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RESUMO 

 

 O presente trabalho é um estudo sobre o desenvolvimento do letramento 

infantil no ambiente familiar e visa descrever como se dá o processo de 

descoberta da escrita pela criança e quais as influências que a família exerce 

durante esse processo, além de averiguar quais os gêneros textuais mais 

utilizados pela criança durante o período de aquisição da escrita. Para 

fundamentar a pesquisa foram usadas as teorias de Goodman (2001), Heath 

(1982), Bakhtin (1929, 1979), Street (1993), Bazerman (2007), Tfouni (2004), 

Freire (1991), kleiman (1995) e Soares (2003a, 2003b), entre outros 

pesquisadores. Os textos escolhidos para análise fazem parte de um corpus 

coletado por mais de dez anos, escritos por uma criança pertencente a uma 

família letrada e que convive com os mais diversos materiais de leitura. Esses 

textos, que variam entre desenhos, rabiscos e escrita alfabética, nos mais 

variados gêneros, foram escritos espontaneamente, em momentos de interação 

familiar, e estão relacionados a algum evento de letramento vivenciado pela 

criança. A pesquisa revela que o letramento começa muito antes de a criança ser 

alfabetizada e/ou escolarizada e continua por toda a vida, mesmo porque o 

letramento se apresenta das mais variadas formas na vida do sujeito; e, mesmo 

antes de obter conhecimento e domínio sobre os signos alfabéticos, a criança 

consegue se expressar na escrita, fazendo uso dos mais variados gêneros, 

através de desenhos e rabiscos até chegar ao sistema da escrita alfabética. O 

que explica a constância de aspectos multimodais presentes nos textos 

produzidos por crianças. Pode-se observa ainda que a família possui uma grande 

relevância no desenvolvimento do letramento infantil, pois é através da interação 

entre adulto/criança que a criança consegue se inserir mais rapidamente no 

mundo da escrita. 

 

 

Palavras-chave: letramento familiar, escrita, gêneros, criança, multimodalidade. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

This paper is a study on the development of child literacy in the familiar 

environment. It aims at describing the child discovering of the writing process and 

the influences that the family exercises during this process. In addition, we want to 

discover which textual gender is most used by the child during the acquisition of 

writing. To support the research were used the theories of Goodman (2001), 

Heath (1982), Bakhtin (1929, 1979), Street (1993), Bazerman (2007), Tfouni 

(2004), Freire (1991), Kleiman (1995) and Soares (2003a, 2003b), among other 

researchers. The texts chosen for analysis are part of a corpus collected for more 

than ten years, written by a child belonging to a literate family and living with the 

most diverse materials for reading. These texts were written spontaneously, in 

times of family interaction and very from drawings to written alphabetical scribbles 

are in different textual genders. They are related to some of literacy events 

experienced by the child. The research shows that the literacy really begins long 

before the child attend school and continue throughout life. The literacy happens in 

the most varied ways in the subject’s life, even before obtaining knowledge about 

the alphabetic symbols. The child is able to express his/her thoughts through 

writing, using a variety of textual genders, as drawings and scribbles, until the use 

of the alphabetic system of writing. That is why it can be found multimodal aspects 

in the texts produced by children. You can also note that the family has a great 

importance in the development of child literacy, because it is through the 

interaction between adult / child that the child can quickly enter the world of 

writing.  

 

 

Keywords: familiar literacy, writing, textual gender, child, multimodality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A escrita, meio de comunicação entre as pessoas, que perdura no tempo e no 

espaço, acaba mantendo relações sociais entre os sujeitos fisicamente presentes ou 

não. Ela está associada ao desenvolvimento cognitivo, cultural e comunicacional que 

envolve o ser humano. Como também associa-se ao poder, à dominação, à 

participação e à exclusão caracterizante das relações sociais e ideológicas entre as 

pessoas.  Pode-se notar, então, o quão abrangente e vasto é esse campo para a 

pesquisa lingüística. 

 Para a criança, a escrita começa muito antes de freqüentar a escola e de o 

professor colocar-lhe um lápis na mão para que escreva. Ao entrar numa instituição 

de ensino, a criança já possui habilidades para o desenvolvimento da escrita. Como 

diz Luria (1988, pp.143/144): 

 
Se apenas pararmos para pensar na surpreendente rapidez com 
que uma criança aprende esta técnica extremamente complexa, 
que tem milhares de anos de cultura por trás de si, ficará 
evidente que isto só pode acontecer porque durante os primeiros 
anos de seu desenvolvimento, antes de atingir a idade escolar, a 
criança já aprendeu e assimilou um certo número de técnicas 
que prepara o caminho para a escrita (...) 
 

 Essa capacidade, como diz Luria (1988), de assimilar “técnicas” que a ajudam 

a lidar com a escrita começa, muitas vezes, em casa, no meio familiar. Mas, o que as 

crianças escrevem? E como escrevem antes mesmo de serem alfabetizadas? A 

escrita está intrinsecamente ligada à alfabetização e ao letramento. Quanto à 

alfabetização, Tfouni (2004, p.09) afirma que 

 

refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de 
habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de 
linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio do 
processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. A 
alfabetização pertence, assim, ao âmbito individual.  

 
 

 Enquanto a alfabetização restringe-se a ocupar-se somente em ensinar o 

processo inicial da escrita a um indivíduo ou a um conjunto de indivíduos, o 



 

 

 

 

letramento torna-se mais amplo, pois, ainda segundo Tfouni (idem, p.20), “focaliza os 

aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. 

 O letramento pode se dar antes da alfabetização e durante toda a vida. 

Alguém pode ser analfabeto ou ainda não ter adquirido a linguagem escrita, mas não 

pode ser “iletrado” em todos os aspectos, pois ele vive em uma sociedade rodeada 

pelas práticas da oralidade e da escrita. Isso pode explicar o fato de crianças, 

mesmo antes de serem alfabetizadas, procurarem comunicar-se através da escrita 

ou simplesmente manifestarem seus conhecimentos através de rabiscos e/ou 

desenhos num papel. Por isso, para compreender o processo de aquisição da escrita 

(que é individual e único para cada pessoa) de forma mais complexa, é necessário 

que se leve em conta o processo de letramento de cada indivíduo. Dessa forma, 

pode-se supor que crianças com níveis de leitura e de oralidade diferenciados, no 

ambiente familiar, podem desenvolver escrita diferenciada em suas práticas de 

letramento dentro de uma sociedade. Marcuschi (2003, p.20) ressalta que “sabemos 

muito sobre métodos de alfabetização, mas sabemos pouco sobre processos de 

letramento”. E, devido a essa falta de conhecimentos mais aprofundados sobre o 

letramento é que, muitas vezes, as pessoas, principalmente as crianças, passam por 

tantos problemas escolares e familiares quando começam a trilhar o difícil caminho 

da escrita alfabética. Daí a necessidade de se conhecer essas novas maneiras de 

olhar e de compreender a escrita e o seu lugar na sociedade. Isto pode se dar a 

partir da compreensão do que seja “letramento”. 

 Desde a década de 80, o termo letramento tem levado muitos estudiosos a 

pesquisarem sobre esse assunto. Essas pesquisas vêm se expandindo por vários 

países. Os Estados Unidos é um dos países que mais se estendeu nessa área de 

estudos. No Brasil, também podemos contar com pesquisadores como Kleiman, 

Kato, Soares e Tfouni, entre outros. Mas, faz-se necessário, ainda, uma abrangência 

maior desses conhecimentos em nosso país, principalmente no que diz respeito ao 

letramento familiar, que se tomou como elemento de investigação neste trabalho. 

Entre os ingleses e os americanos, os estudos de letramento, inclusive do 

letramento familiar, já se encontram bem avançados, enquanto que, no Brasil, esses 

estudos – sendo o letramento familiar pouco lembrado até hoje – só começam a 

ganhar maior força por volta dos anos 90 com as pesquisas e publicações de Ângela 

Kleiman e Leda Tfouni. 



 

 

 

 

Foi então, na tentativa de compreender as influências que o letramento 

adquirido com a família exerce sobre a escrita da criança, que se despertou para 

uma pesquisa qualitativa (mais especificamente, um estudo de caso) no sentido de 

investigar o que as crianças escrevem e de que forma escrevem antes e depois de 

se apropriarem da escrita formal. Desse modo, vê-se a importância de se investigar 

as práticas de escrita da criança dentro do meio familiar e de uma sociedade letrada, 

as descobertas que a criança faz ao usar a linguagem escrita, como também a 

evolução dessa escrita diante da convivência com os eventos de letramento que lhe 

são proporcionados. 

Para uma melhor investigação sobre o tema. Foram levantadas algumas 

questões que nortearam este trabalho. São elas: 

a)  A participação da criança nos eventos de letramento acontecidos no ambiente 

familiar contribuem para o processo de aquisição e desenvolvimento da 

escrita? 

b) O que a criança escreve, que gêneros utiliza, por que escreve e para quem 

escreve, antes e depois do domínio da escrita alfabética? 

 Na busca de responder a essas questões, a pesquisa foi encaminhada com o 

objetivo central de descrever as implicações do letramento familiar no processo de 

aquisição da escrita pela criança. Além de procurar também identificar quais gêneros 

estão presentes nas produções escritas da criança e que sentidos ela atribui aos 

seus textos, sejam eles produzidos através de desenhos, rabiscos ou escrita 

alfabética. 

 Diante da investigação pretendida e dos questionamentos levantados, 

surgiram as seguintes hipóteses: 

a) A interação com os adultos letrados, no ambiente familiar, ajuda a criança a 

se inserir no mundo da escrita e a ampliar o seu sistema lingüístico; 

b) Muito antes de freqüentar a escola, a criança demonstra interesse pela 

escrita, sendo capaz de, a sua maneira, produzir textos, seja através do 

desenho, do rabisco ou da escrita alfabética; 

c) O letramento adquirido no âmbito familiar, incluindo as influências sociais e 

culturais, interfere na quantidade e na qualidade dos textos produzidos pelas 

crianças; 



 

 

 

 

d) A convivência com a diversidade de gêneros textuais estimula a criança a 

produzir textos variados e a faz compreender melhor os valores da escrita em 

uma sociedade letrada. 

Essas hipóteses foram levantadas a partir da concepção de que muito cedo a 

escrita já começa a mediar muitas das relações sociais do sujeito, inclusive do 

sujeito enquanto criança, que, convivendo com adultos, numa sociedade letrada, é 

natural que logo desperte para os valores da escrita, na tentativa de interagir - não 

só através da oralidade -, com aqueles que fazem parte de seu universo.  

Após os estudos realizados e o corpus analisado, metodologicamente, 

organizou-se esta dissertação em três capítulos, que se encontram subdivididos, 

além da introdução, considerações finais e referências. Cada parte da dissertação 

aborda o seguinte: 

Introdução - Apresenta algumas reflexões sobre a aquisição da escrita e o 

letramento infantil. Apresenta também a proposição da pesquisa realizada e as 

linhas que a norteiam. 

I – Fundamentação Teórica – Esse primeiro capítulo da dissertação traz o 

referencial teórico que fundamenta a pesquisa e está subdividido em três partes, as 

quais abordam o seguinte: 

1.1 Noções Gerais sobre os Estudos de Letramento – Essa primeira parte da 

fundamentação teórica traz concepções diversas sobre o letramento e uma 

abordagem em especial sobre o letramento familiar. Nele encontram-se as teorias de 

Street (1993), Heath (1982), Goodman (2001), Kleiman (1995), Freire (1991), Tfouni 

(2004) e Soares (2003), entre outros. 

1.2 Letramento e Gêneros: uma união necessária –  Nessa  parte  do  trabalho 

aparece uma breve resenha sobre os gêneros – seguindo principalmente as 

concepções de Bakhtin (1979; 1929), mas também abordando outros nomes como 

Bazerman (2007) e Marcuschi (2003; 2004) – e ainda sobre os atuais estudos a 

respeito da multimodalidade na escrita, o que, com certeza, encontra-se com 

frequência nos textos produzidos por crianças. Para esse ponto foram tomadas, em 

especial, as concepções de Dionísio (2005; 2006) e Descardeci (2002). 

1.3 A Aquisição da Escrita pela Criança: rabiscos, desenhos, alfabetização e 

letramento – Aborda-se aqui,  primeiro, a evolução da escrita, depois o processo de 

aquisição da escrita e o letramento pelo qual a criança passa nesse período. 



 

 

 

 

Defende-se nessa parte do trabalho a importância dos riscos, rabiscos e desenhos 

produzidos pelas crianças na fase inicial do letramento. E para isso, fundamentou-se 

teoricamente em Vygotsky (1984; 1987), Higounet (2003), Mèredieu (1974), Souza 

(2003), Bosco (2002) e outros. 

II – Procedimentos Metodológicos –  No segundo capítulo deste trabalho, 

descreve-se a metodologia utilizada na coleta de dados e a época em que ocorreu, 

enfocando ainda as fases da pesquisa e os sujeitos envolvidos, assim também como 

o que se priorizou na escolha dos textos para análise. 

III – Análise dos Dados –  Esse capítulo da dissertação consta da análise de alguns 

textos produzidos pela criança observada. A análise se dá enfocando a interação 

criança/família, a época em que cada texto foi produzido e o gênero em que está 

inserido, contextualizando ainda os eventos de letramento vivenciados pela criança 

na época da produção dos textos em análise. 

Considerações Finais – Neste ponto do trabalho são reiteradas as colocações 

feitas ao longo da dissertação, sintetizando os resultados obtidos e abordando ainda 

a necessidade de se estudar mais profundamente a relação 

criança/família/sociedade na época da aquisição da escrita pela criança, fase em que 

se dá o letramento inicial. 

 Pode-se dizer, portanto, que o trabalho foi realizado com a expectativa de 

contribuir para uma melhor compreensão sobre o processo de desenvolvimento do 

letramento na infância e sobre a interação criança/família/sociedade durante esse 

processo que envolve a  escrita, pois, com certeza, há muito o que se compreender 

sobre essa fase na qual a criança se vê rodeada pelas práticas sociais de oralidade, 

leitura e escrita. Saber o que leva uma criança a despertar o interesse por 

determinadas formas de manifestação escrita e porque algumas crianças 

demonstram um interesse maior pelas práticas do letramento do que outras ainda é 

uma face um tanto obscura, e essa face precisa ser esclarecida através de novas 

pesquisas que possam surgir sobre o assunto, principalmente no que diz respeito ao 

letramento adquirido e/ou influenciado pelo ambiente familiar. 

  

 

 

   



 

 

 

 

I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A dúvida é uma atitude necessária diante de tudo, pois impede o 
fanatismo e desenvolve a tolerância, mostrando que ninguém é dono 
da verdade. 

Paulo Freire. 
 

1.1  - NOÇÕES GERAIS SOBRE OS ESTUDOS DE LETRAMENTO  

 

1.1.1 Algumas (in)definições sobre letramento 

 

Em meados dos anos 1980, se dá, em sociedades geograficamente 

distanciadas, como Brasil, Portugal, França, Inglaterra e Estados Unidos, a 

descoberta do termo “Letramento”. Embora nos dois últimos países a palavra 

“literacy” já estivesse dicionarizada desde o século XIX, foi nos anos de 1980 que 

recebeu as reformulações e as atenções devidas. 

