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Introdução 

No presente estudo, com o intuito de compreender as relações que se 

estabelecem entre os dois primeiros níveis da educação básica em relação ao processo 

de escolarização da infância, examinou-se como é vivida a transição da educação 

infantil para o ensino fundamental pelas crianças, professoras e famílias e como as 

culturas escolares dessas duas instituições expressam essa passagem.  

Devido à minha experiência anterior no mestrado, imaginei focalizar as rotinas 

escolares das duas instituições. Entretanto, a convivência diária com as crianças apontou 

como seus processos de socialização estavam significativamente vinculados com o 

interesse, uso e reflexão sobre a escrita. A natureza holística e responsiva da abordagem 

etnográfica (Green, Zaharlick & Dixon, 2005), levou-me a compreender que o interesse 

expresso pelas crianças sobre os usos e as funções do diário de campo constituiria um 

“ponto relevante” (“rich point”, Agar, 1986) para o exame dos significados da escrita 

para aquele grupo de crianças em fase de transição para o ensino fundamental.  

Ao iniciar a observação participante, não poderia antecipar como as crianças 

responderiam à minha presença como pesquisadora em sala de aula. Interessantemente, 

várias crianças responderam à minha presença por meio da solicitação de que as 

deixasse escrever em meu diário de campo. Nesse artigo, tomo como objeto de análise 

os eventos de letramento (Heath, 1983) que foram construídos a partir do diálogo 

estabelecido entre nós em torno do diário de campo na escola de educação infantil.  A 

análise das particularidades desses eventos como pontos relevantes torna possível 

produzir elementos sobre aspectos mais gerais do processo de socialização das crianças 
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no mundo da cultura escrita. Ou seja, torna-se possível produzir elementos que 

fundamentem a compreensão dos significados da escrita para as crianças observadas, 

bem como para a instituição em que essas estão inseridas.  

A análise apresentada a seguir busca contribuir com as discussões apontadas 

por Baptista (2008) e Corsino (2005) sobre o lugar da escrita na educação infantil. 

Corsino, por um lado, acuradamente demonstra as contraditórias concepções e práticas 

de letramento na educação infantil na cidade do Rio de Janeiro. Tais contradições 

referem-se à reconhecida importância de um trabalho com a língua escrita pelos 

gestores municipais e professoras, mas que por vezes revelam práticas de cópias do 

alfabeto ou trabalhos de coordenação motora com fins a uma suposta preparação para o 

ensino fundamental. Os dados de Corsino refletem uma realidade que não se restringe 

ao Rio de Janeiro, mas se relacionam com a história da educação infantil brasileira. 

Baptista (2008), por outro lado, defende a alfabetização como direito social, propondo 

um debate acerca do trabalho sistematizado com a língua escrita na educação infantil. 

Como se pode ver, o lugar da escrita ou do como trabalhar com a escrita na educação 

infantil é um lugar de disputas e indagações para diversos participantes em diferentes 

esferas do sistema de ensino. 

É, portanto, considerando o potencial expressivo (Strike, 1974), ou seja, o que 

tal análise nos possibilita compreender sobre os significados da escrita para o grupo 

observado, que focalizo alguns eventos de letramento iniciados pelas crianças na turma 

de educação infantil. Analiso esses eventos em relação ao contexto da sala de aula e em 

relação aos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (Brasil, 2006).  

Letramento 

O letramento, como já extensivamente discutido por vários autores, é mais do 

que a habilidade de ler e escrever (por exemplo, Castanheira, Green e Dixon, 2007; 
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Heath, 1983; Soares, 1999; Street, 2003). Ele é uma prática social implicando, portanto, 

na consideração das relações sociais e culturais que envolvem os sujeitos nos diversos 

usos dos símbolos gráficos (desenhos e palavras escritas). Assim, o contexto sócio-

histórico em que a linguagem escrita está inserida entrelaça-se com os sentidos dos 

textos produzidos, bem como com as relações que os sujeitos estabelecem com esses 

textos e entre si.  

Em uma perspectiva sócio-cultural, a Sociologia da Infância defende que as 

ações infantis relacionam-se simultaneamente à cultura mais ampla da comunidade na 

qual as crianças estão inseridas e às culturas de pares1 (Corsaro, 2005). Corsaro e 

Nelson argumentam que “enquanto a cultura adulta que uma criança pequena faz parte 

tem um papel fundamental no processo de tornar-se letrado, outras crianças e as culturas 

de pares nas quais as crianças participam são igualmente importantes tanto para o 

processo de letramento quanto para a socialização” (2003, p. 210-211. Tradução 

minha). De acordo com a teoria da reprodução interpretativa, ao se apropriarem dos 

significados no mundo, internalizando a cultura e a sociedade, as crianças também 

contribuem para a produção e mudança cultural. Tal processo é ao mesmo tempo 

individual e coletivo (Gaskins, Miller e Corsaro, 1992). Os dois elementos principais 

dessa teoria são a natureza reprodutiva do processo de tornar-se um membro da cultura 

e o papel central ocupado pela linguagem e pelas rotinas culturais. A linguagem é 

fundamental na participação coletiva das crianças em suas culturas, uma vez que através 

dela as crianças se apropriam e negociam os significados sociais, participando das 

rotinas culturais do seu grupo social (Corsaro, 2005). 

