêncio, pegou as 5 peças e acrescentou-as às demais) 

Tudo!! (Aponta o livro totalmente coberto pelos cubos) 

V – Tudo isso faz hienas? 

M – Cai. (Uma das peças que está sobre o livro caiu, mas eu não percebi) 

V – Cai? Onde? 

M – (Aponta para a peça que caiu, coincidentemente caiu com a letra M virada para 

cima) 

V – Olha, é o M do seu nome. (Pronuncio o nome dele) 

M – M [...] (Repete o seu nome) 

V – Isso M do (Pronuncio o seu nome). 

M – (Pega a peça e recoloca sobre o livro). Essa aqui é das hienas! 

V – Ah! Escreve hienas também? 
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Extrato [6.4] – Encontro 9 - dia 03/06/04 

 

V – Bom! O que você escreveu com todos esses cubos sobre o livro? 

M - (Permanece em silêncio) 

V – “M”?  

M – (Pronuncia umas palavras incompreensíveis) 

V – Como “M”, não entendi?  

M – As letras. 

V – Sim as letras. Mas para que servem todas elas espalhadas sobre o livro? 

M – As hienas. 

V – São as hienas? 

M – É. 

V – Todas essas letras servem para escrever hienas. 

M – Hienas. 

V – Mas são muitas letras! 

M – Todas hienas aqui. (Passa as mãos sobre todos os cubo dispostos sobre o 

livro) 

 

Por meio do trabalho com os cubos de madeira foi possível perceber que a criança 

elegeu as peças aleatoriamente com o intento específico de representar os personagens por 

meio de uma correspondência entre as mesmas e os cubos. No extrato [6.3] no momento em 

que uma das peças caiu com a letra M virada para cima, tentei fazer alusão ao seu nome, 

porém ele pegou o cubo, cuja letra grafada era a mesma que inicia o seu nome, e colocou-o no 

sobre a capa do livro em meio às inúmeras peças que já estavam dispostas naquele local, 

confirmando que a marca gráfica gravada na peça (letra) não tinha, naquele contexto, 

qualquer significado para ele. Assim, quando foi questionado sobre a letra que havia 

selecionado, não apresentou nenhuma possibilidade de relacioná-la à letra do seu nome. 

Portanto, em sua tentativa de criar uma representação para os objetos (nomes) “M” ainda não 

estava atento para as questões de correspondência letra/som. 

Contudo, esta “tentativa de escrita”, ainda que não seja a maneira convencionalmente 

utilizada no sistema de escrita alfabético, parece configurar uma forma de escrita muito 

peculiar, inventada para resolver uma situação específica, para suprir a necessidade do 
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momento, ou seja, a criação de “objetos substitutos” , “cuja função é a de representar outros 

objetos reais” (FERREIRO; PALACIO, 1978, p. 108).  

Nos extratos [6.2] e [6.3] podemos observar que ele se preocupa em representar a 

pluralidade dos personagens, visto que no primeiro episódio, [6.2] ele seleciona uma única 

peça para representar o personagem SIMBA, em seguida seleciona um outro cubo para 

escrever o nome da sua amiga NALA. No segundo momento, [6.3] ele utiliza todas os cubos 

para representar as HIENAS. Quando questionado sobre a possibilidade de estar utilizando 

muitas letras ele reafirma a idéia de que todas servem para representar as HIENAS, que são 

muitas. Temos, então, a utilização de uma forma de representação simbólica, em que os cubos 

substituem os personagens da história, numa relação matemática – um cubo, um personagem, 

muitos cubos, muitos personagens. Aparentemente, ainda são os cubos e não as letras os 

objetos substitutos, ou melhor, à semelhança dos cubos, as letras são vistas como peças 

isoladas, cada uma das quais pode simbolizar um indivíduo. 

Ainda assim, podemos analisar a sua conduta de acordo com a perspectiva de Ferreiro 

(1985/2001), onde a autora descreve estratégias de aprendizagens, com o intento de investigar 

como as crianças trabalham com a pluralidade das palavras. Nesses estudos, as crianças 

utilizavam a quantidade de letras para indicar o plural – mais personagens, mais letras. Para 

estas crianças, a escrita, de alguma forma, ainda deve registrar as características do objeto 

representado. 

Desta forma, foi possível verificar que “M” utiliza mais de um cubo de madeira para 

registrar uma quantidade maior de objetos, adotando um critério puramente quantitativo. Uma 

peça representa singularmente um desenho, uma quantidade maior de peças sugere a 

existência de mais personagens, como é possível verificar no extrato [6.3], onde ele se refere 

às “hienas”  da história do Rei Leão, por saber que naquela cena específica apareceram três 

hienas. Assim, a construção da noção de pluralidade se processa através da repetição de 

cubos. A quantidade de cubos disposta sobre a capa do livro, estará representando a 

pluralidade dos personagens. Portanto, neste momento, “M” es tabelece um critério 

quantitativo de acordo com o qual cada personagem corresponde a apenas uma marca (cubo, 

ou letra, já que não podemos ter certeza se ele estava levando em consideração os cubos ou as 

letras neles gravadas). 

A utilização de critérios quantitativos também pode ser observada mais tarde, quando 

“M” começou a utilizar o tamanho da palavra (quantidade de letras) como critério para sua 

identificação. 
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Nos encontros 36 e 37, realizados respectivamente em 21/10 e 27/10, durante a 

realização das sessões, “M”, conscientemente, separou as palavras: esqueleto e Dálmatas das 

palavras tigre e Nemo, mostrando que, possivelmente, ele utilizava o tamanho das palavras 

como pista para o seu reconhecimento. 

Essa suposição é reforçada pelo fato de que os erros no estabelecimento de 

correspondências entre a palavra escrita e a figura ocorriam com mais freqüência entre as 

duas palavras grandes ou entre as duas palavras pequenas e, com menor freqüência, entre uma 

palavra grande e uma pequena. 