 Esse novo estudo que envolve a oralidade, a leitura e a escrita chega para 

diferenciar-se da alfabetização, que sempre priorizou o ensino da leitura e da escrita 

alfabética sem ter uma maior preocupação em dar continuidade ao trabalho que se 

começava na escola, ou seja, o que importava era alfabetizar, não importava se o 

indivíduo seria capaz de utilizar esses conhecimentos nas diversas práticas sociais 

da leitura e da escrita. Segundo Soares (2003a, p. 03), pode-se comprovar isto 

quando retomamos o conceito de alfabetizado, até os anos 1940, como “aquele que 

é capaz de escrever o seu próprio nome”, e a partir da década de 50, quando esse 

conceito se amplia para “aquele que é capaz de escrever e ler um bilhete simples”. O 

alfabetizado é, então, um ser capaz de exercer uma prática trivial de escrita dentro 

de uma sociedade. Pelo critério de anos de escolarização oferecida, segundo Soares 

(2003a, p.03), fica implícito que  

 

após alguns anos de aprendizagem escolar, o indivíduo terá não 
só aprendido a ler e a escrever, mas também a fazer uso da 
leitura e da escrita, verifica-se uma progressiva, embora 
cautelosa, extensão do conceito de alfabetização em direção ao 
conceito de letramento: do saber ler e escrever em direção ao 
ser capaz de fazer uso da leitura e da escrita.  
 



 

 

 

 

 Mas isso nem sempre é constatado em nossas escolas. Boa parte dos alunos 

passa anos freqüentando instituições de ensino, sendo alfabetizados, adquirindo a 

condição de escolarizados, e não aprendem a utilizar seus conhecimentos sobre 

leitura e escrita no ambiente social. 

 Segundo Soares (2003b), alguns países mais desenvolvidos tomam os anos 

de escolaridade do sujeito como critério para medir o seu nível de letramento. 

Dependendo do país e/ou do momento histórico que se esteja vivendo, pode-se 

considerar letrado aquele que tenha quatro, cinco ou mais anos de escolaridade. 

Afinal, é essa a função da escola: preparar o aluno para participar das práticas de 

leitura e escrita em sociedade. A esses países não interessa avaliar o nível de 

alfabetização, mas o de letramento, pois, diferente do Brasil, eles não sofrem com o 

analfabetismo, mas com o “iletrismo”. Nesses países, observou-se que, mesmo 

apropriando-se da leitura e da escrita, parte da população demonstrou, em pesquisa 

realizada, algumas dificuldades em compreender e produzir textos como editoriais. 

Mas será que se pode realmente medir o nível de letramento de alguém? Seriam os 

critérios utilizados nesses casos considerados os mais seguros? Soares (2003b, p. 

104) defende que essas pesquisas por amostragem 

 

levantam dados também sobre a formação educacional em geral e 
sobre as características socioeconômicas e culturais do grupo 
familiar, elas permitem que se analisem as relações entre as 
habilidades e práticas sociais de leitura e de escrita e outros fatores, 
tais como idade, sexo, raça, renda, residência rural/urbana, meio 
cultural e região.  

 

Essas pesquisas, então, segundo Soares (idem, p.105) contribuem para “a 

formulação de políticas educacionais e a implementação de programas de 

alfabetização e de letramento”. A autora também lembra que esses levantamentos 

de dados buscam identificar o letramento funcional - práticas reais de habilidades 

com a leitura e a escrita e a freqüência com que se usa essas habilidades: escrita de 

bilhetes, cartas, poemas etc - do indivíduo. 

Olhando por um outro ângulo e levando-se em conta a questão dos 
1multiletramentos, podem-se utilizar outras variantes nesse tipo de avaliação, pois 

alguém pode escrever belíssimos poemas ou impecáveis cartas pessoais, mas não 
                                                
1 “Multiletramentos” é um termo utilizado por Dionísio (2005; 2006) para definir os vários letramentos 
existentes, também vistos por Barton (1993) como “múltiplos letramentos”. 



 

 

 

 

saber escrever um requerimento ou um e-mail; ou ainda um outro caso seria o 

sujeito saber lidar com os mais diversos gêneros digitais, mas não saber produzir um 

texto dissertativo-argumentativo num processo de vestibular. E tem ainda aqueles 

que, a exemplo de muitos brasileiros, na oralidade, criam repentes, músicas, 

poemas, sem saber fazer uso do código escrito. Em que níveis de letramento 

estariam classificados esses sujeitos? Seriam níveis diferenciados? Qual deles seria 

considerado mais letrado que o outro? Pode-se concluir então que é complicado 

querer medir níveis de letramento de um povo. E é por isso também que há tantas 

definições, ainda indefinidas, para “letramento”. Daí se concordar com Soares 

(2003b, p.78) quando ela coloca que não é possível “formular um conceito único de 

letramento adequado a todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer tempo, 

em qualquer contexto cultural ou político”. A autora ressalta ainda que  

 

estudos históricos documentam as mudanças de concepção de 
letramento ao longo do tempo; estudos antropológicos e etnográficos 
evidenciam os diferentes usos do letramento, dependendo das 
crenças, valores e práticas culturais, e da história de cada grupo 
social. (SOARES, 2003b, p.79). 

  

Em seus estudos, Soares (2003b) também diferencia o letramento em duas 

dimensões: a individual e a social. A primeira diz respeito ao conjunto de habilidades 

necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita e que são desenvolvidas pelo 

sujeito. Essas habilidades ajudam nas inferências, previsões e comparações de 

conhecimentos adquiridos por esse sujeito. Já a segunda dimensão diz respeito ao 

conjunto das práticas sociais que estão aliadas à leitura e à escrita e que o sujeito 

realiza em seu contexto social. Dessa forma, o letramento pode ser visto como 

instrumento para se conservar um status social ou para se chegar até ele. 

Então, pode-se dizer que Hartman (2000) tem razão quando diz que 

letramento possui um conceito “elástico”, pois pode variar de acordo com o olhar e 

com a maneira de olhar de quem o examina. Dessa forma, afirma o autor (idem, 

p.16): 



 

 

 

 

2Letramento é o uso de situações socio-histórico-culturais de 
práticas de produção e relação entre textos convencionais e seu 
contexto de uso e a habilidade de refletir criticamente sobre essas 
relações. Porque é seu propósito, ser dinâmico – não estático – e 
variável através e dentro do discurso comunitário e cultural. Ele leva 
a um largo caminho para alcançar habilidades cognitivas, 
conhecimentos sobre escrita e língua falada, conhecimentos sobre 
gêneros e conhecimentos culturais. (Tradução nossa). 

 

 Sendo tão dinâmico, o letramento transparece de diversas formas na 

linguagem oral ou escrita das pessoas que demonstram conhecimentos diferentes 

porque tiveram experiências de vida e aprendizagens diferentes. 

 Na década de 80, muitos pesquisadores apresentaram em suas idéias um 

“continuum” entre oralidade e escrita, contrastando com a tradicional divisão entre 

esses dois campos. As novas concepções iam de encontro às teorias de muitos 

estudiosos, entre eles Goody e Watt (2006 [1963]), que relacionavam o letramento 

às diferentes tarefas exercidas pela Antropologia e pela Sociologia no estudo sobre 

as sociedades orais e letradas.  

As teorias de Goody e Watt (2006 [1963]) baseiam-se em estudos sobre 

comunidades ágrafas e dividem as culturas entre letradas e não-letradas. As não 

letradas seriam aquelas que, por não possuírem uma forma gráfica da escrita, 

transmitiam os elementos culturais de uma geração para outra apenas por meio da 

oralidade. A memória individual, em casos como esses, tem um papel relevante para 

a comunidade, pois o que for eliminado pelo processo do esquecimento deixará de 

existir para as gerações futuras. Nessas sociedades ágrafas a língua é aprendida 

pela interação face-a-face entre seus membros, o que for relevante socialmente fica 

armazenado na memória, o que não for passa a ser esquecido. Há alguns artifícios 

dessas sociedades que, segundo Goody e Watt (2006 [1963], p. 17) ajudam a 

sustentar a cultura repassada, como  

 

padrões formalizados de fala, recitais sob condições rituais, o uso de 
tambores e outros instrumentos musicais, o emprego de 
“lembradores” profissionais, todos esses fatores podem salvaguardar 

                                                
2 Literacy is the use of socially-, historically-, and culturally-situated practices of creating and relationships 
between textual conventions and their contexts of use and, ideally, the ability to reflect critically on those 
relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic – not static – and variable across and within 
discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and 
spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge. 
 



 

 

 

 

ao menos parte do conteúdo da memória da influência 
transformadora das pressões imediatas do presente.   
 

 Esses estudos muito contribuíram para o conhecimento que se tem hoje, mas, 

nesse caso, a época em que se deu a pesquisa é outra e a realidade pesquisada é 

totalmente diferente de uma sociedade letrada que possui como integrantes dela boa 

parte de indivíduos não-letrados, ou melhor dizendo, não-alfabetizados. 

 A expansão desse campo de estudos vem ampliar as abordagens que 

envolvem as habilidades de leitura e de escrita. É nos anos 80 que surge uma 

abordagem  alternativa para os estudos sobre o letramento, diferenciando os 

modelos “autônomo” e “ideológico”. 

 O modelo autônomo é mais técnico e privilegia a modalidade escrita, 

independente do contexto social. Sobre esse modelo, além dos estudos críticos de 

Street (1993), tem-se o posicionamento de Kleiman (1995) que diz que o modelo 

autônomo supervaloriza a escrita formal e a vê como um produto completo em si 

mesmo, como se não estivesse vinculado ao contexto de produção e às práticas 

sociais. Este modelo, além de criar dicotomias entre a oralidade e a escrita, também 

correlaciona a aquisição da escrita ao desenvolvimento cognitivo e atribui à escrita e, 

consequentemente, a quem escreve o poder de desenvolver as habilidades 

cognitivas individuais. Nessa mesma linha, Street (1993) cita opiniões de autores 

como Goody, Olson e Ong os quais dizem que o letramento, além de levar o 

indivíduo ao desenvolvimento e ao seu progresso, leva também à ampliação do 

processo cognitivo. Ainda segundo Street (1993), Hill e Parry ligam o letramento ao 

desenvolvimento individual. Olhando pelo prisma do desenvolvimento individual, 

chega-se, então, à conclusão de que o modelo autônomo contribui para perpetuar a 

divisão entre povos primitivos e avançados, tradicionais e modernos, letrados e não 

letrados.  

 O modelo ideológico de letramento, o qual Street defende, vem surgir a partir 

da insatisfação de pesquisadores com o modelo autônomo, que focalizava apenas o 

processo de aquisição da escrita na escola. Quanto a esse novo modelo, Souza 

(2003,p. 34) diz que 

  

as práticas de letramento, até as da escola, estão diretamente 
relacionadas à cultura e às estruturas do poder.(...) aquilo que é 
válido nas instituições sociais (escola, igreja e classe média) deve 



 

 

 

 

ser considerado de forma relativa, visto que o poder desses 
contextos sociais ou culturais determina as práticas letradas. 
Nesse modelo, não há o endeusamento da escrita, como no 
modelo autônomo, melhor dizendo, não existe uma relação causal 
entre o domínio da escrita e a ascensão social; o sucesso ou o 
fracasso do sujeito não está condicionado à aquisição da língua 
escrita. 

 

Dentro desse modelo, o letramento passa a reconhecer a variedade de 

práticas associadas à oralidade, à leitura e à escrita em contextos diferentes de uma 

sociedade, além de estabelecer as relações de cultura e de poder entre os povos. 

Street (1993) prefere usar  o termo “ideológico” ao invés de “cultural”, “pragmático” 

ou “sociológico”, porque, para ele, esse termo explicita melhor os aspectos de 

estruturas de poder que se dão nas práticas de letramento, demonstrando que o 

poder é constituído e produzido, além de ser moralmente regulamentado e carregar 

significados simbólicos. O modelo ideológico reconhece o valor do modelo 

autônomo, mas estende-se na complexidade do fenômeno, quando vê que a 

aquisição da escrita envolve desafios para um discurso dominante e que o 

letramento é também uma prática social ideológica que envolve aspectos de 

epistemologia, de poder e de política. 

Tfouni (2004), diferenciando alfabetização e letramento, coloca a 

alfabetização, no que se refere à aquisição da escrita, no plano individual, e o 

letramento no plano sócio-histórico. Para ela, um dos objetivos dos estudos sobre o 

letramento é – além de descrever e estudar o sistema de escritura adotado por uma 

sociedade – conhecer, em uma sociedade ágrafa, o que substitui as práticas letradas 

que utilizam o sistema de escrita. Dessa forma, segundo Tfouni (2004, p.10), pode-

se concluir que “o letramento tem por objetivo investigar não somente quem é 

alfabetizado, mas também quem não é alfabetizado e, nesse sentido, desliga-se de 

verificar o individual e centraliza-se no social”. Vê-se aí um elo com o letramento 

ideológico defendido por Street (1993) e uma total discordância das idéias de Hill e 

Parry, que já foram comentadas por Street (1993).  Dessa forma, estariam as idéias 

de Hill e Parry ligadas não ao letramento, mas sim à alfabetização, por ser este um 

processo mais individual no uso da linguagem escrita. Há ainda uma relação muito 

estreita entre o processo de alfabetização e o processo de escolarização, pois é 

principalmente na escola que o sujeito torna-se alfabetizado. 



 

 

 

 

 Mas, tornar-se alfabetizado não implica necessariamente tornar-se um sujeito 

com participação ativa nas práticas sociais de leitura e escrita, do mesmo modo que 

não ser alfabetizado não implica na falta de participação nessas práticas sociais. Isto 

pode ser explicado quando se observa que muitas pessoas, mesmo não obtendo o 

domínio da língua escrita, conseguem participar dos eventos de letramento 

presentes na sociedade na qual convivem, daí então, como afirma Tfouni (2004, 

p.23), “não existe, nas sociedades modernas, o letramento ‘grau zero’, que 

equivaleria ao ‘iletramento’”. O que se faz necessário é se rever o que realmente 

significa “não-alfabetizado” e “iletrado” e ver se realmente “iletrado” seria um 

vocábulo apto a ser utilizado e, caso seja, onde, como e a quem se deve destinar o 

seu uso. 

O letramento é, então, um processo contínuo que começa muito antes de o 

sujeito passar pela escolarização e pela alfabetização e continua mesmo depois 

dessas duas fases, ou ainda, sobrevive e se faz presente mesmo na falta delas. 

Pois, se o sujeito vive em uma sociedade letrada, mesmo não sendo alfabetizado, 

ele torna-se letrado a cada dia, porque passa a conviver com as práticas de leitura e 

de escrita, e mesmo dispondo somente da oralidade, é capaz de participar dessas 

práticas enquanto sujeito ativo em uma sociedade. 