                                                           
1
 A cultura de pares é definida como “um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e 

interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares.” (Corsaro, 2009, p. 

32. Tradução minha). 
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Nos eventos aqui analisados, a noção de cultura de pares é essencial, uma vez 

que evidencia a ação das crianças ao negociarem com as professoras o processo de 

aprendizagem. O interesse das crianças a respeito da linguagem escrita e suas atividades 

de letramento são interpretados como maneiras de entender e se apropriar da cultura na 

qual estão imersas. 

O letramento é um fenômeno social definido localmente pela natureza da 

participação dos membros de uma sala de aula (Castanheira et all, 2007). O processo de 

tornar-se um membro da sala de aula, assim como um membro da cultura de pares, 

influencia as maneiras como as crianças significam o letramento e como elas aprendem 

a ler e a escrever. Kress (1997) salienta que as crianças constroem significados usando 

múltiplas formas (visual, gestual, etc.) em várias dimensões. Ao se apropriarem de uma 

nova forma de comunicação, a linguagem escrita, as crianças recorrem a todos os 

recursos disponíveis. 

O que conta como letramento varia em diferentes grupos sociais, contextos 

educacionais e salas de aula. Práticas locais influenciam como as oportunidades de 

letramento são disponibilizadas às crianças na educação infantil. Todavia, o contexto 

amplo das políticas educacionais igualmente impacta os possíveis usos da escrita e da 

leitura nas salas de aula. Assim, as interações entre os sujeitos no contexto local são 

negociadas em relação a contextos globais. Nesse sentido, Street afirma que “os 

resultados dos encontros local-global acerca do letramento são sempre um novo híbrido, 

ao invés de uma versão única de um ou outro” (2003, p.80. Tradução minha). 

 

 

O contexto global da pesquisa 
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O contexto global das práticas educativas na escola de educação infantil 

pesquisada inclui alguns elementos. O primeiro deles refere-se ao lugar central que a 

linguagem escrita ocupa em nossa sociedade. Certeau (1998) argumenta que a 

aprendizagem da escrita constitui por excelência a prática de iniciação das crianças em 

uma sociedade grafocêntrica. A centralidade da leitura e da escrita não escapa à 

curiosidade das crianças pesquisadas, que se dedicam a investigá-las de forma ativa 

engajando-se espontaneamente em diversos eventos de letramento. A ação dessas 

crianças convida a uma maior discussão sobre o letramento no campo da educação 

infantil. 

O segundo elemento do contexto global inclui a situação de extrema 

vulnerabilidade social em que vive a maioria das crianças da turma pesquisada. São 

crianças cujas mães e pais estão desempregados ou possuem subempregos. A 

escolaridade destes adultos, na maioria dos casos, se restringe ao ensino fundamental.  

O terceiro elemento inclui as políticas educacionais. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Brasil, 1996) trouxe a educação infantil para o primeiro nível da 

educação básica e, dez anos mais tarde, a Lei Federal 11.2742 (Brasil, 2006) estendeu o 

ensino fundamental de oito para nove anos, incluindo as crianças de seis anos neste 

nível de ensino, o que já acontecia em algumas cidades como Belo Horizonte e Rio de 

janeiro. Além disso, a Lei 11.274 reacendeu o debate acerca das relações entre educação 

infantil e ensino fundamental, particularmente no que concerne aos lugares ocupados 

pelo letramento e pelo brincar nesses níveis de ensino. 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (Brasil, 2006) 

igualmente compõem o contexto mais amplo em que acontecem as práticas de 

letramento na educação infantil. Estes parâmetros reafirmam o brincar como centro das 

                                                           
2
 Para uma maior discussão acerca dessa lei, conferir Santos e Vieira (2006). 
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práticas educativas da educação infantil. A construção simbólica de um discurso 

educacional no qual o brincar é central na educação infantil tem tido grande aceitação 

por parte dos acadêmicos brasileiros. Baseando-se nos trabalhos de vários autores como, 

por exemplo, Vygotsky (2002a e b), Benjamin (1984), Huizinga (1980), o brincar tem 

sido considerado por pesquisadores, gestores públicos e vários educadores como a 

principal linguagem que as crianças usam tanto para se apropriarem do mundo quanto 

para se expressarem. Tal discurso teve como grande mérito trazer as crianças e suas 

culturas para o centro da prática pedagógica da educação infantil. Da mesma maneira, o 

discurso do brincar desafiou a tradição assistencialista atribuída à educação infantil, 

bem como questionou o uso de atividades de coordenação motora nas práticas 

educativas desse nível de ensino, rejeitando o foco da educação infantil na preparação 

das crianças para o ensino fundamental.  