 

Extrato [6.5] encontro 36 – 21/10/04 – sessão 6 

 

“M” não quis participar da aula de inglês e saiu correndo em direção ao parque. Fui ao 

seu encontro e convidei-o para brincar com as caixas. Ele sorriu e disse que só iria depois que 

eu o girasse “bem fote (forte)” , na roda (gira-gira). Combinamos que seria uma única girada e 

quando o brinquedo parasse, iríamos brincar com as caixas. 

Depois que o brinquedo parou, ele desceu, contou até três e disse que ganharia a 

corrida. Corri atrás dele em direção à sala do arquivo, onde o esqueleto Zé fica guardado. 

Brincamos um pouco com o esqueleto e logo nos acomodamos no chão. Peguei as 

caixas e as dispus à sua frente para iniciarmos a tarefa. 

Apresentei as quatro caixas, fechadas, com as palavras: Esqueleto, Dálmatas, Tigre e 

Nemo. Deixei-o brincar com as caixas. Ele as abriu e fechou duas vezes. No momento em que 

ele retirou a parte interna (figura) de uma das caixas, permanecendo só com a parte escrita 

(externa), ele a aproximou do seu rosto, fechou um dos olhos e espiou pelo buraco, tornando a 

fechá-la. Repetiu o mesmo procedimento com as outras três caixas. Em seguida, as organizou 

no chão, uma próxima da outra. 

Perguntei-lhe se poderíamos começar a brincadeira. Ele concordou, balançando a 

cabeça, mas, permaneceu em silêncio. Então, perguntei se gostaria de abri-las para conferir o 

que tinha dentro. 

Ele abriu a primeira caixa e disse que era o tigre, tornando a fechá-la; repetindo esse 

procedimento com as demais caixas, colocando-as alinhadamente à sua frente, na seguinte 

ordem: Dálmatas, esqueleto, tigre e Nemo. 

Confirmei que a escrita correspondia às figuras que acabara de nomear, sem reler as 
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palavras. 

Não inverti a ordem das caixas e pedi que fizesse a leitura das palavras para depois 

abri-las e conferi-las. 

A primeira caixa que ele pegou foi com o nome Dálmatas. Perguntei o que estava 

escrito. Ele respondeu “ escôleto (esqueleto)” . Ao abrirmos a caixa para conferir se escrita e 

figura correspondiam, ele falou que era o nome “Dálmatas” . 

A caixa seguinte continha a palavra esqueleto. Solicitei que fizesse a leitura, ele 

respondeu “esquito escôleto (escrito esqueleto)” . Ao abrirmos ele conferiu sua resposta e 

deu muitas gargalhadas, por acertar a “leitura”.  

Na outra caixa estava escrito tigre. Ele leu o nome Nemo. Pedi que abrisse para 

conferir e ele falou que era um “tigre” .  

Na última caixa estava escrito o nome Nemo. Pedi para que ele fizesse a leitura. Ele 

respondeu “esquito puculando Nemo (escrito procurando Nemo)” . Logo, abriu a caixa e 

ficou satisfeito ao perceber que a figura era do Nemo. 

Sugeri uma alteração na brincadeira, mas, para isso teríamos que trocar as partes 

internas das caixas (figuras). Solicitei que abrisse todas elas, separando a parte interna (figura) 

da externa (escrita). Conforme lhe entregava a parte escrita (externa) ele encaixava a figura, 

aleatoriamente. Quando todas as caixas estavam fechadas, fiz a leitura dos nomes e pedi que 

as abrisse aos poucos. 

Ao selecionar a primeira caixa, fiz a leitura da palavra Nemo; entretanto, ao abrir, ele 

encontrou a figura do esqueleto. Observou silenciosamente, fechou a caixa, abriu novamente e  

respondeu: “esquito escôleto (escrito esqueleto)” . 

Li a caixa seguinte com o nome Dálmatas. Ele a abriu e encontrou a figura do tigre. 

Repetiu o procedimento anterior, abriu e fechou a caixa, e disse que estava “esquito tigre” . 

Depois fiz a leitura da palavra esqueleto. Quando ele abriu a caixa encontrou a figura 

dos Dálmatas. Observou a figura, olhou-me, observou a figura novamente e respondeu 

“esquito Dálmatas” . 

Por último, fiz a leitura da palavra tigre. Ao conferir a escrita com a figura, percebeu 

que era o Nemo. Abriu a caixa, separando as duas partes, interna (figura) e externa (escrita). 

Pegou a parte externa, aproximo-a do rosto e espiou pelo buraco. Encaixou as partes, abriu 

novamente e disse: “esquito puculando Nemo (escrito procurando Nemo)” . 

Para finalizar, solicitei que retirássemos novamente todas as partes internas das caixas. 

Entreguei-lhe a parte com as figuras e fiquei com o componente escrito. Conforme fazia a 
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leitura dos nomes, pedia que localizasse a figura para que as caixas fossem fechadas. 

 

Extrato [6.6] encontro 37 – 27/10/04 – sessão 7 

 

Na semana seguinte, após retornarmos da gravação do CD com a música do grupo, 

convidei “M” para brincar com as caixas, já que os se us amigos foram para a aula de inglês. 

Aproveitamos para realizar a tarefa na sala de aula, pois as demais crianças seguiram 

para a brinquedoteca. 

Peguei as quatro caixas e as coloquei à sua frente.  

Perguntei-lhe se poderíamos começar a brincadeira. Ele concordou, respondendo 

“pode” . Logo, perguntei-lhe se gostaria de abrir as caixas, para conferir o conteúdo. 