Nos Estados Unidos, em meados da década de 90, Maclaren (1988) coloca 

que o que se discute é sobre os tipos de conhecimentos que os indivíduos devem 

adquirir para poderem participar ativamente de uma sociedade. O autor dá a 

definição de três tipos de letramento: o funcional, o cultural e o crítico. 

 O letramento funcional, adquirido com a aprendizagem das práticas de leitura 

e escrita, refere-se ao domínio técnico das habilidades que o indivíduo tem para 

decodificar textos simples, como placas de rua, manchetes de jornal ou manuais de 

instrução. Nessa concepção, o letramento não-padrão, aquele que se dá pelas 

experiências de vida, fora da escola, pertencente a grupos menores e 

marginalizados socialmente, é considerado como deficiência e não como diferença 

de aprendizagem.  

 O letramento cultural acompanha o letramento funcional e refere-se à 

familiaridade com as tradições lingüísticas. Entre outros fatores, defende o uso dos 

padrões da língua e da informação cultural que os alunos trazem para a sala de aula. 

Entre os defensores desse tipo de letramento, pode-se citar os prescritivistas, que 



 

 

 

 

associam o sucesso do aluno no mercado de trabalho ao sucesso na escola; e os 

pluralistas, que defendem as formas de conhecimento cultural partilhado e 

argumentam a favor das práticas discursivas que refletem os valores e interesses de 

diferentes grupos raciais e econômicos. 

 O letramento crítico envolve as dimensões ideológicas do texto, as práticas 

sociais e a cultura. Esse tipo de letramento tem como objetivo criar um cidadão 

crítico capaz de analisar e desafiar a opressão da sociedade. Instiga o indivíduo a 

lutar por uma sociedade mais justa, imparcial e democrática, o que vem a lembrar as 

concepções defendidas por Paulo Freire. 

 Freire foi um dos primeiros pesquisadores a abordar o poder do letramento 

quando, em suas concepções, já afirmava que o sujeito alfabetizado é aquele capaz 

de transformar a sua realidade provocando uma mudança social através do uso da 

leitura e da escrita. Para Freire (1991, pp. 11-12) “a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele”. O educador afirma que na leitura crítica de um texto 

percebe-se a relação existente entre o texto e o contexto e ainda que linguagem e 

realidade são duas coisas que se prendem dinamicamente uma à outra. Daí o 

exercício do poder, que se dá através do conjunto de práticas sociais e 

ideologicamente construídas. 

Baynham (1995) lembra que o letramento crítico leva o sujeito a não aceitar 

com naturalidade o domínio do outro. Os conhecimentos adquiridos pelo sujeito o 

fazem questionar, encontrar falhas em alguém ou em algo, opinar. É o tipo de 

letramento que desenvolve o pensamento crítico do sujeito. Um leitor crítico pode ser 

capaz de interpretar o discurso do outro numa perspectiva explícita ou implícita, seja 

em textos, jornais, revistas ou mesmo em algum gênero oral. Baynham, em sua 

concepção de letramento, aborda idéias lingüísticas e antropológicas e teorias 

sociais e educacionais e diz que o letramento pode ser definido como o uso da 

leitura e da escrita para alcançar propósitos no contexto de uso, mas também não é 

algo que pode ser definido de maneira hábil e fácil, pois qualquer definição que lhe 

seja dada ainda pode ser contestada. 

  Um outro tipo de letramento, entre vários, também colocado por Baynham 

(1995) é o letramento funcional (já descrito anteriormente de acordo com Soares). 

Este emerge como um poderoso construtor na definição de letramento em torno de 



 

 

 

 

propósitos sociais em contextos de uso da linguagem, no que difere do conceito de 

Maclaren (1988) para esse mesmo termo. Essa nomenclatura “letramento funcional” 

também é utilizada por Goodman (2001) ao falar sobre os princípios de 

desenvolvimento do letramento na infância, o que será visto no tópico seguinte. 

  

 

1.1.2 O letramento familiar e a aquisição da lingua gem pela criança 

  

A idéia de que a criança, ao chegar à escola, não traz consigo nenhum 

conhecimento sobre a escrita deve ser revista pelos educadores, pois, independente 

do meio em que vivem, as crianças convivem diariamente com a leitura e com a 

escrita, mesmo que seja através dos gêneros que se apresentam para elas por meio 

da oralidade, como é o caso dos comerciais e de alguns programas de TV. Além 

disso, elas convivem com os escritos de embalagens dos produtos consumidos em 

casa, seja alimentos, remédios ou  produtos de limpeza; e ainda há os cartazes, 

outdoors, nomes de escolas, hospitais, clínicas escritos nas fachadas. Ou seja, em 

uma sociedade letrada, todos têm acesso à escrita, mesmo que não saibam 

decodificar os signos alfabéticos. 

 Muito cedo as crianças aprendem que os signos que lá se encontram servem 

para ler e repassar informações. Mas, cedo ainda, os conhecimentos adquiridos 

pelas crianças começam a diferir entre uma e outra, devido às condições de 

letramento oferecidas pela família e pela comunidade da qual fazem parte. Daí a 

importância da família e do que ela tem a oferecer à criança sobre leitura e escrita 

antes da idade escolar.  

 Observando a relevância do letramento familiar na vida de cada criança é que 

se percebe o quanto se torna importante conhecer o que dizem os estudiosos sobre 

esse assunto. 

 No que se refere mais especificamente ao letramento inicial, encontram-se as 

teorias de Goodman (2001). A autora, que estuda o desenvolvimento do letramento 

inicial, ampliou, nos Estados Unidos, pesquisas com crianças entre dois e seis anos 

de idade, enfatizando o letramento adquirido no meio familiar. Em um trabalho 

anterior, Yetta Goodman e K. Goodman estendem ao letramento  a idéia de que 



 

 

 

 

3“aprender linguagem é aprender como significar” (GOODMAN, 2001, p. 317). De 

acordo com essas teorias, as crianças são capazes de formular hipóteses sobre o 

idioma escrito, pois percebem que ele é capaz de comunicar algo, assim como a 

linguagem falada. Elas demonstram então interesse em dar sentido ao que 

escrevem. Goodman estuda sobre três princípios de desenvolvimento de letramento, 

que podem ocorrer nas diversas fases da vida dos sujeitos, desde a infância, na 

aquisição da linguagem, à fase adulta. São eles: 1) funcional ou semiótico, 2) 

relacional e 3) lingüístico. 

 Enquanto a criança lê, no ambiente em que vive, textos impressos do tipo de  

placas de trânsito  como “PARE”, que para ela pode significar “não passe”, “se 

passar, poderá haver um acidente”, “freie o carro”, ou a embalagem de um produto 

utilizado em casa, as diferenças de aprendizagem entre crianças de classes sociais 

diferentes são bem pequenas; mas, quando a leitura passa para livros, revistas, 

jornais, as diferenças se acentuam. As crianças de classe média, segundo a autora, 

possuem uma maior facilidade em manusear o material escrito e atribuir significados 

para ele. Ainda dentro de cada grupo há as diferenças individuais, mas todas as 

crianças possuem a capacidade de desenvolver as funções e as formas da escrita 

produtiva antes da escolarização. As diferenças acontecem, em parte, devido aos 

diferentes eventos de letramento dos quais cada uma participa. As práticas de 

letramento, portanto, não estão restritas ao ambiente escolar, iniciam-se no ambiente 

familiar e continuam por toda a vida do sujeito que vive em uma sociedade letrada. 

 Para compreender melhor “eventos” e “práticas” de letramento, tomam-se aqui 

os conceitos de Barton (1993, p. 07) quando diz que 4“eventos de letramento são 

atividades específicas em que leitura e escrita têm uma regra; práticas de letramento 

são caminhos culturais comuns para as pessoas usarem a leitura e a escrita, a partir 

de um evento de letramento”. Vê-se, pois, a importância da participação das crianças 

em eventos de letramentos, seja no meio familiar, escolar ou social, para que 

possam melhor desenvolver as práticas sociais de leitura e de escrita, as práticas de 

letramento.  

 As crianças passam por diversas experiências com a linguagem durante o seu 

crescimento. Essas experiências começam muito cedo e, à medida que participam 
                                                
3 Learning language is learning how to mean. 
4 Literacy events are the particular  activities where reading and writing have a role; literacy practices are the 
general cultural ways of using   reading and writing which people draw upon in a literacy event. 



 

 

 

 

de eventos de letramento, lêem ou escrevem algo, segundo Goodman ( 2001, p. 

320), 

 
5Elas desenvolvem três grandes princípios sobre linguagem 
escrita: os princípios relacionais ou semióticos são a 
compreensão que as crianças têm sobre os caminhos os quais o 
sentido é representado na linguagem escrita. Os caminhos que 
ambos, linguagem oral e escrita, se interrelacionam para 
representar o significado. Os princípios funcionais são a 
compreensão que as crianças têm sobre as razões e os 
propósitos da linguagem escrita. Os princípios lingüísticos são a 
compreensão que as crianças têm sobre como a linguagem 
escrita é organizada e mostrada, assim como o lugar que ocupa 
na comunicação, considerando a ortografia, aspectos 
grafofônicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos no sistema da 
linguagem. (Tradução nossa). 

  

 No desenvolvimento dos princípios relacionais ou semióticos, as crianças 

relacionam a linguagem escrita e também a linguagem oral ao significado. Nessa 

relação de significados podem estar as letras, imagens, idéias, símbolos, ícones. As 

crianças sabem que seus desenhos possuem um significado de acordo com o 

mundo real. Nesse período, elas são capazes de reconhecer e repetir histórias 

escritas em livros ou mesmo de criar novas histórias. Ainda de acordo com esse 

pensamento, pode-se ver as teorias interacionistas de Scarpa (2001, p. 228), quando 

diz que 

 

A partir de 2 ou 3 anos, a criança já começa a contar histórias. A 
produção do texto narrativo como tal exige descentração do 
contexto original da história, capacidade de  compreender e 
expressar sucessão e concatenação de eventos (que implica, 
entre outras coisas, dominar lingüística e cognitivamente a 
categoria tempo), relação causal entre eventos e uma provável 
gramática do texto. No começo, a criança ainda não domina 
estas categorias – sua aquisição, de fato, é tardia. O que se dá é 
a construção conjunta de textos, num jogo instaurado pelo adulto 
e logo incorporado pela criança, que preenche os arcabouços ou 

                                                
5 They develop three major principles about written language: The relational or semiotic principles are the 
understandings that children have about the ways that meaning is represented in written language,  the ways that 
both oral and written language interrelatwe to represent meaning. The functional principles are the 
understandings that children have about the reasons and purposes for written language. The linguistic principles 
are the understanding children have about how written language is organized and displayed so that 
communication car occur, considering the orthographic, graphophonic, syntactic, semantic, and pragmatic 
systems of language. 
 



 

 

 

 

“esquemas narrativos” subjacentes às histórias ou relatos 
narrados. 

  

A criança desenvolve essas capacidades, muitas vezes, em brincadeiras com 

outras crianças ou em conversas, de acordo com o ambiente em que vive e com as 

experiências que adquire. 

 Segundo Goodman (2001), quando passa para a fase dos princípios 

funcionais, a criança desenvolve as informações compartilhadas. O grau da 

oralidade, leitura e escrita é significativo e as práticas de letramento dos pais ou das 

pessoas com quem convive influenciam em sua aprendizagem. Uma criança que 

convive com a diversidade de gêneros textuais, consequentemente desenvolverá um 

conhecimento lingüístico mais amplo. Nessa fase, elas reconhecem seu nome e 

palavras que nomeiam lojas, revistas, brinquedos e produtos que são utilizados em 

casa. 

 Na fase do desenvolvimento dos princípios lingüísticos, as crianças 

hipotetizam sobre os sinais que formam a língua escrita, como os sistemas 

ortográfico e grafofônico. Elas conseguem equilibrar a arte com a escrita e observam 

a estética de seus textos, assemelhando ainda os rabiscos que produzem à escrita 

alfabética, além de utilizarem o conhecimento que possuem sobre os aspectos 

sintáticos, semânticos e pragmáticos da linguagem. Sabem diferenciar, ao escrever, 

o início de uma carta pessoal do início de um texto de conto de fadas.  

 O desenvolvimento da criança se dá junto a sua visão de mundo, às 

experiências vividas e às atitudes que levam ao letramento e que se encontram na 

interação com o grupo familiar e comunitário. Segundo Goodman (2001, p.318) 6“As 

crianças desenvolvem ambas leitura e escrita quando participam de eventos de 

letramento significativos. Elas desenvolvem o controle sobre as funções e formas da 

leitura”. 

 Os princípios dos quais se falou não são ensinados, eles surgem para todas 

as crianças, mas podem variar em relação à época em que aparecem ou apresentar 

diferenças entre uma criança e outra. Pode-se ver, então, que o letramento para as 

crianças começa bem antes de irem à escola, começa com as experiências 

adquiridas no meio familiar. 

                                                
6 Children develop both reading and writing as they participate in meaningful literacy events. They develop 
control over functions and forms of reading. 



 

 

 

 

 Uma outra pesquisa que busca compreender a importância do letramento 

familiar para a vida da criança foi realizada por Shirley Heath, na década de 80, em 

três comunidades no sudeste dos Estados Unidos. Em sua pesquisa, Heath focaliza 

eventos de letramento acontecidos em casa, na interação (ou não) da criança com 

os adultos com os quais convive. 

 Heath (1982) descreve a pesquisa realizada em três comunidades letradas 

que seguem diferentes concepções e regras nos eventos de letramento. Fez parte 

dessa pesquisa a comparação do desempenho da criança em casa e na escola, e 

observou-se que, em alguns casos, a maneira como se aprende algo na escola é 

similar à maneira como se aprendeu em casa; em outros casos a aprendizagem se 

dá de forma totalmente diferente, o que gera uma aprendizagem escolar conflitante. 

Heath (1982, p.50) coloca que 7“cada comunidade tem regras sociais para interagir e 

compartilhar conhecimentos em eventos de letramento”, por isso as divergências 

também quanto ao sucesso escolar das crianças. 

 A pesquisa foi realizada nas comunidades de Maintow, Roadville e Trackton. 

Estas são comunidades que tomam caminhos divergentes entre si para alcançar o 

letramento. 

 Em Maintow, uma comunidade típica de classe média, há uma grande 

valorização dos livros, que para eles são a fonte do saber. A isso está relacionado o 

sucesso escolar dos pequenos. As crianças, muito cedo, antes do primeiro ano de 

vida, já têm ao seu dispor os livros e as informações que derivam deles.  