Contudo, o discurso do brincar deixou em segundo plano o interesse das 

crianças pela língua escrita. Igualmente, os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil pouco mencionam as relações da educação infantil com o processo de 

escolarização das crianças, mais especificamente com o ensino fundamental. Tais 

relações, que se não devem ser pensadas em termos de subordinação do primeiro em 

relação ao segundo nível de ensino, precisam ser discutidas em uma relação de 

complementaridade. Nesse sentido, é necessário integrar o brincar e o letramento tanto 

no discurso quanto nas práticas pedagógicas da educação infantil e do ensino 

fundamental. Para tanto, precisamos superar algumas dicotomias, tais como “brincar X 

trabalhar”, “liberdade X direção” e “prazer X disciplina”. As oportunidades de 

aprendizagem presentes no brincar e no letramento são fundamentais, uma vez que têm 

uma influência enorme nas vidas das crianças, dentro e fora das escolas. 

Os caminhos da pesquisa 
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 O processo de construção e análise dos dados da pesquisa se baseou em uma 

abordagem interpretativa (Gaskins, Miller e Corsaro, 1992) e em uma perspectiva 

etnográfica interacional (Castanheira, Crawford, Dixon e Green, 2001). Essas 

abordagens enfatizam a multiplicidade de contextos que influenciam as práticas de 

letramento nas salas de aula: as culturas de pares, a cultura escolar e dos professores, as 

culturas familiares e o sistema educacional. 

A pesquisa etnográfica aconteceu em Belo Horizonte, em uma escola de 

educação infantil municipal e também na escola de ensino fundamental municipal para 

onde algumas crianças foram encaminhadas pelo cadastro escolar. A maioria das 

crianças que estuda nessas escolas mora nas vilas empobrecidas ao redor do bairro de 

classe média onde essas escolas estão localizadas. O trabalho de campo aconteceu 

durante o ano de 2008 (escola de educação infantil), no primeiro semestre de 2009 (1º 

ano do ensino fundamental) e irá continuar no segundo semestre de 2010 (2º ano 

do ensino fundamental). Os dados da pesquisa incluem anotações no diário de 

campo; gravações em vídeo das salas de aulas; gravações em áudio de entrevistas 

informais e semi-estruturadas com professoras, crianças e suas famílias; e 

artefatos escritos usados e/ou produzidos nas salas de aulas. Para o presente 

trabalho, focalizo os eventos de letramento iniciados pelas crianças na escola de 

educação infantil. 

Ao longo de 2008, acompanhei as crianças em suas atividades diárias, 

três a quatro vezes por semana. Eu me sentava em uma das mesas, procurando 

não perturbar as atividades em andamento. Eventualmente, alguma criança me 

convidava para brincar ou pedia para escrever em meu caderno. Aos poucos as 

crianças passaram a me considerar como alguém com quem elas podiam brincar 
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ou conversar. Posicionei-me como uma pessoa adulta que não tentava controlar o 

comportamento das crianças. Corsaro (1985) descreve esse processo de entrada 

em campo como “reativo”, uma vez que a pesquisadora deixa as crianças 

reagirem a ela, definindo seu papel no grupo. Após algumas semanas de 

observação, comecei a gravar em vídeo os acontecimentos da sala de aula. As 

crianças prestaram pouca atenção na câmera de vídeo, entretanto, se interessaram 

por meu caderno desde o início da pesquisa. Não é demais destacar, que uma das 

atividades de pesquisa – registrar notas sobre o que estava acontecendo – foi, 

prontamente, identificada pelas crianças como objeto de interesse. Essa situação 

corrobora proposições feitas por alguns autores (por exemplo, Ferreiro, 

Teberosky, 1989) de que a criança interage com a escrita e interroga sobre seu 

funcionamento e funções de maneira ativa.   

Do ponto de vista das professoras, minha presença na sala de aula não 

perturbou muito as atividades diárias, apesar de elas terem confessado, durante as 

entrevistas, que se sentiram um pouco intimidadas nos primeiros dias. Com o 

passar do tempo elas se sentiram confortáveis com minha presença constante, 

passando também a me considerar como alguém com quem elas podiam 

conversar. 

A sala de aula observada chamava-se “Turma da Cachoeira”. Havia onze 

meninas e dez meninos nessa turma. Paula, professora, trabalha nessa escola 

desde o seu início em 1997, tendo participado da sua direção durante quatro anos. 

