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[...] a alfabetização não implica, obviamente, apenas a

aprendizagem da escrita de letras , palavras e orações. Nem

tampouco envolve apenas uma relação da criança com a escrita. A

alfabetização implica, desde a sua gênese, a constituição do

sentido. Desse modo, implica, mais profundamente, uma forma

de interação com o outro pelo trabalho de escritura – para quem

eu escrevo, o que escrevo e por quê?

(SMOLKA 1988, p. 95).

I- O processo de apropriação da escrita



“A língua, a palavra, são quase tudo na vida humana”. (Bakhtin)

A professora escreve na lousa
A mamãe afia a faca e pede para uma criança ler. A criança lê 
corretamente. Um adulto pergunta à criança:

- Quem que é  a mamãe?
- É a minha mãe, né?
- E o que é afia?

A criança hesita, pensa e responde:
- Sou eu , porque ela (a mamãe) diz: vem cá, minha fia.
- Não , afia é amola a faca.

( A criança na fase inicial da escrita – SMOLKA, 1988)



CHOQUE



Maicon (7a):  “C, H, O”! Agora eu vi, agora eu 
vi! Sabia que eu tinha errado. É.. é que tem 
várias ‘palavra’.

Christian (7a): É, tem “CHU”, tem “T – O”, 
tem “C - H - O” e mais outras...

Maicon : Agora eu vi que é o Choque!



CHOQUE
Era uma vez que aparecia o Choque
atrás daquele papel aparecia o Choque
e matou a mulher (com) três facadas
e   quase a criança desmaiou   e FIM”

Escrita realizada em 06/04/17



01/08/2017
O URUBU OUVIU UMA PESSOA CANTANDO
ELE PENSOU QUE TINHA [DUAS CANTANDO]
MAS ELE FALOU O URUBU FALOU 
QUE QUE É ISSO ESSE CANTO PARECE 
DE TARTARUGA É DE VERDADE 
EU VOU VIRAR O VIOLÃO SAI DA 
MINHA FRENTE SE NÃO EU TE QUEBRO 
AAAAA SOCORRO FIM 

(Maicon Henzo, 7a)



Produção escrita “O sapato que miava” em 07/11/17 
Maicon Henzo (7a)



O sapato que minhava

Era uma veis que tinha uma velinha que tinha um
sapato que minhava /a velinha tinha um gato que
dormia no sapato/ o gato dormiu um tia no sapato/ a
velinha acordava e o gato dormia no sapato/ a velinha
colocava o sapato/ a velinha saiu e o gato estava indo
no sapato e minhava minhau minhau/ e sim o gato
vigava no sapato e a velinha mancava/ e o sapato
levava a velinha encomtrou um velinho [que] tinha um
cachorro e o sapato corria do cachorro e o cachorro
corria atrais da velinha os animais ficarão amigos e
velinho e a velinha se casarão e vicou veliz para
sempre.



 A linguagem verbal é o mais importante sistema semiótico criado pelo ser 
humano . A linguagem não é uma característica humana, mas a própria 
constituição do vir a ser humano.

 Planos de fala (Vigotski, 2007): 

fala interna - fala oral – fala escrita 

 A fala oral (discurso verbal) está entre a fala interna (discurso interior) e a 
fala escrita (discurso verbal escrito).

 Desenvolvimento (cultural) das funções superiores do pensamento

Do livro Pensamiento e habla (Vigotski, 2007)



Para entender o discurso do outro, nunca é 
necessário entender umas palavras; 
precisamos entender o seu pensamento. 
Mas a compreensão efetiva e plena do 
pensamento alheio só se torna possível 
quando descobrimos a sua eficaz causa 
profunda afetivo-volitiva.

Vigotski (Pensamento e fala, 2007 )



“Justiça! Justiça!” Crs:  Justiça! Justiça!

 Vamos descer gritando isso, na hora do recreio!

 Nããão! Vamos deixar pra gritar lá perto da coordenação!

 Vamos falar com a diretora!

Algumas crianças não entendiam e perguntavam porque não 
teriam mais o futebol. A professora questionou se descer 
gritando seria o suficiente para resolver a situação e eles 
acharam que não.

Cr:  Então, vamos falar com as diretoras!

P:  É uma possibilidade. Precisamos ver quem vai falar... 

Cr:  E se ela não mudar isso, eu não venho mais pra essa escola! 
Nunca mais piso aqui.

A professora sugeriu que a turma escrevesse uma carta fazendo 
a reclamação e pedindo uma solução: 

Cr:  Você ajuda a gente a fazer isso? 

P:  Ajudo. E pode deixar que eu mesma entrego a carta às 
diretoras.

Ao perguntar se concordavam com a carta e se  podia ser escrita 
no computador interativo, uma criança respondeu à professora :

Cr:  Não! A gente quer que você escreva no papel!

II- Relações dialógicas e interações discursivas na alfabetização

Relatório Profa. Natália G.P., 2018)



Apropriar-se da língua materna é mergulhar no fluxo contínuo da linguagem, na interação 
viva com outros sujeitos falantes, com seus textos e discursos. Buscamos pensar a sala de 
aula da alfabetização como um ambiente dialógico e discursivo, onde a fala da criança e 
seu modo próprio de ver e dizer o mundo sejam acolhidos

Turma do 3º Ano do C.A. Profa. Dil, EMBB – Duque de Caxias



Tarsila do Amaral

Tarsila deve ter sido muito feliz mas agora não dá mais pra saber porque ela morreu e a única coisa que 
deixou no mundo foi arte que ela fez como o Abaporu, Os operários e o Vendedor de frutas e muito mais que 
não sei mas sei que ela morava numa fazenda e bebia água da França e viajou para França e com o tempo ela 
foi  ficando muito pobre e teve que pintar portas e paredes            Fim

Pedro B (8a)



(Natasha, 8a). 