Ele abriu a primeira caixa e disse que era o esqueleto, abriu a seguinte e disse que eram 

os Dálmatas, depois abriu a caixa com o tigre e certificou-se de que palavra e figura 

correspondiam. Por último, abriu a caixa com o nome Nemo e conferiu o resultado. Após 

conferir o material, colocou-as alinhadas, sobre suas pernas. 

Disse-lhe que a escrita correspondia às figuras, mas que seria melhor organizar as 

caixas no chão, pois facilitaria a brincadeira. 

Inverti a ordem das caixas, e pedi que fizesse a leitura das palavras, para depois, abri-

las e conferi-las. 

Na primeira caixa estava escrito o nome Dálmatas. Perguntei-lhe se poderia me dizer o 

que estava escrito, ele respondeu “ escôleto (esqueleto)” . Ao abrirmos a caixa para conferir se 

escrita e figura correspondiam, ele falou: “Dálmatas” . 

A segunda caixa que “M” pegou continha a palavra esqueleto. Solicitei que fizesse a 

leitura, ele respondeu “esquito e scôleto (escrito esqueleto)” . Ao abrirmos ele conferiu sua 

resposta sorriu e verificou que havia acertado a “leitura”.  

A outra caixa estava escrito tigre. Ele leu o nome Nemo. Pedi que abrisse para conferir 

e ele falou que era um “tigre” . 

Na última caixa estava escrito o nome Nemo. Pedi para que ele fizesse a leitura, ele 

respondeu “esquito puculando Nemo (escrito procurando Nemo)” . Logo, abriu a caixa e ficou 

satisfeito ao perceber que a figura era do Nemo. 

Sugeri que alterássemos a brincadeira, assim, deveríamos trocar as partes internas das 

caixas (figuras). Solicitei que abrisse todas elas, separando a parte interna (figura) da externa 
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(escrita). Desta vez, eu fiquei com a parte interna (figuras) e solicitei que encontrasse as 

palavras. Conforme lhe entregava a parte com a figura (interna), ele encaixava as palavras. 

Decidi fazer esta troca para verificar se as caixas seriam encaixadas como na sessão anterior. 

Assim, poderia confirmar, ou não se ele estava usando a estratégia de classificação das 

palavras, controladas pela tamanho, ou seja, pela quantidade de letras. Quando todas as caixas 

estavam fechadas, fiz a leitura dos nomes e pedi que as abrisse aos poucos. 

Ao selecionar a primeira caixa, fiz a leitura da palavra Nemo; entretanto, ao abrir, ele 

encontrou a figura do esqueleto. Observou, fechou a caixa, abriu novamente e respondeu: 

“esquito escôleto (escrito esqueleto)” . 

Li a caixa seguinte com a palavra Dálmatas. Ele a abriu e encontrou a figura do tigre. 

Repetiu o procedimento anterior, abriu e fechou a caixa, e disse que estava “esquito tigre” . 

Depois fiz a leitura da palavra esqueleto. Quando ele abriu a caixa encontrou a figura 

dos Dálmatas. Observou a figura, olhou-me, observou a figura novamente e respondeu 

“esquito Dálmatas” . 

Por último fiz a leitura da palavra tigre. Ao conferir a escrita com a figura, percebeu 

que era o Nemo. Abriu a caixa, separando as duas partes, interna (figura) e externa (escrita). 

Pegou a parte externa, aproximo-a do rosto e espiou pelo buraco. Encaixou as partes, abriu 

novamente e disse: “esquito puculando Nemo (escrito procurando Nemo)” . 

Ao final da brincadeira, solicitei que reorganizássemos as caixas, para que as figuras 

correspondessem com a escrita.  

 

Podemos encontrar nos trabalhos de Ferreiro (1985/2001), algo parecido com o que 

verificamos nos extratos, [6.5] e [6.6] durante a realização das sessões. Parece que “M” ainda 

não adquiriu habilidades que lhe permitem um controle sistemático das variações na 

quantidade de marcas gráficas que compõem cada uma das palavras escrita nas caixas. 

No entanto, “M” parecia estar testando suas suposições quando utilizou a quantidade 

de letras, aspecto intrapalavra, como uma estratégia para o reconhecimento dessas palavras. 

Parece que considerou a seguinte suposição: palavras grandes, escritas com muitas letras, só 

poderiam corresponder a duas possibilidades: Dálmatas ou esqueleto. O mesmo aconteceu 

com as outras duas palavras, só poderia estar escrito: tigre ou Nemo, nas palavras escritas com 

uma quantidade menor de letras.  

A utilização deste possível critério referente à quantidade de letras pode ser verificado 

no primeiro momento das tarefas relatadas nos extratos [6.5] e [6.6]. Observamos que, na 

ausência da figura, na primeira parte da tarefa, ele parecia continuar utilizando como pista o 
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tamanho, para reconhecer as palavras pois a troca se dava entre Nemo e tigre ou entre 

esqueleto e Dálmatas, de tal forma que, ao verificar que tinha errado a primeira escolha em 

cada par (de palavras grandes ou de palavras pequenas) ele sabia qual seria a outra palavra 

desse par. 

No entanto, quando as palavras escritas estavam acompanhadas por uma figura que 

não lhes correspondia, ele mantinha a leitura da imagem, sem perceber que ele mesmo tinha 

feito a correspondência errada, não lhe ocorrendo que poderia trocar a parte interna das 

caixas. Essa conduta parece revelar um conflito entre as suposições elaboradas no percurso 3 

e as suposições que começaram a ser elaboradas neste percurso. Assim, se não existe figura, o 

tamanho pode ser utilizado como pista, mas, na presença da figura, é esta que determina o 

significado, pois, para ele, a escrita apenas registra significados, não os cria, (percurso 3) ou, 

pelo menos, não pode contradizer aquilo que a imagem revela, já que ela é uma etiqueta para 

a imagem. 