As crianças tinham três horas semanais de aulas de artes com Júlia. As crianças 

também tinham uma hora semanal de brincadeiras no pátio com a coordenadora 
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da escola, e uma hora semanal com a turma de quatro anos. O fato das crianças 

terem aulas com outras professoras permitia que Paula tivesse horários de 

planejamento e horários para atender as famílias das crianças. 

O principal objetivo do trabalho de Paula centrava-se no 

desenvolvimento das habilidades de socialização das crianças, tais como 

autonomia, negociação de conflitos, ajuda mútua, construção da história do grupo 

e sua coesão. Em direção a esses objetivos, Paula organizava a rotina diária 

usando todos os espaços disponíveis na escola (pátio, brinquedoteca, oficina de 

artes, biblioteca e sala de aula). Os usos do tempo eram organizados 

principalmente em torno das brincadeiras (entre 26% e 64% do tempo total) e das 

rodas de conversa (entre 5% e 25% do tempo total). As escolhas de Paula na 

organização do tempo e do espaço em sua turma refletiam o Projeto Político 

Pedagógico da escola, ampliando e ao mesmo tempo circunscrevendo as 

oportunidades de aprendizagem das crianças. Práticas de letramento, 

numeramento e de ciências também aconteciam na Turma da Cachoeira, embora 

menos frequentes e menos sistematizadas.  

 

Eventos de letramento na “Turma da Cachoeira” 

A partir da perspectiva da etnografia interacional, analiso os eventos 

observados em relação ao fluxo das atividades diárias com o objetivo de entender 

o que conta como práticas de letramento para o grupo pesquisado. Esta 

abordagem nos permite traçar as ações dos sujeitos e o processo de tornar-se 

membro da sala de aula e da cultura de pares. O primeiro evento analisado, 
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“Amanda escrevendo em meu caderno”, é apresentado na Tabela 1 em relação 

aos eventos que aconteceram naquele mesmo dia na Turma da Cachoeira. Optei 

por seguir Amanda ao longo dos eventos do dia, especialmente por ela ter me 

evidenciado seu interesse pela escrita de uma maneira muito clara. Logo a seguir, 

apresento o Gráfico 1 com o uso e distribuição do tempo nesse dia. 

 

Tabela 1: Mapa de Eventos – Atividades do dia 13/08/08 

Espaço Atividade/Duração Participação de Amanda 

Pátio Grande roda com todas as 
crianças da escola (25 min.) 

Amanda pede para escrever em meu caderno. Ela dança e 
canta “Ciranda, cirandinha” com todas as crianças. 

Roda de conversa (9 min.) Júlia conversa sobre as aulas anteriores, elogiando os 
trabalhos de artes da turma. Ela explica a atividade de 
pintura a ser realizada.  

Organização da Pintura  
(8 min.) 

Amanda e as outras crianças ajudam a professora. Iris 
empurra Amanda, que chora e chama Júlia. 

Pintura (8 min.) Amanda e Antonio comparam seus nomes escritos nas 
folhas de pintura. 

Brincadeiras livres (38 min.) Amanda escreve em meu diário de campo, enquanto as 
outras crianças brincam. 

Oficina de 
Artes 

Organizando os materiais 
(5 min.) 

Amanda pinta novamente e ajuda a professora. Iris tenta 
escrever o próprio nome em letra cursiva em meu caderno. 

Pátio Recreio (35 min.) Amanda brinca com as outras crianças. 
Cantina Merenda (30 min.) Amanda merenda com sua turma (arroz, feijão e carne). 

Banheiro Escovando os dentes (6 min.) 
As crianças escovam os dentes, enquanto conversam e 
brincam. 

Roda de conversa (8 min.) Paula lê uma história e explica que as crianças irão jogar 
alguns jogos que aprenderam em outros dias. Todas as 
crianças escutam atentamente. 

Brincando com jogos 
diversificados (30 min.) 

Amanda, Iris, Marcela, e Gabriela jogam o jogo da forca 
com a professora. As outras crianças brincam com jogos 
matemáticos. 

Organização dos Materiais  
(10 min.) 

Paula pede ajuda da turma para guardar os materiais.  
Sala de 
Aula 

Saída 
(22 min.) 

Paula coloca um CD que Marcela trouxe de casa. Amanda 
dança com Marcela. As famílias entram na sala, conversam 
com a professora e pegam as crianças. Amanda vai embora 
com sua irmã mais velha. 

 Transições entre as 
atividades (26 min.) 

As crianças têm permissão para caminhar sem filas, 
conversando entre si. 