(Taíssa, 8a). 



Entrevista com Taíssa (8a ) - (Julho de 2017)

P: E você se lembra da época em que ainda estava aprendendo a ler e escrever, foi fácil, foi 
difícil aprender, como foi? 

T: Foi difícil a... ler, porque eu tinha que aprender mais palavra para ir lendo devagar, mas 
agora eu tô conseguindo ler. 

P: Você ainda lê devagar ou mais rápido? 

T: Eu leio um pouco rápido, leio um pouco lento. 

P: E depois, quando você percebeu que já sabia ler e escrever o que sentiu? 

T: Eu senti uma felicidade! 

P: Tem alguma atividade que a Tia Dil trabalha que você mais gosta? 

T: Foi da Tarsila do Amaral. Por que a gente pintava, a gente fazia as coisas dela, escrever 
os texto dela, fazia igual a ela.

P: Você gostou de conhecer a história da Tarsila? 

T: Gostei.

P: Você lembra quem foi a Tarsila?

T: Uma artista. 



III - A alfabetização envolve questões metodológicas, 
mas não se resume à escolha de um método



(Escrita de Beatriz, 6 anos – 1º Ano
Hora da leitura)



SAPATO
(Escrita escandida por nós)

A    CIDELA          PEDU    SAPOT
A    Cinderela     perdeu   sapato

U     PIC           AGO
O   príncipe   achou

ELI     CI   CSAO      I    VIVE       FESI     PARA     SPARSE
Eles   se  casaram e   viveram  felizes  para       sempre

A    Cinderela     perdeu   sapato
O   príncipe   achou
Eles   se  casaram e   viveram  felizes  
para sempre

(Beatriz, 6 anos – abril 2017)

SAPATO
ACIDELAPEDUSAPOT
UPICAGO
ELICICSAOIVIVEFESIPARASPARSE



“A língua materna — a composição de seu léxico e
sua estrutura gramatical —, não a aprendemos nos
dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos
mediante enunciados concretos que ouvimos e
reproduzimos durante a comunicação verbal viva
que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam”
(BAKHTIN, 1997).

“A linguagem só vive na comunicação 
dialógica daqueles que a usam. É precisamente 
essa comunicação dialógica que constitui o 
verdadeiro campo da vida da linguagem” 
(BAKHTIN, 2005, p.183).

Mikhail Bakhtin, 1895-1975



A CASA E SEU DONO

Essa casa é de caco, 
Quem mora nela é o -----------
Essa casa é de telha, 
Quem mora nela é a ------------
[...]

Elias José

Os conhecimentos fonológicos devem ser trabalhados?



Aluna comemora ao escrever JUCILENE, o nome da mãe, T 1º ano -2017

Consideramos que o lócus ideal para a aprendizagem dos conhecimentos
fonológicos é a produção de texto em sua dimensão discursiva. Ou seja, em
atividades de escrita em que a criança possa dizer o seu discurso, em
diferentes propostas, baseadas na literatura, na vida cotidiana, no
acontecimento vivido dentro ou fora da escola, nas narrativas pessoais ou
em grupo, na livre imaginação e criação.



Proposta Fonológica na BNCC

Essa proposta está presente na BNCC quando define que o processo de 
alfabetização é: 

O processo de alfabetização
Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da
escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, consiga
“codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o
que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas do português do
Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o
conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos (letras imprensa e
cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses

dois sistemas de materialização da língua (MEC/BNCC, 2017, p. 85 e 86).



Método Fônico

O jumento jura que janta jujuba com jojoba. 

(OLIVEIRA, Instituto Alfa &Beto. Manual de Consciência Fonêmica, 2010, p.135) 



Pesquisadora: Pra você, o que é ler e escrever? 
(Crianças de 8 e 9 anos, 3º ano do Ciclo de Alfabetização)

É praticamente tudo! (Pedro B).

Uma coisa divertida pra mim... (Yago)

Legal, porque na hora que a gente lê entra uma imaginação na nossa cabeça, aí é legal. Porque, sempre na hora 
que a gente escreve, a gente se inspira e vai escrevendo logo, vai escrevendo logo... (Emanuelle)

Tudo! Eu gosto muito de ler (William)

É tipo... eu tô em casa sem fazer nada. Eu pego um livro... quando eu faço isso eu leio o livro, pego as minhas 
ideias e vou escrever (Ellen)

É muito legal, né? Ler o livrinho da Turma da Mônica e outros livros. Aprendo muita coisa, aprendo sobre a 
violência, sobre as histórias (Taíssa).

É diversão e brincadeira. Porque eu acho muito divertido e muito legal ler e escrever (Yasmim).

É tão importante quando a gente tem um livro quando passa na televisão e a gente vê aquele livro, a gente já 
fica alegre “Ah!”, já vai querer pegar e arruma briga danada para pegar aquele livro. (Isaque)

É muito legal, é muito divertido ler e escrever, é muito da nossa vida entendeu, é legal demais. (Mayara)

Quando eu leio, eu sinto que as minhas vozes vão se espalhando por aí...

(Carlos Henrique)



Alfabetização...

É a consequência de uma reflexão que o homem começa a fazer sobre sua própria
capacidade de refletir. Sobre sua posição no mundo. Sobre o mundo mesmo. Sobre
seu trabalho. Sobre seu poder de transformar o mundo. [...] Só assim nos parece válido
o trabalho da alfabetização, em que a palavra seja compreendida pelo homem na sua
justa significação: como uma força de transformação do mundo. Só assim a
alfabetização tem sentido (Paulo Freire, 1983).
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