 Os quartos dos bebês são decorados, entre outras coisas, com murais e 

estantes de livros e, no decorrer dos anos, qualquer manifestação de interesse da 

criança pelo material escrito é motivo para que o adulto interrompa o que está 

fazendo e direcione sua atenção para a criança. É costume dessa comunidade 

contar histórias ao colocar suas crianças para dormir e, nas leituras dessas histórias, 

há uma constante interação entre adulto/criança/livro - este é considerado um dos 

melhores eventos de letramento para o desenvolvimento da criança. É comum 

questionar a criança sobre o que foi lido e ouvir o que ela tem a dizer. Além dos 

contos de fadas e outras histórias narradas para a criança na hora de dormir, 

também é rotineiro se observar e fazer a leitura de caixas de cereais – alimento 

comum no dia-a-dia das famílias – ler e explicar os sinais de trânsito, as instruções 

                                                
7 Each community has rules for socially from interacting and sharing knowledge in literacy events. 



 

 

 

 

de jogos e brinquedos, as receitas, observar as propagandas na TV. Aos adultos 

dessa comunidade é interessante que as crianças, desde cedo, aprendam a “amar 

os livros” e reconheçam “o que os livros podem fazer por elas”. Os pais dizem que 

isso pode ajudar no sucesso escolar dos filhos. O que realmente foi comprovado na 

pesquisa de Heath (1982). 

 Em Roadville, uma comunidade branca de operários, os eventos de 

letramento não se dão da mesma forma que em Maintow. Os quartos dos bebês são 

decorados com cores e texturas diferentes e músicas. Os adultos ajudam os bebês a 

observarem as paredes do quarto e recitam versos infantis para eles. Quando as 

crianças vão crescendo, uma das formas dos adultos ensinarem-lhes algo é através 

da repetição de palavras ditadas para as crianças. Elas aprendem ainda as formas 

polidas “obrigado(a)”, “com licença”, “até logo”, para utilizar com as visitas. Os livros 

são lidos para as crianças, mas, na interação com os adultos, não se pode fazer 

colocações, a não ser os idênticos ao conteúdo do livro. Falta também uma 

contextualização nesse evento de letramento, pois não se faz uma ligação entre o 

que foi lido e a realidade. Geralmente essa leitura é feita por um adulto ou por uma 

criança mais velha, enquanto a mãe prepara o jantar ou a cama, antes de colocar as 

crianças para dormirem. Os pais, na maioria das vezes, só participam desses 

momentos de leitura durante os finais de semana, mas eles preferem mesmo é 

brincar com jogos ou outros brinquedos. 

 O que foi observado durante a leitura de histórias noturnas para a criança é 

que o adulto focaliza no livro a presença de números, letras do alfabeto, nomes 

referentes às gravuras, e se a história parece ser complicada, ela é contada 

resumidamente, subjugando a capacidade de compreensão da criança. Quando a 

criança interrompe a história para questionar algo, recebe ordem para ficar quieta 

enquanto alguém estiver lendo para ela. Observa-se assim a falta de interação 

ocorrida entre adulto/criança/livro, como na comunidade de Maintown. As crianças 

de Roadville, ao ingressarem na escola, geralmente se dão bem durante os dois ou 

três primeiros anos de escolarização, mas sentem muitas dificuldades para 

interpretar alguns fatos ou para fazer comentários pessoais sobre algo, o que acaba 

por levá-las a uma queda no rendimento escolar, geralmente a partir do quarto ano. 

Nessa comunidade apresenta-se, então, a necessidade de inserir a criança no 



 

 

 

 

mundo da escrita com o auxílio do adulto, intervindo quando for preciso e reforçando 

a aprendizagem que se apresenta ainda em casa. 

 A terceira comunidade estudada por Heath foi Trackton, uma comunidade 

negra rural. Lá os bebês são inseridos no mundo dos adultos desde que chegam da 

maternidade. Para eles não são destinados berços nem carrinhos e geralmente 

dormem na cama dos pais até os dois anos de idade. Os gastos com os bebês são 

mínimos. Não há um espaço específico para as criancinhas. Elas costumam comer e 

dormir em meio às conversas entre adultos ou ao barulho de som ou TV. As crianças 

recebem carinho e são ajudadas em seus primeiros passos, mas quando balbuciam 

alguma coisa, os adultos vêem isto como se fosse um barulho qualquer sem tentar 

fazer a menor interpretação das palavras balbuciadas. Envolvidas no mundo adulto 

desde cedo, as crianças entram em constante contacto com a comunicação verbal e 

não verbal, mas não há preocupação por parte dos adultos em interagir com elas, 

pois os adultos acham que o desenvolvimento da linguagem se dá de maneira 

natural, por isso as crianças são expostas sem restrições à comunicação entre os 

adultos. À noite, os pais mandam os filhos para a cama como se fossem adultos. 

Não se contam histórias para as crianças antes de dormir. As crianças mais velhas 

frequentemente tentam “brincar de escola” com as mais novas, então lêem seus 

livros para os menores e fazem-lhes perguntas sobre o que foi lido. Os adultos se 

divertem com isso, mas não dão grande incentivo à brincadeira. As crianças não 

possuem livros infantis a sua disposição, somente é disponível leituras referentes à 

igreja. Os eventos de letramento dos quais elas participam geralmente são leituras 

de textos e discussões feitas por um grupo de adultos. Quando vão crescendo, elas 

começam a inventar histórias, imaginam cenas para o que está sendo comentado e 

tentam atrair a atenção dos adultos, mas nada conseguem. Nenhuma atenção 

especial é dispensada para elas.  

 Segundo a pesquisadora, essas crianças, ao ingressarem na escola, são 

classificadas no mais baixo nível de rendimento e tendem ao fracasso, pois sentem 

grandes dificuldades em se adaptarem às regras escolares. Nesse momento, a 

leitura e a escrita que não tiveram acesso em casa fazem-lhes falta na escola. As 

habilidades que demonstram em fazer analogias dos fatos e recriar histórias não são 

valorizadas pelo sistema de ensino. Com a falta de estímulo para desenvolver o que 



 

 

 

 

já sabem, as crianças acabam por perder essas habilidades e, na época em que a 

escola tenta resgatar isso delas, já é tarde demais. 

 Infelizmente, o fato de a escola anular os conhecimentos que as crianças 

trazem ao chegar lá ainda é uma realidade de muitos países, inclusive do Brasil. Boa 

parte das escolas quer moldar o aluno ao seu sistema e não procura ela moldar-se 

às diferentes realidades encontradas fora das instituições de ensino. O que as 

instituições poderiam fazer era aproveitar melhor os conhecimentos prévios que as 

crianças trazem e, baseadas nisso, oferecer-lhes o que ainda precisam aprender. De 

acordo com essa colocação, Terzi (1997, p.47) diz que “o desconhecimento da 

orientação de letramento do grupo social a que pertence a criança pode impedir a 

compreensão do desenvolvimento e das necessidades que ela apresenta”. 

E, mais uma vez, percebe-se, diante dos acontecimentos familiares nas três 

comunidades, a importância do que é apreendido pelas crianças no período pré-

escolar, e, sobretudo, vê-se a importância dos contos de fadas e outras histórias 

para serem lidas ou mesmo narradas oralmente, além de comentadas, na hora de 

colocar a criança para dormir. 

Mas não se pode considerar como regra geral o caso de crianças com pais de 

baixo poder aquisitivo serem afetadas na escola, devido às menores oportunidades 

na participação de eventos de letramento no lar – como acontece em duas das 

comunidades pesquisadas por Heath. Na realidade, algumas dessas crianças podem 

se desenvolver muito bem na linguagem e despertar o interesse pela leitura, o que 

pode levá-las a buscar, fora de casa, com colegas, professores ou mesmo em 

bibliotecas públicas, o material de leitura do qual sentem necessidade. Como 

também pode acontecer de uma criança viver em um ambiente propício ao 

desenvolvimento do letramento e demonstrar dificuldades em atividades práticas de 

leitura e de escrita, dentro e/ou fora da escola. Somente uma pesquisa mais 

profunda e minuciosa poderia revelar uma explicação para esses casos de exceção. 

 Quanto às dificuldades enfrentadas por muitas crianças quando ingressam 

nas instituições de ensino, Freire (1991, p.58) revela uma grande preocupação em 

combater a posição ideológica de que  

 

fora da escolarização, não há saber, ou o saber que existe fora dela 
é tido como inferior sem que tenha nada que ver com o rigoroso 
saber do intelectual. Na verdade, porém, esse saber tão desdenhado 



 

 

 

 

‘saber de experiência feito’, tem de ser o ponto de partida em 
qualquer trabalho de educação popular orientado no sentido da 
criação de um conhecimento mais rigoroso por parte das massas 
populares. 

  

Esse pensamento por parte da sociedade faz com que essas massas 

populares de que fala Freire sintam-se realmente como gente de pouco ou nenhum 

conhecimento. 

 Rego (2002, p.106) ressalta que 

 

nas sociedades modernas, ensinar a ler e escrever é, em princípio, 
uma missão da escola. Todavia, na tentativa de buscar explicações 
para o sucesso ou o fracasso escolar, estudos recentes têm 
salientado a importância do fator ‘usos da comunicação escrita em 
contextos culturais’ para explicar o êxito ou o fracasso escolar de 
muitas crianças. 

 

 Os problemas que a escola vem enfrentando em seu sistema educacional é 

objeto de estudo de muitos pesquisadores e, uma forma de se obter um estudo mais 

completo sobre esses problemas é buscando informações também fora da escola: 

na família e na comunidade onde vivem os alunos. Afinal, antes de chegar à escola, 

a criança tem toda uma vida repleta de experiências familiares e de conhecimentos 

adquiridos em seu meio social. Ela já tem seus costumes, sua cultura, sua 

convivência com o material escrito, por mais precário que seja. Estes são 

conhecimentos necessários ao educador para que possa compreender melhor a 

heterogeneidade da classe e possa lidar com as diferenças de maneira mais eficaz. 

O conhecimento sobre as ações e a vivência da criança em seu meio familiar pode 

ajudar a superar os obstáculos que se apresentam na escola e a encontrar um 

caminho para guiá-la melhor. 

 No período de aquisição da linguagem, seja oral ou escrita, é muito importante 

a interação entre o adulto e a criança, principalmente nos eventos de letramento 

acontecidos em seu meio, pois essa interação pode ser a facilitadora no 

desenvolvimento da criança. Scollon e Scollon (apud REGO, 2002, p.107), depois de 

observarem a linguagem da filha de dois anos e sua produção de narrativas, chegam 

à conclusão de que “uma criança pode ser letrada antes de aprender a ler”. Essas 

crianças são consideradas letradas, segundo Kleiman (1995, p.18) por “possuírem 

estratégias orais letradas, antes mesmo de serem alfabetizadas”. Kleiman (ibidem) 



 

 

 

 

completa ainda ressaltando que “sua oralidade começa a ter as características da 

oralidade letrada, uma vez que é junto à mãe, nas atividades do cotidiano, que essas 

práticas orais são adquiridas”. 

 É a forma como a criança, ainda possuidora apenas da linguagem oral, é 

inserida nos eventos de letramento que lhe permite criar uma certa relação com a 

escrita e reconhecer o ato de ler como uma outra forma de falar, pois elas falam 

como se estivessem lendo. Um exemplo disso seria a criança pegar um papel 

“rabiscado” por ela ou um livro infantil e “contar” uma história como se estivesse 

lendo. 

 Segundo Rojo (1995, p.70) “inicialmente, o desenvolvimento de linguagem 

escrita ou do processo de letramento da criança é dependente, por um lado, do grau 

de letramento da(s) instituição(ções) social(is) – família, pré-escola etc. – em que 

está inserida”, pois é necessário que haja práticas interacionais entre adulto/criança 

para que esta obtenha um certo conhecimento sobre a leitura e a escrita antes 

mesmo de ser alfabetizada. Quando a criança ainda pequena é exposta 

constantemente à leitura, principalmente de livros infantis, segundo Terzi (1995), ela 

aprende a estrutura textual desse gênero e começa a conhecer melhor a escrita, e 

quando interage com o adulto, discutindo sobre o texto lido, o processo de 

aprendizagem na decodificação da palavra escrita é facilitado, como também a 

compreensão do texto. É o que se dá na comunidade de Maintown, pesquisada por 

Heath. 

 Terzi (1995; 1997) descreve uma pesquisa realizada com três crianças de 

meios “iletrados” (definição usada pela autora) - termo que poderia ser substituído 

por “não-escolarizados”, já que não existe, em uma sociedade letrada, alguém 

“iletrado”. Em sua pesquisa, Terzi analisa a construção da leitura pelas crianças, 

promovendo o encontro do letramento pré-escolar com o letramento escolar. Terzi 

mantém encontros com as crianças fora do ambiente escolar, em sua própria casa, 

por ser para ela um ambiente mais propício à leitura. Obtém também, junto aos pais 

das crianças, informações sobre a vida pré-escolar delas, e o que descobre é que, 

antes de entrarem na escola e passarem pelo processo de alfabetização, as crianças 

não tiveram muito contacto com a escrita, já que os pais dessas crianças 

classificavam-se entre analfabetos ou semi-analfabetos, pois tiveram pouca ou 

nenhuma escolarização. Além disso, tratavam-se de pessoas que não valorizavam 



 

 

 

 

muito a educação e interagiam pouco com os filhos. A isso, em parte, se atribui o 

fracasso escolar em que se encontravam as crianças no início da pesquisa; a outra 

parte desse fracasso é atribuída à escola, que não está pronta para lidar com 

crianças que chegam com pouco conhecimento sobre leitura e escrita, pelo menos 

em relação ao que a escola espera. Esse procedimento vai de encontro ao que foi 

comentado a pouco por Rego (cf. p.29) quando diz que “nas sociedades modernas, 

ensinar a ler e escrever é, em princípio, uma missão da escola.” Se é missão da 

escola, por que o despreparo quando a criança demonstra ter pouco conhecimento 

com a leitura e a escrita quando lá ingressa? É necessário se rever essas 

concepções ou esses procedimentos. 

 Voltando à pesquisa, Terzi descreve que, durante os nove meses de 

encontros semanais com as três crianças, ela fez intervenções com atividades de 

leitura, interagindo bastante com as crianças, procurando envolvê-las no mundo da 

escrita. Com isso, conseguiu, ao final dos nove meses, levá-las a um considerável 

desenvolvimento de proficiência leitora. 

 A pesquisa descrita não traz detalhes sobre os eventos de letramento (com 

certeza deveria haver algum) que faziam parte do cotidiano dessas crianças em seu 

meio familiar e social, e esses detalhes poderiam ajudar a compreender melhor as 

dificuldades ou facilidades demonstradas pelas crianças na aprendizagem escolar. 