 

 

 

Gráfico 1: Uso e Distribuição do tempo no dia 13/08/08 
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A Tabela 1 e o Gráfico 1 tornam visível a organização do tempo e do espaço no 

dia 13/08/08. A turma realizou atividades em vários espaços da escola: sala de aula, 

oficina de artes, pátio e cantina. O uso do tempo seguiu o padrão dessa turma: ênfase no 

brincar, com ou sem interferência direta das professoras (39,6% do tempo total), e nas 

rodas de conversa (16,1% do tempo total). Tanto Paula quanto Júlia situaram as 

atividades propostas em relação a atividades anteriores, construindo uma história do 

grupo com as crianças. Elas incentivaram uma participação ativa das crianças nas 

rotinas da turma, contribuindo com sugestões e sendo responsáveis pela organização 

dos espaços da escola. As duas professoras ajudaram as crianças a negociar os conflitos 

que aconteceram na turma. 

Amanda tornou-se membro da Turma da Cachoeira através de sua participação 

ativa nas rotinas culturais dessa turma. Ao mesmo tempo, ela atuou em direção ao seu 

interesse em relação à língua escrita, aproveitando-se de todas as oportunidades 

disponíveis para se apropriar dessa linguagem: comparou seu nome com o de Antônio, 

escreveu em meu diário de campo, escutou atentamente a história e jogou Forca com 
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suas colegas e professora. As outras crianças também demonstraram interesse no 

letramento: Iris, ao tentar escrever seu nome em letra cursiva em meu caderno; as quatro 

meninas jogando Forca; todo o grupo, ao participar atentamente da leitura da história. 

A seguir, apresento na Figura 1 os quadros da filmagem das atividades da 

oficina de artes. As duas primeiras linhas dos quadros representam as ações de Amanda 

em contraste com as ações das outras crianças nas linhas três e quatro. Em uma linha do 

tempo, apresento a marcação dos minutos, ligando-os aos quadros do vídeo3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: “Deixa eu escrever no seu caderno?” 

 

 

                                                           
3
 Os quadros da filmagem foram especialmente selecionados e desfocados tendo em vista a não 

identificação das crianças e professora, conforme as autorizações assinadas para a realização e 

divulgação da pesquisa. 
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Amanda conseguiu escrever algumas letras em meu caderno, pedindo-me 

“Deixa eu escrever no seu caderno?”, antes que Júlia chamasse todas as crianças para a 

roda de conversa. Ela participou das atividades propostas pela professora (roda e 

pintura). Depois da pintura, o grupo teve permissão para brincar dentro e fora da sala de 

artes (linhas três e quatro). Amanda me pede para escrever novamente e fica 

absolutamente absorta nessa atividade por trinta e três minutos. A oficina de artes estava 

cheia de barulhos das brincadeiras e conversas das crianças, contudo Amanda não olhou 

nem conversou com as duas meninas que se aproximaram dela (segunda linha). 

Experimentar com a escrita foi uma das oportunidades que Amanda teve para construir 

significados sobre o letramento. A Figura 2 mostra os conhecimentos visíveis na escrita 

da Amanda nesse dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Escrita da Amanda. Oval em vermelho indica seu nome. 

 

Amanda investiu uma energia considerável nessa escrita. Tal investimento é 

perceptível não apenas no longo período em que ela se dedicou a escrever, mas também 

na sua preocupação com a forma. Amanda escreveu organizadamente da esquerda para 

a direita, dentro das margens e seguindo as linhas horizontais da página. Ela desenhou 
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uma linha vertical, no que parece ser uma tentativa de criar uma coluna como as que 

aparecem em meu caderno. De acordo com Kress (1997), um dos primeiros elementos 

que a criança precisa aprender a controlar ao aprender a escrever relaciona-se com a 

forma e disposição do texto na página. É exatamente dessa aprendizagem que Amanda 

estava se apropriando. Ela igualmente demonstrou conhecimento sobre o sistema 

alfabético, usando vinte e duas das vinte e seis letras existentes em nosso alfabeto. Em 

sua escrita, algumas letras aparecem sempre na posição correta (A, B, D, H, I, J, O, S, T 

e X) e outras aparecem tanto na posição correta quanto invertidas (C, E, F, G, L, N, P, 

R, U, V e Y). Ela utiliza apenas letras maiúsculas, forma usada pelas professoras na 

escola. Amanda estava ciente do princípio de repetição das letras em palavras e textos: a 

letra ‘A’, primeira letra do seu nome, repete-se vinte e cinco vezes, seguida da vogal 

‘E’, repetida dezesseis vezes. Na segunda linha, ela passa a caneta repetidas vezes sobre 

algumas letras e, na sexta linha, Amanda escreve o próprio nome. O envolvimento dela 

com a escrita surpreende pela sua intensidade e duração. 