Primeiros Indícios da atenção a aspectos qualitativos: as letras do 
próprio nome 

Nos extratos referentes a encontros realizados no primeiro semestre letivo, “M” não 

demonstrou interesse sobre o valor sonoro convencional das diversas letras presentes em cada 

uma das faces do cubo, tampouco se interessou pelas letras específicas que compõem os 

nomes dos personagens da Disney, que ele tanto gosta. Esse interesse começou a despontar 

apenas no segundo semestre letivo, a partir das letras do seu próprio nome.  

Ferreiro (1999/2001) considera pertinente o trabalho a partir dos nomes próprios, 

podendo ser utilizado como uma das palavras fundamentais para a alfabetização. Para a 

autora, não há nenhuma outra palavra que possa substituir o nome próprio, porque é uma 

ampliação da própria identidade saber que o nome se realiza por escrito. 

 

Extrato [6.8] – Encontro 23 - 25/08/04 

 

Estávamos fazendo a leitura da história do Rei Leão, quando ele parou de folhear o 

livro e parou por alguns segundos para observar a imagem do Simba na selva. Ao perceber 

sua admiração, perguntei se poderíamos escrever o nome daquele personagem o qual ele 

contemplava com satisfação. Após ter concordado com minha sugestão, iniciamos a escrita do 

nome do pequeno leão. 
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Em meio a muitos cubos de madeira, sugeri que selecionássemos as letras para 

escrever o nome do SIMBA. Ao iniciarmos a escrita, pedi que ele encontrasse a letra S, 

mas ele selecionou uma peça aleatoriamente e entregou-me. Então, sugeri que 

encontrássemos as letras, juntos. Ele aceitou a idéia e logo localizamos a letra S e depois a 

letra I, mas quando chegou a vez de procurarmos pela letra M, sugeri que a localizasse pois 

eu não a encontrava. Ele observou os inúmeros cubos à sua frente e selecionou o cubo com 

a letra M, dizendo: “ M nome meu. M, M....(repetiu o seu nome)” . 

 

Extrato [6.9] – Encontro 23 - 25/08/04 

 

Em outra situação registrada na mesma tarde, quando escrevíamos o nome da 

personagem CRUELA, da história dos 101 Dálmatas, mencionei a possibilidade de utilizar 

uma das letras para escrever o nome dele.  

 

Após ter mencionado a possibilidade de utilizar a letra A para escrever o seu nome, 

ele localizou em meio a todas as peças espalhadas pelo colchão, a letra inicial do seu nome, 

M, e completou dizendo: “esse letrinha nome meu”. Aproveitei o fato de que a letra já 

havia sido selecionada para escrever o seu nome. 

 

Durante os extratos dos episódios [6.8] e [6.9] é interessante ressaltar a constante 

busca por uma referência baseada na letra inicial do seu nome, pois sempre que encontra a 

letra M, nos mais variados contextos, diz que é igual a seu nome. 

Ferreiro (1999/2001) considera que o interesse pelo seu pelo próprio nome se consagra 

como um momento muito peculiar do desenvolvimento, não só cognitivo como emocional. 

Para a autora, as crianças têm diferentes nomes, que nem sempre correspondem às clássicas 

pautas de fácil ou difícil, mas, que facilmente são reconhecidos e discriminados dos nomes de 

outras crianças da sala de aula, fornecendo componentes indispensáveis ao processo de 

alfabetização. 

Como qualquer criança, “M” começa a dar indícios de que a escrita ganha 

estabilidade, visto demonstrar a percepção de que o seu nome sempre se escreve com a 

mesma seqüência de letras, em qualquer situação.  

A dimensão emocional da escrita do nome, defendida no trabalho de Ferreiro 

(1999/2001), pode ser constatada no momento em que a criança passa a perceber a 
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estabilidade da escrita do seu nome, passando a desenvolver uma afetividade ligada a ele, que 

é revelada naquilo que Ferreiro (1987/2001) considera como um fortalecimento da idéia de 

que as letras têm donos, são propriedades exclusivas e só podem ser utilizadas para aquela 

determinada finalidade. 

Mais tarde, quando evoluem na construção de novas suposições, percebem que podem 

utilizar as letras do seu nome como referência para outras tentativas de escrita, tornando-se o 

nome algo como um banco de letras que serve de suporte no aprimoramento de suas 

aquisições e habilidades de escrita e leitura. 

Como pode ser observado, “M” não conside ra as letras de seu nome como uma 

exclusividade, ficando feliz quando encontra essas mesmas letras nos nomes dos seus 

personagens preferidos. Nesse sentido, a sua relação afetiva com esses personagens pode vir a 

facilitar a descoberta da função das letras, ao constatar que a mesma letra pode fazer parte de 

diversos nomes. 

Percurso [7] Despertando para a consciência dos sons: primeiras pistas 
fonológicas. 

Os extratos retirados dos encontros 14 e 26, respectivamente registrados nos dias 

30/06 e 15/09/04, revelam indícios de que “M” começa a reconhecer o mesmo som, (a letra 

inicial do seu nome) em palavras diferentes. Parece que ele está iniciando, ainda que 

sutilmente, os caminhos da consciência fonológica. 

 

Extrato [7.1] – Encontro 14 - dia 30/06/04 

 

Nesta tarde a professora de música decidiu permanecer dentro da sala de aula, assim, 

“M” pôde participar, ainda que indiretamente, das atividades que a professora havia 

planejado. Ele não aceitou o convite para juntar-se aos amigos e preferiu permanecer sentado 

junto ao canto da linguagem, em meio aos cubos de madeira grafados em letra maiúscula. 