 Pitt (2000), uma outra pesquisadora estrangeira, em seus estudos sobre o 

letramento adquirido com a família, pesquisa e descreve programas de letramento 

familiar exibidos pela televisão inglesa. Os programas televisivos, pesquisados e 

analisados por Pitt, tentam mostrar ao público a interação entre pais e filhos em 

determinados eventos de letramento. Esses programas, por várias vezes, mostram 

práticas pedagógicas interessantes para os educadores, mas também discursos 

conflitantes. São programas que visam principalmente o professor como 

telespectador, porém envolve como participantes pais, alunos e diretores, além de 

professores. O maior objetivo desse tipo de programa televisivo, segundo seus 

produtores, é 8“aumentar o conhecimento e a compreensão de abordagens 

construídas no letramento em família” (PITT, 2000, p. 109). Além de querer aumentar 

os conhecimentos do aluno e visar compreender as abordagens do letramento 

familiar, os produtores também dizem ser essa nova pedagogia “uma fundação de 

                                                
8 To increase knowledge and understanding of constructive approaches to family literacy. 



 

 

 

 

leitura e de escrita” o que a autora acha meio estremecido para uma sociedade 

democrática do futuro, pois acontecem, às vezes, segundo sua análise, opiniões 

contraditórias nas práticas demonstradas. Em vez de esses programas enfatizarem 

os eventos de letramento que acontecem naturalmente no ambiente familiar, acabam 

dando maior enfoque aos eventos de letramento que ocorrem, com maior freqüência, 

na escola. 

 O programa enfoca momentos diferentes abordando: 1) leituras dos pais 

separadamente dos filhos – nesse caso, os pais são geralmente representados 

somente pelas mulheres, pois são elas quem ainda costumam permanecer no lar, 

enquanto os homens trabalham fora; 2) leituras dos filhos separadamente dos pais e 

3) trabalhos de leitura e escrita dos pais e dos filhos em conjunto. Os textos 

envolvidos nas práticas de letramento desse programa variam entre leitura e escrita 

de cartas, textos digitais com o uso do computador, letramento pela televisão, como 

por exemplo assistir a um vídeo sobre leitura, realização de leitura das atividades 

orientadas pelo professor no livro escolar das crianças, leitura de instruções de 

jogos, entre outras atividades mais. A autora classifica os textos utilizados como 

sendo pertencentes aos gêneros secundários (ver item 1.2.1, p.38, neste trabalho), 

com exceção dos livros de histórias infantis e de alguns jogos. 

 Pitt faz sua crítica ao programa dizendo que ele funciona por motivos 

econômicos e políticos e que está muito preso às práticas escolares, o que impede 

de se conhecer o real perfil do letramento que se dá com a família, pois deixa de 

explorar as diversas práticas de letramento que se constituem em casa e preocupa-

se prioritariamente em ter sob controle o poder do letramento na sociedade. 

Portanto, o programa não contribui como deveria para melhor se conhecer como se 

dá e qual o real valor do letramento familiar. 

 Como se vê, para grande parte da sociedade, o letramento dominante, o qual 

se torna mais visível, é o letramento escolar. É ele que está acima de qualquer outro 

tipo de letramento, inclusive do letramento familiar. 

 Quando as crianças, no meio familiar, desde cedo, presenciam adultos lendo 

e escrevendo, escutam as histórias dos livros que são lidos para elas, ajudam a mãe 

na preparação de um prato seguindo uma receita, observam o pai preenchendo 

cupons ou seguindo as instruções para montar um objeto, com certeza, elas chegam 

à escola com um amplo conhecimento sobre as funções da língua escrita. E mesmo 



 

 

 

 

as crianças oriundas de famílias pouco escolarizadas e que não efetuam todas as 

práticas de letramento descritas acima, passam por inúmeras experiências com a 

língua escrita antes de ingressarem na escola.  

 Então, o que se pode afirmar é que, sem dúvida, a participação da família, por 

menor que seja, na inserção da criança em eventos de letramento, pode ajudá-la no 

desenvolvimento escolar. E quanto mais freqüente a participação das crianças 

nesses eventos, mais tendências elas terão em aprender a ler e a escrever de forma 

mais rápida e eficaz.  

 

 

1.2 LETRAMENTO E GÊNEROS: UMA UNIÃO NECESSÁRIA   

 

1.2.1 Interação, letramento e gêneros 

  

Nas últimas décadas se tem dado uma atenção especial aos estudos dos 

gêneros textuais ou gêneros do discurso. A noção de gênero tem sido amplamente 

aplicada no ensino-aprendizagem da linguagem, o que, segundo Hyland (2002, 

p.113), tem ajudado a 9“compreender a relação entre a linguagem e seu contexto de 

uso”. Esses estudos sobre gêneros também são de grande valia para complementar 

os estudos em letramento, afinal, não há estudos de letramento sem se abordar os 

gêneros, pois, como lembra ainda Hyland (2002), se os gêneros são sistemas 

significativos que constroem as realidades sociais, são os estudos em letramento 

que correspondem aos usos da linguagem escrita enquanto prática social. Daí a 

interligação entre ambos. 

 Os estudos de Mikhail Bakhtin muito têm contribuído para se compreender a 

importância da interação verbal e dos gêneros do discurso. O autor, em suas teorias, 

critica o monologismo saussureano e aborda a relevância do dialogismo para os 

estudos da linguagem. Bakhtin/Volochinov (1997[1929], p.123) defende que 

 
a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

                                                
9 To understand the relationship between language and its contexts of use. 



 

 

 

 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua. 
 

 Para Bakhtin, a interação verbal não se dá apenas através da comunicação 

em voz alta entre as pessoas, no diálogo face a face, mas também através do ato de 

fala impresso, sendo o livro um dos exemplos da impressão dos atos de fala. Por 

meio dessa impressão há um contato, uma interação entre o que é dito pelo locutor e 

o que é lido e compreendido pelo interlocutor, daí a idéia de que existe o dialogismo 

em ação na comunicação entre as pessoas, seja essa comunicação dada pela fala 

ou escrita. Quanto a isso Bakhtin/Volochinov (1997[1929], p.98) ressalta que 

 
toda enunciação monológica, inclusive uma inscrição num monumento, 
constitui um elemento inalienável da comunicação verbal. Toda 
enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a 
alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da cadeia 
dos atos de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam, 
trava uma polêmica com elas, conta com as reações ativas da 
compreensão, antecipa-as. Cada inscrição constitui uma parte 
inalienável da ciência ou da literatura ou da vida política. Uma 
inscrição, como toda enunciação monológica, é produzida para ser 
compreendida, é orientada para uma leitura no contexto da vida 
científica ou da realidade literária do momento, isto é, no contexto do 
processo ideológico do qual ela é parte integrante. 

 

 O dialogismo é assim concebido como a interação entre o eu e o outro no 

texto, pois uma enunciação completa só é concebida quando relacionada a outras 

enunciações completas, devido a enunciação ser algo de domínio social e não 

individual. 

 Esses estudos sobre o dialogismo no processo comunicativo levam a outros 

estudos: os gêneros do discurso. Embora os estudos sobre os gêneros tenham sido 

primeiramente abordados nos campos da retórica e da poética com Aristóteles, foi no 

campo da literatura que esses estudos se consagraram. De acordo com Machado 

(2005, p.152), a prova disso é a “teoria dos gêneros ter se tornado a base dos 

estudos literários desenvolvidos no interior da cultura letrada”. A autora ressalta 

ainda que “gêneros e discursos passam a ser focalizados como esferas de uso da 

linguagem verbal ou da comunicação fundada na palavra” e que “a partir dos estudos 

de Bakhtin foi possível mudar a rota dos estudos sobre os gêneros” (MACHADO, 

2005, p.152). 



 

 

 

 

 Para Bakhtin são os enunciados orais e escritos que efetuam o emprego da 

língua. Cada enunciado é individual e faz parte de um gênero discursivo que, por sua 

vez, possui uma grande heterogeneidade. Bakhtin (2003[1979], p.262) diz que 

 

a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 
humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 
repertório de gêneros do discurso que cresce e se diferencia à 
medida que se desenvolve e se complexifica em determinado 
campo. 

  

Nessa heterogeneidade de gêneros se diferenciam essencialmente os 

primários dos secundários. Os gêneros primários, mais simples, são formados a 

partir da comunicação discursiva imediata, como, entre outros, o diálogo cotidiano, o 

bilhete e a carta. Esses gêneros são incorporados e reelaborados pelos gêneros 

secundários, que são mais complexos. Pode-se citar como gêneros secundários o 

romance, as pesquisas científicas e os textos publicitários, entre muitos outros. Estes 

são gêneros pertencentes a uma cultura mais desenvolvida e organizada 

socialmente. Ao incorporarem os gêneros primários, os secundários transformam-

nos, levando-os a adquirirem um novo caráter, por exemplo, pode-se citar um 

diálogo cotidiano entre duas personagens de um romance. Neste caso o que se 

sobressai é a complexidade do romance, não a simplicidade do diálogo. 

Ressaltando a importância disso tudo, Bakhtin (2003[1979], p.264) diz que 

 

o estudo da natureza do enunciado e da diversidade de formas de 
gênero dos enunciados nos diversos campos da atividade humana é 
de enorme importância para quase todos os campos da lingüística e 
da filologia. Porque todo trabalho de investigação de um material 
lingüístico concreto – seja de história da língua, de gramática 
normativa, de confecção de toda espécie de dicionários ou de 
estilística da língua, etc. – opera inevitavelmente com enunciados 
concretos (escritos e orais) relacionados a diferentes campos da 
atividade humana e da comunicação – anais, tratados, textos de leis, 
documentos de escritório e outros, diversos gêneros literários, 
científicos, publicísticos, cartas oficiais e comuns, réplicas do diálogo 
cotidiano (em todas as suas diversas modalidades), etc. de onde os 
pesquisadores haurem os fatos lingüísticos de que necessitam. 

 

Segundo Bakhtin, quando se aprende a falar, consequentemente se aprende 

um gênero, e isto é válido também para a escrita: quando se escreve algo, um 



 

 

 

 

gênero está sendo usado. Faz-se necessário então, em qualquer estudo, uma noção 

sobre os enunciados e os gêneros do discurso, pois  

 

o desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente 
com as peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em 
qualquer campo da investigação lingüística em formalismo e em uma 
abstração exagerada, deformam a historicidade da investigação, 
debilitam as relações da língua com a vida. Ora, a língua passa a 
integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é 
igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na 
língua. (BAKHTIN, 2003[1979], pp. 264-265). 
 
 

Todo enunciado, oral ou escrito, que se dá por meio de um gênero, seja ele 

primário ou secundário, também está ligado a um estilo e pode refletir a 

individualidade do falante/escritor, sendo que alguns gêneros são mais favoráveis 

para que transpareça essa individualidade do que outros. Os gêneros menos 

propícios à individualidade da linguagem são aqueles que possuem modelos 

padronizados como os documentos oficiais. Mesmo assim, quando reproduzidos por 

uma criança, esses textos podem receber um certo toque de singularidade, o que 

diferencia e marca a produção de cada um (cf. texto 15, cap. III deste trabalho, p.98). 

Para Bakhtin/Volochinov (1997[1929], p.121) a enunciação “é um produto da 

interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata 

ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma 

determinada comunidade lingüística”. E é graças a essa abertura conceitual que, 

segundo Machado (2005, p.152) pode-se considerar as formações discursivas 

vinculadas ao vasto campo da comunicação mediada “seja aquela processada pelos 

meios de comunicação de massas ou das modernas mídias digitais, sobre o qual, 

evidentemente, Bakhtin nada disse mas para o qual suas formulações convergem”. 

 Bakhtin, claro, não poderia ter falado sobre os gêneros digitais que fariam 

parte da vida de cada um, pois isso não fez parte de sua época. Hoje, pode-se ver os 

multiletramentos invadindo as ruas, os lares, a sociedade, e, em meio a eles, está o 

letramento digital, no qual se conhece e se apreende os diversos gêneros que fazem 

parte dessa “cultura eletrônica” como nomeia Marcuschi (2004, p.14). Segundo 

Yates (apud MARCUSCHI, 2004, p. 15), com as novas tecnologias digitais, vem-se 

dando uma espécie de “radicalização do uso da escrita”. O que se vê é o surgimento 



 

 

 

 

de novos gêneros, entre eles os eletrônicos, a partir de outros gêneros já existentes 

em nossa sociedade. 

E um dos gêneros mais antigos para manter a comunicação, mesmo à 

distância, é a carta. Aparecem vários tipos de cartas: pessoal, oficial, comercial... 

Algumas viram documentos comprobatórios da História como a carta de Pero Vaz de 

Caminha. 

A carta, meio de comunicação pessoal imprescindível, leva a interação entre 

duas ou mais pessoas, pois pode ser escrita ou lida colaborativamente, sendo que, 

no geral, é enviada de um indivíduo a outro. É uma forma de comunicação muito 

presente nas obras literárias, basta lembrar da obra “A Moreninha” que vem à 

memória a melosa carta de Augusto a Carolina. Outro exemplo clássico aparece 

entre o casal romântico de “Amor de Perdição”, uma obra de Camilo Castelo Branco. 

O que seria dos apaixonados protagonistas desse romance não fossem as cartas e 

os bilhetes recebidos, para amenizar a falta que um fazia ao outro? 

O bilhete, assim como a carta, mantém esse elo na comunicação escrita. 

Sendo mais breve, objetivo e com linguagem simples, auxilia em todos os momentos 

e é incansavelmente utilizado pelas crianças.  

No processo de aquisição da línguagem escrita, comumente este é um dos 

primeiros gêneros a fazer parte do universo infantil, além de, na maioria das vezes, 

ser o mais utilizado por um bom tempo. Basta observar o uso que as crianças fazem 

do bilhete em sala de aula, escrevendo para a “tia” e para os coleguinhas, seja para 

dizer-lhes coisas boas ou para fazer gracinhas; usam ainda esse gênero em casa, 

enviando pequenos bilhetes à mãe, aos familiares ou vizinhos. 

O bilhete, no mundo do adulto, aparece também em forma de pequenos 

lembretes do chefe à secretária, da patroa à empregada, do professor aos pais de 

alunos. É um gênero que permanece, através dos tempos, fazendo parte do 

cotidiano de cada um. 

Esses gêneros - bilhete e carta - com a evolução da escrita e da tecnologia, 

dão origem a outros gêneros, entre eles o e-mail, hoje, um dos mais utilizados na 

transmissão de mensagens. 

Com Ray Tomlinson, em 1974, surge essa nova forma de comunicação. O 

símbolo @, utilizado para criar e localizar o endereço de cada usuário, também foi 

criado por Tomlinson. É com o surgimento do e-mail – correio eletrônico – que fica 



 

 

 

 

enraizado em nossa cultura o e-mail – mensagem eletrônica (PAIVA, 2004). Esse 

novo gênero passa a fazer parte da vida das pessoas, sendo um dos mais utilizados 

pela sociedade escolarizada  

Para definir esse gênero, Paiva (2004, pp. 77-78) diz que o e-mail é 

 

um gênero eletrônico escrito, com características típicas de 
memorando, bilhete, carta, conversa face a face e telefônica, cuja 
representação adquire ora a forma de monólogo ora de diálogo e 
que se distingue de outros tipos de mensagens devido a 
características bastante peculiares de seu meio de transmissão, em 
especial a velocidade e a assincronia na comunicação entre usuários 
de computadores. 
 