Amanda não demonstra conhecimentos acerca de outros aspectos da escrita 

como os sons das letras, os espaços entre as palavras, a pontuação e a disposição dos 

parágrafos. Todavia, a escrita de Amanda revela as respostas que ela conseguiu 

formular ao tentar tornar-se letrada nos contextos da sala de aula e da cultura de pares. 

Analiso esses dois contextos com o objetivo de entender como Amanda apreendeu os 

princípios que ela utilizou em sua escrita. 

No contexto da sala de aula, Paula criou um ambiente letrado para a Turma da 

Cachoeira. Ela o fez disponibilizando às crianças uma variedade de artefatos escritos e 

através de alguns projetos e atividades de letramento. Além disso, ela entregava 

atividades escritas para serem feitas em casa pelas crianças três ou quatro vezes por 

semana (“para-casa”). Tais atividades eram baseadas, principalmente, nos 
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acontecimentos da sala de aula (excursões, jogos e histórias). Outras atividades em 

folhas avulsas foram realizadas em sala de aula. Durante o ano, foram sessenta e três 

atividades em sala, o que representou uma atividade a cada três dias de aula. Dessas 

atividades, vinte e nove relacionaram-se a projetos de ciências, jogos de matemática ou 

desenhos e trinta e quatro atividades relacionaram-se à escrita. 

Os projetos de letramento basearam-se principalmente em histórias lidas ou 

contadas por Paula. A professora ou as crianças regularmente propunham “fazer um 

teatro” após a história. Quatro dessas histórias foram encenadas para as famílias 

durante o ano. Esse foi o caso da história “Dona Baratinha”. Depois da leitura, Paula 

escreveu no quadro a primeira letra do nome de cada personagem da história e pediu 

que as crianças escrevessem o resto “do seu jeito”. A Figura 3 mostra as tentativas de 

Amanda para escrever carneiro e rato. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Amanda tenta escrever carneiro e rato (12/09/08). 

 

Amanda, como seus colegas, estava muito interessada na atividade. As crianças 

tinham, como sempre, permissão para conversar e ajudar os colegas. Paula ajudou as 

crianças a colar suas atividades nos cadernos individuais, elogiando-as. A professora, 

como em outras ocasiões, não fez nenhum comentário específico sobre as tentativas de 

escrita das crianças. Por um lado, com essa forma de trabalho, as crianças não foram 
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pressionadas a produzir uma resposta correta, o que proporcionou um ambiente 

tranquilo em que experimentar com a escrita era permitido. Por outro lado, as crianças 

não tiveram muitas oportunidades de refletir de maneira mais sistematizada sobre 

alguns aspectos do sistema alfabético, como os sons das letras e das sílabas. 

Organizei, na Tabela 2, uma taxonomia dos artefatos escritos presentes na 

Turma da Cachoeira. A primeira coluna contém os suportes de localização dos artefatos 

escritos, seguidos por uma classificação dos gêneros desses textos na segunda coluna. A 

terceira coluna apresenta os autores desses textos e a quarta contém os destinatários 

dessas escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Taxonomia da escrita na Turma da Cachoeira 
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Suportes de 

localização 
Gêneros de textos Produtores dos textos 

Destinatários 

da escrita 

Livros  
Histórias, poesias, 
quadrinhos, receitas 

Diversos autores 
Professora 
Crianças 

“Para-casa”, nomeação 
de desenhos, atividades 

Professora 
Famílias 
Crianças 

Folhas avulsas 
Nomes próprios, 
garatujas, desenhos 

Crianças 

Famílias  
Crianças 
Professora 
Pesquisadora 

Relatórios, fotos, 
atividades, nomeação dos 
desenhos das crianças 

Professora 
Famílias 
Crianças 

Nomes próprios e das 
atividades, desenhos 

Crianças 
Professora 
Famílias 

Cadernos 

Notas de campo Pesquisadora Pesquisadora 
Bilhetes, recados, 
cartões, convites 

Professora Famílias Agendas 
individuais 

Recados Famílias Professora 

Grandes folhas de 
papel pardo 

Listas de nomes, das 
atividades realizadas, de 
personagens de histórias 
contadas, de coisas a 
serem feitas 
Convites para outras 
turmas 
Avaliação de atividades 
Registros do projeto “o 
corpo” 

Professora 
Crianças 
Professora 

Paredes 

Alfabeto, calendário, 
recortes de jornal, 
desenhos, pinturas 
 

Professora Crianças 

 
Nomes próprios 
Desenhos 
Pinturas 

Crianças 
Crianças 
Professora 

Quadro de giz 

Palavras/expressões 
relacionadas às 
atividades e jogos 
realizados, 

Professora Crianças 

 
Nomes próprios, 
Garatujas, jogos 

Crianças Crianças 

Porta do armário 
Nomes e fotos das 
crianças 

Professora Crianças 

Jogos 
Instruções de jogos nas 
caixas, desenhos 

Professora/outros 
Professora 
Crianças 

Objetos variados 
Nomes nas mochilas 
individuais, etiquetas em 
caixas de materiais 