 

Paralelamente ao nosso diálogo, a professora de música cantava a música da Estrela do 

Mar e em um determinado momento da letra havia uma estrofe falando que a “estrela vi ve no 

mar”. Nesse instante “M” parou de mexer nas letrinhas e falou com bastante ênfase “olha 

Vivi, você” . Ele imaginou que a letra da música falava ao meu respeito, não compreendendo 
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que o contexto era outro. A música fazia alusão ao verbo viver, no entanto, no momento em 

que o grupo pronunciou a palavra, o retorno que tivemos foi como se pronunciassem “vivi” de 

forma que o som ficou semelhante à maneira como sou chamada. 

 

Extrato [7.2] – Encontro 26 - dia 15/09/04 

 

Nesta tarde fiquei observando “M” brinc ando no parque. Ele permaneceu sozinho 

durante os quinze minutos iniciais. Sempre que percebia algumas crianças se aproximando, 

ele se afastava ou trocava de lugar. Decidi me aproximar e convidei-o para brincar de escrever 

no chão. Ele não respondeu apenas sorriu. Entendi sua reação como uma resposta positiva. 

 

Antes de começar a brincadeira sugeri que escrevêssemos alguns nomes no chão. 

Perguntei se poderia ser o nome do Simba. Ele sorriu novamente e repetiu o nome do 

personagem. Logo, procurei um graveto e escrevi a palavra SIMBA.  

Soletrava cada uma das letras que escrevia no chão, sempre fazendo alusão a algum 

outro nome que conhecia, como S de sapo (do grupo sapo), I de igreja (também lembrei-o de 

que esta letra também pode ser encontrada no seu nome), M do seu nome, B de baleia, (falou 

que era a baleia que engoliu o Gepeto, pai do “Polóquio”  – Pinóquio), e finalmente a letra A 

de águia. Ele ouviu tudo atentamente e disse “M nome meu, (pronunciou o seu nome)” . Em 

seguida sugeri que escrevêssemos o seu nome. Repeti o mesmo procedimento, a cada letra 

que escrevia relacionava a outra palavra, quando pronunciei a letra C ele disse: “C de Simba”  

e sorriu muito, concluindo “nome meu igual Simba” . Confirmei a idéia de que algumas 

letras do seu nome também podem ser encontradas no nome do Simba e conclui a escrita do 

seu nome. 

 

“M” parece sinalizar para futuras conquistas rumo à consciência dos sons.  

Cardoso-Martins (1995) considera que algumas crianças começam a reconhecer 

algumas palavras e iniciam a leitura de algumas palavras, antes de atingir a compreensão do 

sistema alfabético e dominar suas regras de correspondência grafo-fônicas. 

Nesta fase inicial, que pode ser chamada de logográfica, a criança pode chegar a 

dominar um repertório restrito de palavras, limitando sua capacidade de ler novas palavras, 

pois utiliza estratégias que seriam eficientes, apenas, na leitura de ideogramas. Para ler 
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ideogramas, a criança precisa associar uma representação visual a um determinado 

significado. 

Esta hipótese logográfica pressupõe que as crianças desenvolvam a leitura, muito antes 

de compreender a relação que as letras estabelecem com os segmentos sonoros das palavras, 

utilizando algumas estratégias visuais. 

O trabalho de Cardoso-Martins (1995) indica que seria necessário ao menos uma 

compreensão mínima das relações entre a fala e a escrita, para que comece a ocorrer algum 

progresso rumo à aprendizagem do princípio alfabético, ou seja, à compreensão da relação 

entre grafemas e fonemas. 

Neste sentido, parece que “M” já demon stra uma tímida relação entre a fala e a escrita, 

quando no extrato [7.1], tentou relacionar a pauta sonora da palavra vivi, do verbo viver, à 

escrita do meu nome Vivi. Parece que “M” está indicando sutilmente essa tentativa de 

compreender as pistas fonológicas das palavras, prestando atenção aos segmentos sonoros do 

discurso, sobretudo no extrato [7.2], quando ouve a pronúncia da letra C, do seu nome e 

relaciona ao som da letra S, do Simba. 

Ao adquirir a consciência fonológica, a criança será capaz de analisar e articular a 

estrutura fonológica das palavras, e possivelmente apropriar-se dessa estrutura. No entanto, o 

desenvolvimento da consciência fonológica exige que a criança ignore o significado e volte 

sua atenção à estrutura da palavra, o que será acompanhado por uma transformação na 

maneira como a criança entende o funcionamento da representação escrita. Esta 

transformação, que é também atrelada ao conhecimento das letras, culmina na compreensão 

do princípio alfabético (CORDEIRO, 1999). 

Apesar de “M” a inda ter que percorrer um longo caminho no que se refere ao 

desenvolvimento da consciência fonológica, as condutas reveladas neste percurso dão indícios 

de que já é possível dar início a um trabalho de intervenção específico para provocar esse 

desenvolvimento.  

 



 

 

7 CONCLUSÃO 

O fim da caminhada? Sinalizações para novos horizontes? 

 

Em todos os momentos desta nossa caminhada consideramos como princípio 

fundamental a idéia de que todo ser humano é dotado da capacidade de aprender. Assim, a 

perspectiva da reelaboração de conhecimentos, proposta por Pozo (2002), para uma nova 

cultura educacional, pressupõe que aprender implica de alguma forma em desaprender. Talvez 

isso explique a impressão que se adquire diante do trabalho com as crianças, sobretudo com 

as que são afetadas pela S.D, quando parecem retroceder diante de aprendizagens 

aparentemente adquiridas. Parece-nos que a aparente “desaprendizagem” revela um processo 

mais lento de reelaboração dos conhecimentos ou de aquisição de novas aprendizagens. 

Com efeito, a estrutura basilar da reestruturação do conhecimento confirma o fato de 

que tudo que aprendemos depende, demasiadamente, do que já sabíamos. 