 Sendo um gênero que se aproxima de tantos outros, o e-mail não só é 

utilizado por adultos, mas também é utilizado, facilmente, por crianças. A forma como 

cada um utiliza-o é que pode variar, pois, observa-se que o desempenho do usuário 

e a linguagem utilizada por ele varia de acordo com a cultura, classe social, 

letramento digital e também com a idade. E cada vez mais cedo as crianças passam 

a utilizar-se do computador e dos textos digitais que estão a sua disposição, 

passando então a conhecer e reproduzir textos de diversos gêneros com o auxílio da 

internet. Começa a se dar, para aqueles que têm a oportunidade, o letramento 

digital. 

 Um gênero que se apresenta muito cedo na vida da criança é o conto de 

fadas. Esse gênero desperta o interesse da criança, exercendo, de maneira 

inexplicável, um grande fascínio sobre ela, talvez por oferecer-lhe confrontos entre o 

bem e o mal, mostrando ainda dilemas existenciais, levando a criança a sofrer com 

os seus heróis e a triunfar junto a eles na luta vitoriosa. Essas histórias, mais do que 

qualquer outra, prendem a atenção e ativam a curiosidade da criança, levando-a a 

fazer indagações sobre os problemas ocorridos. É um gênero que entrete e 

enriquece ao mesmo tempo. 

 Numa pesquisa sobre as influências dos contos de fadas na vida de uma 

criança, o psicanalista Bruno Bettelheim (2004[1980], p.13) já dizia que 

 

para que uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve 
entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua 
vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu 
intelecto e a tornar claras suas emoções; estar harmonizada com 



 

 

 

 

suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas 
dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os 
problemas que a perturbam. Resumindo, deve de uma só vez 
relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade – e isso 
sem nunca menosprezar a criança, buscando dar inteiro crédito a 
seus predicamentos e, simultaneamente, promovendo a confiança 
nela mesma e no seu futuro. 

  

Daí pode-se presumir a importância desse gênero para o bom 

desenvolvimento infantil, não só nos aspectos da leitura e da escrita, mas também 

no cognitivo e no psicológico. Mesmo os contos de fadas tendo sido inventados há 

muito tempo, longe ainda da modernidade, esse é um gênero que  continua a povoar 

o imaginário infantil, e são essas histórias, na maioria das vezes, que primeiro são 

contadas para as crianças, através mesmo da oralidade, em momentos de interação 

com o adulto ou com outras crianças, no letramento familiar. Além disso, esses 

contos ainda aparecem no cinema, relidos e reproduzidos, principalmente pela 

Disney. E, no cinema, eles encantam ainda mais a criançada, pois nesse gênero 

encontram-se as imagens em movimento, o colorido e as músicas, entre outros 

detalhes. O gênero cinema é bastante rico, pois consegue  englobar muitos outros 

gêneros em sua produção. 

Outros gêneros que estão sempre presentes no mundo infantil, como já foi 

colocado por Heath (1982), no item 1.1.2, além dos contos de fadas que se lê para 

as crianças na hora de dormir, são a leitura de instruções de como utilizar jogos, 

brinquedos ou outros objetos, anúncios de TV e os rótulos dos produtos consumidos 

em casa. Já é a convivência da criança com a diversidade dos gêneros em seu 

cotidiano e, como diz Bakhtin (2003[1979], p. 282) “dispomos de um rico repertório 

de gêneros de discurso orais (e escritos)”. E quanto mais se convive com a 

diversidade de textos que circulam em todos os ambientes dos quais as crianças 

fazem parte, mais se tem a tendência a uma produção escrita variada. Nessas 

produções encontramos os discursos do sujeito que escreve, e esses discursos se 

manifestam através de um determinado gênero. É a vontade discursiva do 

falante/escritor que se dá por meio desse gênero escolhido. 

Ainda há um outro gênero muito apreciado pelas crianças: são as histórias em 

quadrinhos. Esse é um gênero que pode e deve ser disponibilizado à criança, tanto 

em casa como na escola, pois, a presença dos desenhos junto à escrita alfabética 

desperta o interesse infantil. Além disso, essa é uma rica fonte de aprendizado sobre 



 

 

 

 

a vida. Mas, nem sempre se pensou assim. De acordo com Rama et all (2004), após 

o lançamento do livro “A sedução dos inocentes”, em 1954, pelo psiquiatra Fredric 

Wertham, os quadrinhos foram duramente criticados e só puderam voltar à 

circulação normal após a criação do código de ética dos quadrinhos. Neste código 

constava que as gírias e frases de uso popular deveriam ter uso moderado, 

preferindo-se o uso da “boa linguagem”, como também, os defeitos físicos e as 

deformidades deveriam ser evitadas. Devido às diversas campanhas de difamação 

dos quadrinhos, que durou várias décadas, tanto os pais quanto as escolas evitavam 

fazer uso desse tipo de leitura e, por isso, desestimulavam as crianças a adquirirem 

gosto por esse gênero. Somente depois de várias décadas, após a quebra de muitas 

barreiras, os quadrinhos começaram a ser olhados de forma diferente. Pode-se ver 

hoje, por exemplo, as produções de Maurício de Souza, que desfazem as regras do 

código criado na década de 50 com as personagens Chico Bento, representando a 

linguagem interiorana ou caipira, Dorinha, a garota cega, Luca, o garoto cadeirante, 

e tantas outras personagens mostrando a inclusão social e ensinando algo a quem lê 

as revistinhas. Mesmo assim, até hoje há quem ache essa leitura prejudicial às 

crianças.  

 Segundo Marcuschi (2003), os gêneros são considerados fenômenos 

históricos, que se vinculam à vida cultural e social do sujeito e estão presentes, nas 

atividades comunicativas do dia-a-dia, sejam essas atividades realizadas através da 

oralidade, da leitura ou da escrita. Para comprovar isto, Marcuschi (2003, pp.20-21) 

ressalta que 

 

se partirmos para o ambiente familiar, podemos indagar: que uso da 
leitura e da escrita é feito em casa? Para que se usa a escrita e a 
leitura em casa? Não resta dúvida de que leitura & escrita é uma 
prática comunicativa interessante e proveitosa em muitos sentidos. 
Há o jornal e a revista para serem lidos. Há cartões e cartas pessoais 
para serem escritos. Há cheques para assinar, contas a fazer, 
recados a transmitir e listas de compras a organizar, rádio e músicas 
a escutar. Há as ocorrências a registrar (os famosos livros de registro 
de todos os condomínios). Há historinhas a contar antes de dormir. 
As fofocas do dia a pôr em ordem etc. etc. 

 
E Bakhtin (2003[1979], p. 283) coloca que “toda uma série de gêneros 

sumamente difundidas no cotidiano é de tal forma padronizada que a vontade 



 

 

 

 

discursiva do falante só se manifesta na escolha de um determinado gênero e ainda 

por cima na sua entonação expressiva”. 

 O uso desses gêneros, citados acima por Marcuschi (2003) e já mencionados 

anteriormente por Heath (1982), Goodman (2001) e outros, acontece desde a época 

da infância. Nesse período, a criança expõe aquilo que apreende com o meio, com 

as pessoas com quem convive e com os eventos de letramento dos quais participa, 

através da fala e da escrita, que tende a se aperfeiçoar dia após dia. E essa 

exposição não envolve apenas a linguagem verbal, mas também a linguagem visual. 

Com essa diversidade de gêneros que faz parte do cotidiano e das atividades 

comunicativas das pessoas, desde seus primeiros anos de convivência social e 

familiar, apresenta-se também a multimodalidade da escrita. Sobre isto se falará no 

item a seguir. 

 

 

1.2.2 Gêneros, letramento infantil e aspectos multi modais da escrita 

  

 Desde muito cedo ainda, a criança se vê fascinada pelo mundo da escrita e 

começa a rabiscar e a desenhar no intuito de repassar mensagens para alguém. Vê-

se então que, mesmo antes da escolarização e da alfabetização, a criança não 

adquire apenas a capacidade de ler o mundo, como falou Paulo Freire, mas também 

a de escrever o mundo. 

 Segundo Goodman (2001, p.317), as crianças aprendem muito cedo a 

significar através da escrita. Elas descobrem que são inseridas no mundo da 

linguagem escrita, observam que o idioma escrito faz sentido e que com ele se 

comunica, se diz algo a alguém. Dia após dia, as crianças começam a achar 

estabilidade e ordem na forma da linguagem escrita e no uso funcional dessa 

linguagem, tornando-se mais conscientes, intuitivamente, sobre as negociações 

entre leitor/escritor/texto. Essas três generalizações conduzem o desenvolvimento da 

origem do letramento através das experiências que as crianças passam a ter com a 

escrita. 

 Observa-se que, mesmo depois de produzirem textos utilizando-se dos signos 

alfabéticos, as crianças continuam a reproduzir desenhos em seus escritos, para 

complementar o sentido do que querem repassar para o outro. É comum, então, ver 



 

 

 

 

nos textos infantis, não importa em que gênero se enquadre, mais de uma 

modalidade na escrita. Mas, o que para a criança ajuda a visualizar o sentido, muitas 

vezes não é aceito pela escola ou pelos adultos mais próximos. 

 Nos estudos da Semiótica social, ciência que estuda e analisa os signos na 

sociedade, isto é perfeitamente plausível, pois a língua, seja falada ou escrita, possui 

diversos modos de representação que ajudam a compor uma mensagem. 

 Segundo Descardeci (2002, p.20) “qualquer que seja o texto escrito, ele é 

multimodal, isto é, composto por mais de um modo de representação”. Por exemplo, 

se se observar uma página de revista, podem-se encontrar diferentes formas de 

representação através das cores utilizadas, da diagramação da página, do formato 

das letras, entre outras coisas. Isto tudo interfere na mensagem a ser repassada e 

interfere também na compreensão da mensagem pelo(s) interlocutor(es). Usar uma 

ou outra forma de representação na mensagem depende dos objetivos a serem 

alcançados pelo locutor ou ainda do seu conhecimento sobre essa diversidade e do 

que se pode fazer com ela. 

 Isso acontece também porque os sinais e os códigos utilizados na escrita 

estão em constante transformação devido ao uso que se faz deles na tentativa de 

interagir com o outro. Essas manifestações de linguagem através da escrita se 

materializam por meio dos variados gêneros textuais. E os gêneros podem ser 

associados às formas visuais das ações sociais que são resultantes, como afirma 

Dionísio (2005, p.177), “das infinitas possibilidades de orquestração entre imagem e 

palavra”. 

Dionísio (2005, p.188) diz também que “a força visual do texto escrito permite 

que se reconheça o seu gênero mesmo que não tenhamos o domínio da língua em 

que está escrito”. A autora (idem, p. 178) coloca ainda que,  

 

ao lermos um texto manuscrito, um texto impresso numa página de 
revista, ou na tela de um computador, estamos envolvidos numa 
comunicação multimodal. Conseqüentemente, os gêneros textuais 
falados e escritos são também multimodais porque, quando falamos 
ou escrevemos um texto, usamos, no mínimo, dois modos de 
representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e 
imagens, palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras e 
animações, etc. 

 



 

 

 

 

 A habilidade para ler livros, jornais, revistas e cartas é desenvolvida através 

da participação das crianças em eventos de letramento, e as funções e formas da 

escrita produtiva também são desenvolvidas em todas as crianças mesmo antes da 

escolarização. 

 A escola é um lugar importante para se adquirir o letramento, mas vale 

salientar que o desenvolvimento das crianças cresce  ao lado das experiências 

delas, e as visões e atitudes em direção ao letramento se encontram não só na 

escola, mas também na interação com grupos locais (a família, a comunidade local, 

outras classes sócio-econômicas, raças ou grupos étnicos) e na convivência com os 

diversos gêneros textuais. 

  Lemke (apud DIONÍSIO 2005, p. 195) ressalta a importância dessa 

multimodalidade ser trabalhada também na escola quando diz que 

 
multiletramentos e gêneros multimodais podem ser ensinados, mas 
é necessário que professores e alunos estejam plenamente 
conscientes da existência de tais aspectos: o que eles são, para que 
eles são usados, que recursos empregam, como eles podem ser 
mutuamente integrados, como eles são tipicamente formatados, 
quais seus valores e limitações.  

  
 
 Diante disso, o professor deve então ser consciente da complexidade do uso 

do vídeo, dos slides, do power point ou de um gráfico, pois isto requer que o aluno 

busque construir sentidos para o texto oral e/ou escrito que se encontra a sua frente.  

 O sentido de um texto pode ser manifestado por diversas formas e códigos 

que estabelecem a comunicação entre os sujeitos. Essas formas e códigos podem 

aparecer através de gestos, imagens, produções pictóricas presentes em textos 

verbais ou não-verbais. A figuratividade, principalmente para a criança, é muito 

importante, pois cria e recria sensações auditivas, visuais, fazendo o sentido ser 

apreendido. Cada texto, oral ou escrito, produzido de uma forma multimodal, acaba 

por receber a figuratividade. Numa canção, por exemplo, encontram-se junto à letra 

a melodia, a percussão; no cinema encontram-se as imagens, o som, a música; nas 

histórias infantis impressas, como os contos de fadas, estão presentes as letras 

(muitas delas em destaque), as imagens; nas histórias em quadrinhos surgem as 

imagens, os formatos das letras utilizadas, os balões diferenciados dependendo das 

falas (grito, susto, cochicho...). Como afirma Farias (2007, p.99) “a figuratividade é a 



 

 

 

 

forma que toma o discurso, enquanto texto, para manifestar  o sentido”. As figuras, 

assim, ajudam a perceber o mundo que está sendo criado, e para Farias (2007, p.98) 

elas “são termos que fazem remissão aos elementos do mundo, deixando, desse 

modo, o texto mais concreto” – mas, a autora deixa bem claro que não se refere aqui 

à iconização que faz parte da fotografia. 

 Segundo Dionísio (2006, p.131) “imagem e palavra mantêm uma relação cada 

vez mais próxima, cada vez mais integrada”. E cada vez mais se observa o material 

escrito combinado ao material visual. A multimodalidade, na verdade, sempre esteve 

presente na escrita infantil e, em parte, isso se deve aos gêneros textuais escritos 

que começam a permear as vidas crianças desde os primeiros contactos com os 

materiais de leitura. As imagens para as crianças fazem parte do sentido que se 

atribui às histórias que lêem ou que são lidas para elas. E demora muito até que a 

criança comece a gostar e a demonstrar interesse em ler livros sem figuras, com 

escrita padronizada. 

 Por vivermos hoje numa era de imagens visuais, não se pode mais ver a 

questão da leitura e da escrita de uma forma restrita a atividades monomodais, pois, 

no mundo contemporâneo, as pessoas, inclusive as crianças, passam boa parte do 

tempo vendo TV, manuseando computadores, convivendo com a mídia impressa que 

se utiliza fortemente de ilustrações e, em meio a isso tudo, há uma diversidade de 

gêneros textuais sendo utilizados, demonstrando diversas práticas de letramento. 

Daí a necessidade de se reconhecer a multimodalidade presente no letramento 

infantil, seja ele dado no ambiente familiar, social ou escolar. 