Professora 

Famílias 
Crianças 
Professora 
Crianças 

 

A partir da Tabela 2, o ambiente de letramento nessa sala de aula torna-se mais 

evidente. Há uma grande variedade de artefatos escritos, de livros a jogos, todos 
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acessíveis às crianças. Havia a expectativa, por parte da professora e da cultura escolar 

dessa instituição, de que as crianças ativamente interagissem com esses artefatos. A 

principal autora dessa sala de aula era a professora, era ela quem escrevia e lia para as 

crianças, que então eram posicionadas como as destinatárias da escrita. As crianças se 

apoiavam nesse ambiente em sua busca por aprender a ler e escrever. Portanto, o 

contexto da sala de aula proporcionava às crianças alguns conhecimentos sobre a 

linguagem escrita.  

As crianças se apropriaram do conhecimento introduzido pelas professoras e o 

utilizaram em suas culturas de pares. Durante os momentos de brincadeiras livres, elas 

constantemente escreviam em pequenos pedaços de papel, dobrando-os em forma de 

envelopes com o objetivo de fazer cartas para Paula, para os colegas e para levar para 

casa. Essas cartas incluíam letras, garatujas, desenhos e colagens de diferentes formas. 

Utilizando todos os recursos disponíveis, as crianças faziam cartas de duas e três 

dimensões. Suas tentativas de apropriação dos usos sociais da escrita incluíam, portanto, 

um movimento de transformação do que uma carta convencional deveria conter. Em 

outras ocasiões as crianças pretendiam ler livros de histórias para si mesmas, para os 

colegas e para mim, recorrendo a várias expressões utilizadas por Paula, tais como “era 

uma vez”, “enquanto isso” e “então”. As crianças rotineiramente experimentavam 

escrever os próprios nomes e os dos colegas como no evento a seguir: 

 

Após uma pintura na oficina de artes, há o momento de brincadeiras livres. 

Duas meninas escrevem no quadro de giz que fica do lado de fora da sala. 

Marcela escreve o nome de um colega, “CARLOS”, e pede que Miriam 

adivinhe qual nome ela escreveu. Miriam olha para o nome, mas não 

responde. Marcela chama Bruno, que responde corretamente. Marcela sorri, 
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balançando a cabeça afirmativamente. Bruno se afasta. Miriam escreve 

“TADE” e Marcela rapidamente lê “Tadeu”. Marcela chama Bruno 

novamente, que diz: “É Amanda”. Marcela balança a cabeça negativamente 

e diz: “Não. É Carlos e Tadeu.” Bruno volta a brincar com Lúcio. Miriam 

apaga os dois nomes. Antônio se aproxima do quadro e escreve o próprio 

nome corretamente. Miriam tenta apagá-lo, ao que Antônio diz: “Não apaga 

o meu.” Marcela escreve novamente “CARLOS” e “TÁDE”. Ela olha para o 

quadro por alguns segundos, apaga o acento agudo e pergunta a Miriam: 

“Tá certo, não tá?” Miriam balança a cabeça afirmativamente. Marcela 

escreve “MA”, apaga as letras e se dirige a Miriam: “Vamos fazer maior?” 

Ela, logo a seguir, escreve “CARLOS”. Antônio apaga a escrita da colega. 

Marcela diz: “Eu não apaguei o seu.” Ela escreve novamente e Antônio 

apaga. Marcela escreve mais uma vez, falando: “Não apaga, tá?” Antônio 

apaga e olha para ela. Miriam pede ajuda da professora, que pede para 

Antônio parar. Marcela escreve o próprio nome corretamente e conta o 

número de letras. Iris se aproxima do quadro e escreve “C”. Miriam apaga a 

escrita de Iris, que grita: “Para!” Iris desenha seis círculos pequenos e os 

apaga. Marcela escreve “CARLOS” ao lado do seu nome, circulando-os. Iris 

escreve “IARAIA” e, logo abaixo, escreve “RARAIA”, apagando 

rapidamente. Renata se aproxima, desenhando um pequeno balão com 

garatujas, como os balões das histórias em quadrinhos. As crianças 

continuam escrevendo e apagando nomes, letras e números por mais algum 

tempo. (Anotações do Diário de Campo. Duração do evento: 20 minutos. 

4/08/08). 