O trabalho de Fonseca (1998) inspirou nossa pesquisa, pois sugere que, ao criarmos 

possibilidades para que a criança aprenda a aprender, podemos prestar nossa grande 

contribuição para o desenvolvimento do processo de aprendizagem infantil. Aprender a 

aprender exigirá do aprendiz um maior domínio sobre seus próprios processos de 

aprendizagem, permitindo que planifique suas ações, viabilizando futuras conquistas. 

É por isso que não podemos desconsiderar o fato de que estamos lidando com seres 

humanos, que independente da síndrome, e a pesar de aparentemente apresentarem 

semelhanças, não são produzidos em série. São sujeitos constituídos não só biologicamente, 

mas que também carregam fortes influências do contexto histórico e social em que estão 

inseridos e, por tal razão, podem aprender determinados conteúdos com distintos graus de 

dificuldades. 

Ademais, cada indivíduo traça uma trajetória singular a caminho do seu próprio 

desenvolvimento, galgando futuras aprendizagens, que possivelmente culminarão na 

elaboração e reelaboração dos seus conhecimentos. 



 

95 
 

 

Desta forma, retomamos a problemática que o presente trabalho de dissertação se 

propôs a investigar: Como se processa o desenvolvimento da compreensão da 

representação escrita em uma criança com Síndrome de Down? 

Neste nosso estudo de caso, além de considerarmos a perspectiva de reelaboração de 

conhecimentos, percebemos que alguns fatores podem ter sido decisivos para as conquistas do 

nosso parceiro de caminhada, fatores que fizeram deste estudo um caso específico e que 

instigaram nossa pesquisa. 

As estimulações oferecidas pela família desde os primeiros dias de vida foram 

imprescindíveis para o seu desenvolvimento. Aliado a isto, está o suporte médico, psicológico 

e o convívio em ambientes desafiadores, como propõe Danielsky (2001), assim como o fato 

de ter um irmão em idade escolar, compartilhando interesses comuns, como as tarefas de casa, 

que podem ter sido fundamentais para que “M” ampliasse suas habilidades. Não sabemos ao 

certo se uma criança que não compartilhasse deste mesmo histórico de vida, teria condições 

de adquirir tantas habilidades quanto “M”, em tão curto espaço  de tempo. 

Todavia, nossos estudos ainda apontam uma série de questionamentos sobre fatores 

que provavelmente interferiram positivamente no processo de aprendizagem desta criança. O 

fato de “M” fazer parte de um contexto financeiramente favorável pode ter sido um dos 

pontos positivos, visto que não saberíamos se os resultados seriam condizentes com os que 

verificamos, caso “M” vivesse em outras condições sócio -econômicas. 

Da mesma forma como não podemos negar o fato de que nosso parceiro de caminhada 

está inserido em um contexto escolar que possibilita a construção da autonomia, do senso de 

responsabilidade e permite a possibilidade de escolha. Certamente tais aspectos foram 

fundamentais para que nossa caminhada fosse tão animadora. 

Assim como, seria injusto desconsiderarmos a atuação da equipe multidisciplinar, 

responsável pelo apoio pedagógico, motor e fonoaudiológico que repercutiu em muitas 

possibilidades de trabalho durante todo nosso trajeto. Todo o suporte foi fundamental, visto 

que todo o percurso de “M” esteve amparado por excelentes profissionais. Não sabemos se 

conquistaríamos tantos avanços caso não disponibilizássemos de todo esse arsenal humano 

trabalhando em função do desenvolvimento e da aprendizagem desta criança. 

Neste sentido, todo nosso trabalho foi planejado de acordo com as possibilidades de 

intervenção que o parceiro da nossa caminhada nos permitiu. 

Assim, ao longo dos sete meses em que a pesquisadora acompanhou a criança, 

percebemos que acima de qualquer possibilidade de aprendizagem e do grau de deficiência da 

criança, está o trabalho permeado pelas vias afetivas. Consideramos o processo de conquista e 
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empatia como um eixo desencadeador de toda a aprendizagem, permitindo a possibilidade do 

docente explorar inúmeras estratégias de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, após estabelecermos este período de aproximação afetiva, foi possível 

verificar como a criança passou a demonstrar indícios de que estava, paulatinamente, 

elaborando suas próprias estratégias para compreender o sistema de representação escrita. 

Seu primeiro percurso foi marcado pelo estabelecimento da distinção entre a 

representação icônica e não icônica, apesar de apoiar-se na leitura de imagens, o que não 

significa que desconhecia que as letras, organizadas em “escritos” tinham uma função 

específica, visto ter demonstrado um crescente interesse pela representação escrita. Passou a 

interessar-se pelos escritos que acompanham as ilustrações das suas histórias preferidas, 

reconhecendo sua utilidade para representar o nome dos personagens. 

Assim, consideramos que os resultados obtidos foram positivos, na medida em que 

possibilitaram identificar os percursos que a criança realizou durante o seu processo de 

compreensão do sistema de representação escrita, os quais estão sintetizados no quadro II 

(vide apêndice). 

As pistas que orientaram os percursos emergiram das observações das necessidades e 

conquistas da criança, assim como de suas respostas às instigações feitas pela pesquisadora. 