 Os estudos sobre a multimodalidade na escrita ainda são uma área carente 

de pesquisa e de investigação, e uma das coisas que está direcionando o olhar dos 

pesquisadores para essa área, além da diversidade de gêneros, é a tecnologia, o 

que tem estimulado o letramento digital. No meio digital, entre textos e hipertextos, 

não há lugar para a monomodalidade, mas para a multimodalidade, o que desperta 

muito o interesse das crianças. Isso leva muitas delas a alcançarem, antes mesmo 

de serem alfabetizadas por completo, esse tipo de letramento. Pois, como afirma 

Amaral (2003, p.45), 

 



 

 

 

 

10Pela primeira vez, são as crianças as que melhor dominam um 
novo aparato tecnológico e estão na ponta de um processo 
transformador que atinge, cada vez mais, áreas da vida cotidiana. 
Isso ocorre porque as crianças que hoje têm até 14 anos já 
nasceram cercadas por um ambiente multimídia, cuja assimilação 
faz parte da sua rotina, além do fato de estarem em sintonia com 
uma série de procedimentos necessários à sua utilização. 

 

No passar dos anos, o que se vê é a mudança nas formas de interação entre 

os homens. Essas mudanças ocorrem de acordo com cada sociedade, sendo que 

muitas delas são influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico, daí, segundo 

Dionísio (2006, p. 131), “o primeiro conceito que merece ser revisto é o conceito de 

letramento” (grifo da autora). Dionísio se refere ao termo “letramento” de uma forma 

mais ampla, abrangendo também, nesse termo, o letramento científico, o letramento 

visual e o letramento midiático, entre outros. Para a autora (ibidem), 

 

A noção de letramento como habilidade de ler e escrever não 
abrange todos os diferentes tipos de representação do 
conhecimento existente em nossa sociedade. Na atualidade, uma 
pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de atribuir sentidos a 
mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como 
ser capaz de produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de 
linguagem. 

 

Olhando por esse prisma, também se vê o que diz Bazerman (2007, pp.43-44) 

quando coloca que, desde a pré-história, as crianças “têm aprendido a achar o seu 

caminho no ambiente natural em que cresceram; como também aprenderam a achar 

seu caminho no ambiente social das pessoas que as cercam e no ambiente 

simbólico criado através do seu diálogo com outros e os artefatos de sua cultura”. 

Mas, hoje, com esse ambiente simbólico tão misto e diversificado, e esse mundo 

moderno requerendo dos sujeitos, desde a fase da infância, tantas habilidades 

letradas, 

 

as crianças precisam não somente achar seu caminho no ambiente 
construído das cidades, dos subúrbios, do campo, e das escolas, 
elas precisam aprender achar seu caminho no ambiente simbólico 
construído dos livros, da mídia, dos símbolos nos muros. E esse 

                                                
10 Amaral (2003) cita, no caso, crianças com até 14 anos, o que significa que essa faixa etária já aumentou se 
se fizer a diferença matemática entre 2003 e 2008, ou seja, pessoas que têm hoje até 19 anos já nasceram 
cercadas por um ambiente multimídia, já nasceram propensas ao letramento digital. 



 

 

 

 

ambiente simbólico construído é inextricável do mundo social 
estendido que precisam compreender. (BAZERMAN, 2007, p.44) 

 

Nessa produção de mensagens, o que se observa é que, cada vez mais, não 

só as crianças, mas também os jovens e adultos, incorporam imagens ao que 

escrevem, principalmente se a mensagem for produzida por meio digital. Isto 

acontece porque, sem dúvida, vive-se hoje numa sociedade cada vez mais ligada ao 

visual. Sabe-se que  

 

imagens ajudam a aprendizagem, quer seja como recurso para 
prender a atenção dos alunos, quer seja como portador de 
informação complementar ao texto verbal. Da ilustração de histórias 
infantis ao diagrama científico, os textos visuais, na era de avanços 
tecnológicos como a que vivemos, nos cercam em todos os 
contextos sociais. (DIONÍSIO, 2006, p.141). 

 

As imagens ocupam um importante lugar no processo de aquisição da escrita 

pela criança, pois esse processo começa muito antes da educação formal. Por isso, 

ao começar a dominar o código escrito, boa parte das crianças percebem as 

diferenças entre um gênero e outro, conseguindo assim, reproduzir textos que lhes 

são convenientes ou necessários no momento. Isso acontece principalmente se o 

ambiente no qual vivem é propício ao desenvolvimento da leitura e da escrita. 

 Depois do código escrito apreendido, dominando ou não as regras gramaticais 

e ortográficas, as crianças tendem a escrever utilizando-se de desenhos e/ou signos 

alfabéticos, passando a viver no mundo da leitura e da escrita, buscando novas 

formas de interação, que não seja a do tipo face a face, com o outro. 

 Segundo Halliday (apud MOREIRA, 2002, p.15),  

 

quanto maior a vivência com material escrito, tanto maior a facilidade 
em compreender os usos da linguagem escrita. Quanto mais a 
criança partilha de atos de leitura, mais fácil será para ela interpretar 
a aprendizagem da leitura e da escrita como uma extensão do 
potencial funcional da linguagem. 
 

 Rego (2002, p. 108) complementa esse pensamento dizendo que “o fato de 

estar exposta a alguns usos da leitura e da escrita pode despertar o interesse da 

criança para uma exploração mais ativa dos mesmos”. 



 

 

 

 

 É com essa exploração dos diversos textos que as crianças percebem as 

diferenças e/ou semelhanças existentes entre eles. Também começam a observar 

que a linguagem verbal e visual podem se dar de forma diferenciada no material 

escrito. Isso implica em supor que, conhecendo as diferenças da linguagem que se 

utiliza nos textos escritos, elas passam a usar, sem problema algum, termos e 

expressões diferenciadas de acordo com o texto que está sendo produzido e com o 

portador de textos que está utilizando.  

Uma compreensão melhor sobre esses aspectos, que ocorrem durante a 

evolução da escrita infantil, será possível na terceira parte deste capítulo. 

   

 

1.3 A AQUISIÇÃO DA ESCRITA PELA CRIANÇA: RABISCOS, DESENHOS,  

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

1.3.1 A evolução da escrita e os riscos e rabiscos no mundo infantil: a história 

se repete a caminho do letramento  

  

Este item tratará de algumas das muitas teorias sobre a evolução da escrita e 

de como acontece a aquisição dessa língua escrita, por parte da criança, em seus 

primeiros anos de vida. 

 Na psicologia, até pouco tempo atrás, havia uma preocupação muito maior em 

relação à aquisição da fala que da escrita pela criança. Pensava-se, segundo Sinclair 

(1987, p.75) “que o choro e as vocalizações dos bebês evoluíam por intermédio da 

imitação da fala adulta, até chegarem a ser palavras, e que essas palavras 

vinculavam-se aos objetos e aos eventos através de associações”. Só então, as 

palavras começavam a se transformar em orações. Como a leitura e a escrita 

precediam, para eles, a aquisição da fala, também achava-se que essas atividades – 

leitura e escrita – deveriam ser associadas aos sons e ensinadas a partir deles. Hoje 

se sabe que as coisas não são bem assim. 

Surgem então os estudos sobre o grafismo infantil, através dos desenhos 

produzidos pelas crianças. A partir dos desenhos estudaram-se também as 

diferentes personalidades e os estados emocionais na infância. Bem mais tarde é 

que os psicopedagogos, estudando crianças com dificuldades na aprendizagem da 



 

 

 

 

leitura e da escrita, começaram a relacionar o desenho ao desenvolvimento da 

escrita alfabética. Além de pedagogos e psicólogos, os semiologistas também 

passaram a ter como objeto de estudo essas manifestações gráficas que começam 

ainda na infância. Esses estudos começaram nesta última área com o intuito de se 

conseguir explicar determinadas patologias e casos de adultos que perdiam a 

capacidade de escrever e/ou ler. 

A lingüística, por sua vez, ao interessar-se pela história e pela formação das 

diferentes línguas, começa a estudar os variados sistemas de escrita, entre eles os 

utilizados nas épocas mais primitivas, como os pictogramas e os ideogramas, que 

serão retomados através de uma breve abordagem sobre a História da escrita, a 

qual será utilizada aqui para melhor explicitar o processo da escrita infantil e a 

presença da multimodalidade nessas produções. Isso se torna necessário, porque foi 

exatamente aí que tudo começou. 

  A escrita, pode-se dizer que aparece tardiamente em relação ao 

aparecimento da linguagem oral. Com o seu surgimento, aparecem também as suas 

diferentes classificações, e a mais conhecida dessas classificações é a que divide as 

escritas entre fonológicas e não-fonológicas. Estas seriam as que fazem uso de 

pictogramas e ideogramas – desenhos representando coisas ou palavras – e 

aquelas, as que fazem uso de silabários e alfabetos – códigos representando 

unidades sonoras da fala.  

           Os sistemas não-fonológicos são reconhecidos como formas de expressão 

independentes da expressão oral e como exemplo desse tipo de escrita têm-se os 

pictogramas (desenhos de alguma entidade como ela existe no mundo). Esse é um 

tipo de escrita na qual se lê aquilo que está sendo representado através de 

desenhos. O uso do pictograma tem sido muito freqüente na sinalização de locais 

públicos, como por exemplo nas placas de trânsito que representam restaurantes, 

animais na pista ou homens trabalhando. Estes são pictogramas modernos.  

           Já os ideogramas reproduzem a parte fonológica da línguagem verbal, como 

a escrita cuneiforme, na qual alguns símbolos representavam palavras ou alguma 

parte dos símbolos continha elementos lingüísticos. 

 O sistema de escrita ideográfica foi o primeiro a surgir historicamente. Mesmo 

assim, muitas línguas ainda se utilizam desse tipo de escrita, para representar as 



 

 

 

 

idéias veiculadas às palavras, e só depois chegar ao som, como é o caso da língua 

chinesa. 

 Cagliari e Cagliari (2005, p.23), no que se refere à escrita pictográfica e 

ideográfica, colocam que nós também 

 

convivemos diariamente com esse sistema de escrita, juntamente 
com a escrita com letras. Basta observarmos as placas de trânsito, a 
maneira como escrevemos os números, as indicações de portas de 
banheiro, etc. Portanto, dizer que o sistema ideográfico é mais 
primitivo do que o sistema fonográfico é uma afirmação 
preconceituosa e sem base. 

            

As diferenças entre o uso da escrita ideográfica e a escrita fonográfica, em 

nossa sociedade, estão basicamente nas funções atribuídas a cada uma delas. Um 

texto científico, por exemplo, não pode ser escrito por meio da escrita ideográfica, já 

as placas de trânsito complicariam a vida dos motoristas caso fossem escritas 

fonograficamente. Com esses aspectos tão diversificados de nossa escrita, não é de 

admirar que as crianças, observadoras que são do mundo, ao começarem a 

manusear o material de escrita, façam uso de ambos os sistemas. Essa 

multimodalidade da linguagem escrita é muito mais histórica do que se imagina. 

Divididas em silábicas e alfabéticas estão as escritas fonológicas. Nas escritas 

silábicas, cada símbolo corresponde a uma sílaba, como o sistema japonês 

katacana.  Na escrita alfabética, há uma diferença, pois existe um tipo de 

correspondência entre os símbolos utilizados. Esse tipo de escrita é formado por 

letras e fonemas que são as unidades mínimas de som.  

Outros exemplos ainda de escritas não-alfabéticas seriam, entre outras, a 

escrita dos sumérios, que usavam desenhos com formas combinadas dando-lhes 

significados, e a escrita egípcia que possuia um caráter decorativo por ter traços 

muito próximos do desenho. 

 Como se vê, não é de hoje que a escrita traz em si outros aspectos 

significativos além do alfabético, pois, desde o início dos tempos, o homem sente a 

necessidade de comunicar-se e de repassar mensagens para que outros 

compartilhem de seus conhecimentos. 

 Segundo Higounet (2003, pp. 09-10), 

 



 

 

 

 

a escrita é mais que um instrumento. Mesmo emudecendo a palavra, 
ela não apenas a guarda, ela realiza o pensamento que até então 
permanece em estado de possibilidade. Os mais simples traços 
desenhados pelo homem em pedra ou papel são apenas um meio, 
eles também encerram e ressuscitam a todo momento o 
pensamento humano. 

 

 Esse é um meio de comunicação que se dá tanto entre as pessoas que não 

estão fisicamente próximas quanto entre as que estão presentes. É um processo 

social que atravessa o tempo e o espaço. Bazerman (2007, p.09), ao falar sobre a 

escrita, diz que 

 

desde sua introdução há cinco mil anos, a escrita afeta aquilo que 
somos, o que pensamos, o que temos realizado e como nos 
relacionamos uns com os outros num modo de vida complexo. A 
escrita estendeu nossas possibilidades como indivíduos e como 
comunidades, e criou a própria infra-estrutura de nossos intelectos 
individuais e de nossas inteligências comuns. Trata-se de um 
fascinante conjunto de questões para estudar e para pensar. É uma 
experiência ainda mais recompensadora ver como cada incremento 
em nosso conhecimento sobre a escrita oferece mais profundidade a 
nosso ensino e fornece apoio aos indivíduos à medida que se 
tornam escritores e participantes mais completos no mundo 
moderno. 

 
 O autor considera, em suas concepções sobre o que é a escrita, o 

posicionamento e os conhecimentos de historiadores, retóricos, sociólogos, 

psicólogos e lingüistas, entre outros profissionais das diversas áreas do 

conhecimento. Como se pode ver, a escrita sempre exerceu grande fascínio sobre o 

homem e exerce grande fascínio também sobre as crianças. Para se compreender 

melhor essa afirmação, basta se observar os elementos parecidos com a escrita 

adulta (imitada pelas crianças desde os três ou quatro anos de idade), que começam 

a aparecer em seus desenhos. Enquanto a criança desenha, também fala e conta 

histórias, explicando seus rabiscos, que podem representar não só pessoas e 

bichos. Souza (2003, p.102) esclarece que,  

 
o desenho, segundo Vigotsky (1998), faz parte da pré-história da 
escrita. São recursos que, além de atender aos interesses das 
crianças, desenvolvem a percepção espaço-temporal. Isto é, 
enquanto a criança desenha os olhos, o nariz, e a boca de uma figura 
humana, ela está fazendo atividades que servem para ampliar a 
noção espacial, mais do que qualquer exercício de coordenação viso-
motora. 



 

 

 

 

 

 Durante toda essa fase, deve-se incentivá-la nas atividades, que se dão, na 

maioria das vezes, de forma espontânea. Após o processo de desenho, dá-se a 

produção das garatujas intencionais. Nessa fase os desenhos se misturam com 

signos que imitam a nossa escrita. 

 Segundo Stábile (1999), todas as crianças passam por fases evolutivas do 

grafismo, mas há diferenças entre elas. Algumas passam por cada fase mais cedo, 

outras mais tarde, isso pode depender do estímulo que recebem e da época em que 

ingressam na escola. 