 



20 

 

Nesse evento, as crianças não estavam escrevendo aleatoriamente. Os nomes 

próprios constituem uma importante característica da identidade dos sujeitos e, nesse 

momento, a escrita mediou processos de construção da identidade das crianças: a 

construção de uma “identidade letrada” bem como o estreitamento dos laços de amizade 

entre Marcela e Miriam. As duas meninas escreveram nomes de meninos a quem elas se 

referiam como “namorados”, apesar de Tadeu ter frequentado a escola por apenas dois 

meses no início do ano e Carlos brincar com elas em raras ocasiões. Marcela e Miriam 

fortaleceram os laços de amizade entre si, ao reafirmar um ponto em comum entre elas: 

os relacionamentos imaginários com os dois meninos, reafirmando a construção de uma 

identidade feminina. 

As interações entre as crianças tornaram-se importantes fontes de informação 

para a aprendizagem de Marcela, mesmo que em alguns momentos seus colegas se 

mostrassem menos capazes que ela. Tal foi o caso de Miriam, quando não reconheceu o 

nome de Carlos, e Bruno, quando não reconheceu o nome de Tadeu. Apesar disso, 

Marcela se apoiou neles e expandiu seu conhecimento acerca da língua escrita, criando 

o que Vygotsky (2002a) conceituou como zona de desenvolvimento proximal. Outra 

característica da interação de Marcela com seus pares foi seu esforço em assumir o 

papel de professora ao perguntar e avaliar as respostas de Bruno e também ao escolher 

como suporte da escrita o quadro. 

Apagar o que o colega escreveu transformou-se em um conflito entre as 

crianças. Miriam tentou apagar o que Antônio escreveu e então ele apaga a escrita de 

Marcela três vezes. Marcela tentou negociar com ele, tentando manter o espaço de 

brincadeira/escrita, afirmando que não havia apagado o nome de Antônio. Fica implícito 

em sua fala que se ela o tivesse feito, ele teria o direito de apagar a sua escrita. Essas 

negociações eram comuns entre as crianças dessa turma, sendo uma marcante 
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característica da sua cultura de pares. Entretanto, como Antônio continuou apagando os 

nomes escritos, Miriam recorre à professora.  

De fato, as práticas de letramento estavam presentes na cultura de pares da 

Turma da Cachoeira. As crianças não apenas repetiam o que estava sendo formalmente 

ensinado, mas criativamente se apropriaram da escrita para atender às próprias 

demandas e curiosidades. Elas demonstraram, com suas ações, a importância que o 

letramento tinha para seu grupo. Através de seus atos as crianças integraram o brincar e 

a escrita, conectando as culturas de pares e a cultura escolar (Wohlwend, 2007). 

 

Conclusões 

Acompanhando Amanda e seus colegas nas rotinas culturais da Turma da 

Cachoeira, analisamos a natureza social do letramento dessas crianças. Foi possível 

traçar como práticas de letramento locais relacionam-se com o contexto global do 

sistema educacional. As crianças, individual e coletivamente, agiram em relação às suas 

curiosidades e demandas em relação ao letramento, aproveitando todas as oportunidades 

e recursos disponíveis para se apropriarem de uma nova forma de comunicação. Embora 

a escrita estivesse presente na sala de aula, sua natureza e a demanda das crianças 

demonstraram a necessidade de uma prática mais sistemática em relação ao letramento. 

As ações das crianças tornaram-se possíveis e, simultaneamente, foram circunscritas por 

alguns fatores: a ênfase discursiva na importância do brincar no currículo da educação 

infantil; a organização do tempo e do espaço centrada no brincar e nas rodas de 

conversa no contexto da sala de aula; e a cultura de pares da turma pesquisada. 

As tentativas das crianças em se tornarem autoras no contexto da sala de aula 

propõe questões para o nosso sistema educacional, demandando uma maior integração 

entre o brincar e o letramento no uso do espaço e do tempo na educação infantil e no 
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ensino fundamental. Um currículo integrado poderia melhorar as relações entre esses 

dois níveis de ensino, o que teria um efeito positivo sobre as vidas dessas crianças, 

dentro e fora da escola. De acordo com Moss, é essencial uma relação de parceria entre 

a educação infantil e o ensino fundamental. Tal parceria é possível “através de um lugar 

de encontro pedagógico, marcado pelo respeito mútuo, pelo diálogo e pela co-

construção” (Moss, 2008, p. 229. Tradução minha). 

Evidentemente que uma integração entre o brincar e o letramento na educação 

infantil e no ensino fundamental também implica a integração de outros aspectos do 

currículo, tais como artes, ciências, matemática, história e geografia. Indo mais além, 

um currículo integrado necessita considerar seriamente as ações das crianças e suas 

culturas de pares, bem como o papel da professora como mediadora cultural. Podemos 

pensar que tornar-se letrado é um direito social das crianças, sendo um dos primeiros 

passos em direção a uma participação maior em nossa sociedade. Tal fato implica em 

uma maior discussão acerca das práticas de letramento nos vários níveis de ensino, 

incluindo nesse debate a educação infantil. 
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