Desta forma, podemos sintetizar que os percursos foram avaliados e reformulados 

gradativamente, permitindo, assim, que criássemos novas estratégias de intervenção  

Nesse sentido, sem dúvida a intervenção da pesquisadora também contribuiu para os 

avanços da criança, visto que somente avançávamos nossas estratégias após verificarmos a 

compreensão da criança diante do desafio proposto. Desta forma, nos organizávamos de 

acordo com cada reação da criança, planejávamos a partir dos conhecimentos que ela 

apresentava, para só depois darmos o passo seguinte, como pode ser observado no quadro 2 

Como pode ser observado no quadro, as provocações apresentadas pela pesquisadora 

levaram a criança a reagir positivamente, apresentando respostas por vezes imediatas e 

bastante elaboradas sobre o sistema de representação escrita, como podemos acompanhar 

durante todo o trajeto. Isso nos permitiu confirmar a eficácia da mediação da aprendizagem, 

que precisa estar presente cotidianamente em sala de aula. Os avanços da criança sugerem que 

nossa intervenção também contribuiu para fornecer indícios à criança de que a escrita se 

apresenta como objeto de pensamento e não só de contemplação. 
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AÇÃO DA PESQUISADORA  AÇÃO DA CRIANÇA 
   
Observou situações rotineiras para 
detectar os interesses da criança, bem 
como sua compreensão sobre o sistema de 
representação escrita. 

 Demonstrou muito interesse em Filmes da 
Disney, no livro Clássicos de Walt 
Disney, no Corpo Humano e em Animais. 

   
Selecionou textos dos livros da Disney 
para averiguar se M fazia a distinção entre 
a representação icônica e não-icônica. 

 “Leu” a estória nas figuras do livro. 
Reconheceu que, além dos desenhos, 
existem os “escritos”.  

   
Propôs atividades de desenho e registro 
escrito do nome dos objetos para verificar 
se a forma de representação era diferente. 

 Produziu “escritos” diferenciados do 
desenho, chamando-os de “letelinhas” 
(letrinhas). 

   

Ao narrar as estórias, questionou sobre a 
função das letras. 

 Reconheceu a letra do seu nome e 
afirmou que as letras servem para 
escrever o nome dos personagens. 

   
Tentou reinventar as narrações 
modificando o nome dos personagens, 
para identificar as idéias da criança acerca 
da estrutura narrativa do texto e da 
estabilidade do mesmo. 

 Não aceitou a alteração do nome dos 
personagens; apontando o texto 
aleatoriamente, fazia a “leitura”, 
respeitando as relações espaço temporais 
na organização do texto. 

   
Ao perceber que a criança distinguia 
figura e escrita e considerava que a escrita 
representa os nomes, procurou levar a 
criança a identificar algumas palavras de 
seu interesse, com base em sua forma 
ortográfica (pistas visuais) associando 
cada figura ao seu respectivo nome. 

 
Fazia a leitura dos nomes de acordo com 
as figuras, focalizando sua atenção na 
imagem, mostrando que a escrita servia 
apenas para confirmar o significado da 
imagem. 

   

Procurando provocar situações que 
levassem a criança a se questionar sobre a 
necessidade da estabilidade da escrita, 
trocou as figuras e manteve os nomes, 
fazendo com que cada figura não 
correspondesse mais ao seu nome. 

 Continuou identificando a palavra com 
base na figura, demonstrando aceitar que 
o significado da escrita variasse conforme 
o contexto (imagem). Por isso, não 
parecia ver a necessidade de criar 
estratégias de identificação das palavras 
independentemente da imagem. 

   

Repetiu outras quatro vezes a mesma 
situação, trocando as figuras e mantendo 
os nomes, partindo da associação correta e 
voltando, a arrumar o material de forma a 
manter a associação correta. 

 Manteve a mesma postura em três 
rodadas: consultava a figura e corrigia a 
“leitura”. Na quarta rodada, demonstrou 
hesitação ao fazer a leitura. Parou uns 
segundos, observou a figura mas 
respondeu de acordo com a imagem. 
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AÇÃO DA PESQUISADORA  AÇÃO DO SUJEITO 

   

Repetiu a tarefa. Primeiro manteve a 
correspondência entre figura e escrita, em 
seguida alterou a escrita, rompendo essa 
correspondência. 

 Reconheceu duas palavras no primeiro 
momento, dando indícios de que 
começava a utilizar pistas visuais e em 
seguida trocou a figura para 
compatibilizá-la com o nome, dando 
indícios de que começava a perceber a 
estabilidade da escrita. 

   
Fez a leitura das palavras. Mantendo a 
mesma seqüência, solicitando que a 
criança fizesse a leitura. 

 Reconheceu todas as palavras na 
seqüência. 

   
Repetiu a leitura. Alterando a ordem, 
solicitou que a criança fizesse a leitura.  

Reconheceu duas palavras, Dálmatas e 
Nemo e trocou a leitura das palavras 
Esqueleto e Tigre. 

   

Depois da criança verificar as 
correspondências corretas, embaralhou as 
caixas e pediu para a criança ler de novo. 

 Sem ler, organizou as palavras na seqüência: 
Dálmatas, Esqueleto, Tigre e Nemo. 
Abriu, observou as figuras e “leu” cada uma 
das palavras apoiando-se nas imagens. 

   
Pediu novamente para que fizesse a 
leitura, alterando a seqüência. 

 

Na palavra Dálmatas ele leu Esqueleto, ao 
verificar a figura, leu Dálmatas. A palavra 
seguinte leu Esqueleto e confirmou com a 
figura. Depois pegou a palavra Tigre e leu 
Nemo, ao ver a figura corrigiu dizendo 
que era Tigre. Por último pegou a palavra 
Nemo e confirmou a figura, dando 
indícios que estava utilizando a 
quantidade de letras ou o tamanho da 
palavra para identificá-la. 

Quadro 2. Relação entre a ação do sujeito e a ação da pesquisadora 
 

Assim, o trabalho a partir dos nomes de personagens significativos para a criança 

permitiu que, aos poucos, ela começasse a reconhecer a escrita de alguns desses nomes, 

especialmente o seu, reconhecendo em diversos contextos a letra inicial do seu nome, o que 

parece ser um primeiro indício de que a estabilidade da escrita começava a ser considerada 

por ela. 

O seu crescente interesse pela escrita dos nomes dos personagens das histórias também 

nos proporcionou indícios de que estava passando a considerar alguns critérios de 

classificação das palavras, sobretudo os critérios quantitativos, visto que os qualitativos ainda 

se apresentavam timidamente. 
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Ao final da nossa caminhada, “M” pareceu nos fornecer indicativos de que as pistas 

fonológicas começavam a ser consideradas por ele, ao relacionar a palavra “vive” (do verbo 

viver) com o nome da pesquisadora e ao relacionar “ce” com o som inicial de “Simba”.  

Assim, todo o percurso da criança se configurou como um conjunto de descobertas de 

possíveis trajetos, pistas que sinalizam para futuras aprendizagens. 

Neste contexto, nosso estudo configurou-se como um trabalho de parcerias que contou 

com o apoio de muitas pessoas, especialmente com a harmonia entre a pesquisadora e o 

sujeito, por meio dos laços de carinho e confiança que se estabeleceram entre ambos. 

 

Algumas recomendações pedagógicas. 

O desafio da inclusão é uma realidade vigente, pois não podemos negar a convivência 

diária, nas escolas, com crianças portadoras de necessidades especiais. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, está 

prevista a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola de toda e qualquer 

criança, bem como o atendimento educacional especializado aos educandos com necessidades 

especiais na rede regular de ensino. 

Apesar da dificuldade de organizar um trabalho de qualidade com as crianças com 

necessidades educacionais especiais, sabemos que isto é possível. Desta forma, apresentamos 

algumas recomendações pedagógicas, ou possibilidades de intervenção que podem ser 

reelaboradas e aplicadas em sala de aula, de acordo com cada contexto. 

Em primeiro lugar, nunca é demais insistir que fica bastante complicado para o 

docente desempenhar um trabalho de qualidade, uma vez que, lamentavelmente, na maioria 

das situações, faz um trabalho solitário. Constatamos, neste estudo, que as parcerias se tornam 

decisivas. Portanto, é fundamental a criação de redes de apoio que permitam estabelecer 

várias parcerias, envolvendo escola, família e especialistas. 

Pensamos que, inicialmente, uma das mais significativas contribuições advindas do 

processo inclusivo refere-se à interação de crianças de faixa etária e níveis de desenvolvimento 

distintos, que podem favorecer não só a socialização, como as possibilidades de aprendizagem. 

No caso específico da criança deste estudo, a sua diferença de idade em relação ao 

grupo que freqüentava (pré-escola com idade aproximada de 5 a 6 anos), era bastante 

significativa. Apesar disso, os interesses de “M” eram compatíveis com os de crianças mais 

novas e não com os do seu grupo. “M” estava mais interessado em experimentar as coisas, do 

que propriamente em ler e escrever, ainda que este fosse o interesse de grande parte do seu 

grupo. Neste caso específico, pensamos que a sua convivência tanto com as crianças mais 
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novas, com as quais mais se identificava no início, como com as de seu grupo foi um grande 

privilégio, visto que todas, de uma forma ou de outra, tinham muito a aprender umas com as 

outras. Desta forma “M” pôde seguir o seu caminho sem pressões e encontrar no espaço da 

Educação infantil um ambiente aconchegante e, ao mesmo tempo, desafiador. 

Em relação à intervenção do professor, nossas constantes buscas na literatura e nossa 

observação do processo de aprendizagem de “M” nos fizeram concluir que não se trata de 

oferecer cada vez uma nova informação à criança e sim facilitar a reelaboração de cada 

informação. Portanto, é necessário rever as práticas habituais, já que grande parte das tarefas 

escolares são tarefas que se fazem uma vez só. A criança faz a atividade e pronto, raramente 

retomamos a atividade passada antes de iniciarmos a seguinte. 

Nesta perspectiva, sugerimos aos docentes que se interessem por este trabalho, ou que 

tenham uma criança Down em sua sala de aula, a inclusão de atividades por sucessões, 

passando de um exercício para o outro, ou de um material para ao outro, sem deixar de 

retomar àquilo que já foi feito, para recordá-lo, compará-lo, constatá-lo e por fim modificá-lo, 

visto que o desenvolvimento das nossas capacidades é fortemente afetado pelas novas 

possibilidades abertas pela compreensão do sistema de representação escrita (TOLCHINSKY, 

1993). É fundamental que as mudanças de situações, exercícios ou materiais sejam definidas 

com base no processo de elaboração de conhecimento revelado pela criança. Neste sentido, é 

fundamental que os professores estejam capacitados para observarem os sutis progressos 

conquistados pelas crianças, já que, em crianças com necessidades especiais, nem sempre 

esses progressos são facilmente identificáveis. 

Desta forma, é possível pensarmos em uma intervenção de qualidade, que exigirá do 

docente o conhecimento das singularidades do desenvolvimento cognitivo infantil, para 

adquirir informações prévias sobre o potencial da criança e sobre como se processa sua 

aprendizagem. Assim, poderá ser possível planejar suas estratégias de intervenção baseando-

se na noção da capacidade infantil de apreensão do que lhe é ensinado, ou seja, ensina-se 

conforme a criança aprende. Neste caso, quem conduz o ritmo e o grau de dificuldades das 

atividades é a criança, por isso cabe ao docente respeitar esse tempo. 

Finalmente, vale ressaltar que os caminhos trilhados por “M” durante o período 

observado não diferem dos que a literatura tem registrado em crianças sem necessidades 

educacionais especiais. Desta forma, todo o seu potencial de aprendizagem pode ser instigado 

para que ele conclua com êxito os percursos que sinalizou, enquanto caminhávamos juntos. 

Esperamos que estas sinalizações sejam apenas o início de um longo trajeto rumo à aquisição 

da representação escrita. 
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