 Até os cinco anos, as crianças costumam usar as cores que mais lhe agradam 

e não as cores da realidade, daí os sóis verdes, as árvores azuis, as pessoas 

amarelas ou vermelhas. Cada criança com suas particularidades e diferenças. E são 

essas particularidades e diferenças que, na escola, acabam formando classes 

heterogêneas. Cabe ao professor respeitar essas individualidades sem comparar os 

trabalhos de seus alunos e estimular as etapas de desenvolvimento da escrita de 

cada um deles. 

Mais tarde, quando a criança atinge a idade escolar obrigatória, quase sempre 

se verifica uma diminuição da produção pictográfica, já que a escrita passa a 

concorrer com o desenho. Escrita e desenho se misturam, no entanto, a grande 

evolução agora é na escrita. Quanto aos desenhos, eles melhoram o acabamento, 

mas, na maioria das vezes, não evoluem. Mais do que nunca, nessa fase, o 

professor deve estimular a auto-expressão das crianças, pois, o que se sabe é que 

um rabisco incompreensível ou uma garatuja irá, com o tempo, se transformar, pelas 

mãos da criança, em letras. 

A linguagem, oral ou escrita, pode ser considerada como algo “elástico”, 

“variável”, “flexível” ou “adaptável”, isso porque evolui e se molda às mudanças 

sociais. Mayrink-Sabinson (1997, p.41) coloca que o processo de aquisição da 

linguagem, tanto oral quanto escrita, “é visto como parte de um mesmo processo 

geral de constituição da relação sujeito/linguagem”. E a linguagem escrita, assim 

como a linguagem oral, para servir como instrumento de comunicação, precisa ser 

produzida utilizando um código conhecido pelo interlocutor e realizar-se através de 

enunciados na interação verbal. Na fala ou na escrita, cada enunciado mantém um 

elo de ligação com outro enunciado, completando assim, o sentido do que se quis 



 

 

 

 

dizer durante o ato de comunicação. Para Bakhtin (2003[1979], p.289) “todo 

enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva”, e é através desses 

enunciados, devidamente elaborados, ligando-se dentro dessa cadeia comunicativa, 

que se forma o ato da interação verbal. 

 Essa interação manifesta-se através de um determinado gênero, seja ele 

primário ou secundário, oral ou escrito. E a criança, desde sempre - como coloca 

Bazerman (2007) - muito nova ainda, começa a utilizar-se desses gêneros tanto na 

fala quanto na escrita, sendo essa escrita realizada por meio de rabiscos, desenhos 

ou signos alfabéticos que, depois de produzidos, recebem um sentido atribuído pela 

criança. E são desses sentidos que se falará a seguir. 

 

 

1.3.2 Dos desenhos aos signos alfabéticos: signific ando e ressignificando o 

desconhecido 

  

A linguagem, verbal e/ou não verbal, é algo que está presente na vida das 

crianças desde o seu nascimento, e é através dela que se busca estabelecer um elo 

com o mundo do adulto. Mas, quando se divide essa linguagem em oral e escrita, vê-

se o quão diferente ambas se apresentam no dia-a-dia de cada criança.  

 A linguagem oral aparece naturalmente. Ninguém espera que a criança, de 

uma hora para outra, articule os sons com perfeição e saia falando sobre tudo. Até 

se acha “bonitinho” o jeitinho específico de cada criança pronunciar determinados 

sons com todas as dificuldades que esses sons apresentam. Afinal, é natural que se 

passe pela aprendizagem da fala vencendo, junto aos pais, familiares, amigos e 

professores, as etapas que aparecem dia após dia. Mas, essa compreensão, por 

grande parte dos adultos, não existe quando a aprendizagem é sobre a linguagem 

escrita. O que se quer é que as etapas sejam vencidas rapidamente como se o 

processo da escrita não fosse tão ou mais complexo que o processo da fala. 

 A aprendizagem da escrita formal se dá de uma maneira mais artificial, 

imposta, exigida, e é muitas vezes adquirida no ambiente escolar. Nesse caso, não é 

comum, principalmente por parte dos professores, achar “bonitinho” o jeito específico 

que cada criança encontra para escrever determinadas palavras ou orações. É como 

se não fosse algo natural a criança passar pelo penoso processo de aquisição da 



 

 

 

 

escrita alfabética cometendo “desvios ortográficos”. Ora, o que se exige é que, como 

já foi dito, esse processo seja acelerado ao máximo. O que nem sempre é possível, 

pois, do mesmo modo que a criança precisa passar por várias etapas para aprender 

a falar, também isso acontece para se aprender a escrever. 

 E, para escrever alfabeticamente, a criança precisa antes aprender a pegar 

em um lápis, em um papel, e a manusear esse lápis sobre esse papel. Nesse 

manuseio surgem os rabiscos que viram desenhos, e depois outros rabiscos e outros 

desenhos que viram letras. É um processo lento e necessário e deve ser respeitado 

pelo adulto.  

Os estudos sobre o desenho infantil surgem somente no final do século XIX, 

quando o material de escrita, como papel e lápis, que custavam muito caro, passam 

a ser mais acessíveis. Mas, mesmo em épocas precedentes, é claro que as crianças 

também desenhavam. Confirmando essa colocação, Silva (2002, p. 17) diz que elas 

costumavam desenhar no chão, em muros, paredes, vidraças, utilizando-se das 

próprias mãos, gravetos ou pedaços de carvão. Como se vê, esses são costumes 

antigos e, mesmo com todo o material hoje disponível, as crianças não abandonaram 

essas atividades mais primitivas, principalmente nos primeiros anos de aquisição da 

escrita, quando, a cada dia se faz uma nova descoberta. Silva (2002, p.34) coloca 

ainda que “tanto a criança quanto seu desenho são produtos históricos, no sentido 

de que pertencem a uma certa cultura e por meio dela se desenvolvem”. Estudos 

comprovam que a criança aproximadamente aos 18 meses, antes ainda da produção 

propriamente dita dos desenhos mais bem definidos, já se encontra envolvida por 

suas primeiras garatujas. Claro que esses dados podem variar de uma criança para 

outra. Essas garatujas começam com traços casuais sem qualquer controle, porém, 

aos poucos, vão ganhando formas pelas mãos das crianças, que começam a 

expressar através da escrita sua imaginação e seus sentimentos. Como diz Vygotsky 

(1998[1984], p.152) “gradualmente, as crianças transformam esses traços 

indiferenciados. Simples sinais indicativos e traços e rabiscos simbolizados são 

substituídos por pequenas figuras e desenhos, e estes, por sua vez, são substituídos 

pelos signos”. Como se vê, isso faz parte do desenvolvimento normal de uma 

criança. 

 O que se observa também é que, durante o processo dos rabiscos e dos 

desenhos, a criança conta ainda com os gestos para significar melhor o que produziu 



 

 

 

 

através da escrita. É comum uma criança desenhar ou rabiscar uma folha de papel 

gesticulando, para expressar melhor o que sente e o que ela quer dizer. Vygotsky 

(1998[1984]) ressalta ainda que não se desenha apenas os objetos, mas também se 

desenha a fala. O autor coloca também que 

 

Uma coisa é certa – o desenvolvimento da linguagem escrita nas 
crianças, se dá, conforme já foi descrito, pelo deslocamento do 
desenho de coisas para o desenho de palavras. De uma maneira ou 
de outra, vários dos métodos existentes de ensino de escrita 
realizam isso. Muitos deles empregam gestos auxiliares como um 
meio de unir o símbolo falado ao símbolo escrito; outros empregam 
desenhos que representam os objetos apropriados. Na verdade, o 
segredo do ensino da linguagem escrita é preparar e organizar 
adequadamente essa transição natural. Uma vez que ela é atingida, 
a criança passa a dominar o princípio da linguagem escrita, e resta 
então, simplesmente, aperfeiçoar esse método. (VYGOTSKY, 
1998[1984], p.153). 

 

 Mèredieu (1974), pesquisador dos desenhos infantis, critica os métodos 

utilizados, comumente pelos adultos, e mais especificamente pela escola, para se 

analisar o grafismo infantil. E diz que muitos estudos sobre os desenhos infantis 

acabam por mascarar os verdadeiros sentidos ali contidos, em vez de revelá-los. 

Para o autor (1974, p.24) “a evolução da criança começa com o que podemos 

chamar de desenho informal”, aquele que a criança produz naturalmente, sem 

grandes preocupações em aperfeiçoá-lo à imagem do objeto real. Assim como 

Vygotsky(1998[1984]), esse pesquisador defende também que os rabiscos vão 

aparecendo na vida da criança juntamente aos seus gestos. Primeiro aparecem 

movimentos oscilantes no papel, depois giratórios, que acabam virando um desenho. 

O que Mèredieu observa também é que esses primeiros riscos produzidos pela 

criança não se transformam em qualquer desenho, mas, na maioria das vezes, se 

transformam no desenho de um boneco. Isto acontece porque a criança, antes de 

qualquer outra coisa, representa a si própria nos desenhos  feitos no papel (ou ainda 

nas paredes da casa e no chão). 

 O círculo que vira uma cabeça, logo ganha traços representando os cabelos, 

boca e nariz. Aparecem pontos que se transformam em olhos e novos riscos que 

viram os membros. Para Mèredieu (idem, p.33) o imaginário infantil costuma animar  

 



 

 

 

 

personagens e objetos, daí a extrema freqüência de animais, casas, 
flores com cabeça humana, e os primeiros animais não passam de 
bonecos aos quais a criança acrescentou um detalhe significativo 
(cauda, orelhas etc.) [...]. O que a criança desenha, portanto, é 
sempre ela mesma, sua própria imagem refletida e difratada em 
múltiplos exemplares. 

 

 Desses exemplares de bonecos vão surgindo novos desenhos, carros, 

estradas, casas, a maioria deles representando a realidade que rodeia a criança. A 

partir disso, histórias podem ser contadas e recontadas através dos desenhos que 

logo se misturam a traços, que logo se transformam em letras. 

 Em Bosco (prefácio, 2002, p.13), argumenta-se que  

 

ao desenhar, a criança frequentemente faz um ou vários traços, que 
pela sua repetição e, algumas vezes, até mesmo pela sua posição 
no papel, se deixam ler como uma assinatura. A passagem para a 
letra se faz, como por acaso, quando a inicial do nome ou 
sobrenome, ou um fragmento deles, comparece entre outros traços. 

 

 Com a aparição das letras, o desenho tende a ir desaparecendo, enquanto 

que a escrita formal cada vez mais vai surgindo através dos movimentos do lápis 

sobre o papel.  Mèredieu (1974, p.83) ressalta que   

 

a escrita desempenha um papel fundamental do mesmo modo que 
outras estruturas (aula, brinquedo, avental, punições) no 
desaparecimento do desenho ‘infantil’ pela regulamentação dos 
traços demasiadamente grossos de intensidade infantil. A escrita 
coloca a pulsão infantil – e sua representação gráfica: o rabisco – 
num sistema latente, oculto, à margem, à espera. 

 

 O autor (idem, pp. 102-103) aponta a escola como a maior culpada dessa 

mudança na rotina infantil e diz que  

 

A comparação de desenhos efetuados na idade pré-escolar e de 
desenhos realizados depois da entrada na escola permite extrair 
alguns fatos: a escola impõe à criança a utilização de um repertório 
de signos gráficos devidamente classificados (flor, árvore, pássaro, 
casa, etc.) O aparecimento deste código acarreta um 
empobrecimento tanto ao nível dos temas (incomparavelmente mais 
ricos, admiráveis e variados nos desenhos executados em casa) 
quanto ao nível formal. Esta redução torna os desenhos legíveis e 
comparáveis entre si, daí a possibilidade de classificá-los. O impacto 
social é ressaltado, pois, quando reforça e seleciona alguns tipos de 
grafismos julgados desejáveis e que se tornam mais comuns a 



 

 

 

 

todos. Tudo o que não entra nestes quadros torna-se anomalia, 
desvio, signo inquietante. Assim, a escola castra a criança de uma 
parte de si mesma. 

 

 É aí então que se vê a instituição escolar subordinando o desenho infantil e 

exaltando a escrita alfabética. Na escola, o desenho torna-se um simples 

instrumento de determinadas disciplinas, ou ainda, uma ilustração para a aula de 

História ou de Ciências, mas não para o texto produzido pela criança. Mas o 

desenho não é castrado apenas pela escola, ele é marginalizado também por muitos 

pais que acham uma perda de tempo a criança desenhar, ao invés de escrever 

“como se deve”. 

 No que diz respeito ao desenho, Luquet (apud BOSCO, 2002, p.63), fala que 

há um tipo de “associação por semelhança”, chamada também de “analogia 

morfológica gráfica” ou “homonímia gráfica”. Isto acontece quando o traçado pode 

levar a diferentes interpretações, por exemplo quando a forma de um “cachorrinho” 

desenhado pela criança leva a pensar no desenho de uma “bota”. Há então uma 

distorção do sentido dado pela criança ao desenho. Um exemplo típico disso é 

explicitado na obra de Saint-Exupéry (1997, pp.07-08), “O Pequeno Príncipe”, 

quando a personagem-narrador, aos seis anos, baseando-se nos conhecimentos 

adquiridos em um livro, faz o desenho abaixo e mostra às “pessoas grandes”. 

 

 
Desenho Nº 1 

 

 As pessoas interpretam o desenho como um chapéu, mas o que realmente 

havia sido desenhado era um elefante engolido por uma jibóia. Para ser melhor 

compreendida, a criança faz um outro desenho: 



 

 

 

 

 

Desenho Nº 2 

 

 Mesmo produzindo o desenho estilo raio X, que mostra o interior da jibóia, o 

menino é novamente desestimulado pelos adultos que o aconselham a deixar os 

desenhos de lado. E ele, que pensava em ser um pintor, desiste dos desenhos e da 

futura profissão.  

 Essa analogia não ocorre somente aos desenhos, mas também às letras. Ao 

tentar escrever algo, a criança pode executar traços que levam o adulto a interpretar 

a escrita de uma forma diferente. Nesse momento, deve-se ter um certo cuidado com 

os comentários que se faz e/ou com as atitudes que se toma, pois, tanto em relação 

aos desenhos quanto à escrita alfabética, certos desestímulos podem bloquear o 

imaginário infantil e levar a criança a não querer mais executar tarefas desse tipo, 

para evitar a ridicularização e os “erros” apontados pelo adulto. 

 Silva (2002, p.20) citando Lowenfeld (1977) coloca que “a maior contribuição 

do ambiente familiar a favor da arte infantil consiste em não interferir no 

desenvolvimento natural das crianças. A maioria delas se expressa livremente e de 

forma original, quando não sofre inibição provocada pela interferência dos adultos”. 

Claro que essas interferências seriam as interferências negativas que acabam por 

inibir as iniciativas das crianças em suas produções escritas. 

 O que grande parte do universo de adultos esquece é que o mundo começa a 

ter sentido para a criança através das imagens que a rodeiam. São essas imagens 

que conseguem prender a atenção das crianças e ajudam a desenvolver sua 

imaginação. Daí os desenhos animados da TV e as histórias em quadrinhos fazerem 

tanto sucesso entre elas. A multimodalidade existente nesses gêneros enriquece-os 

aos olhos das crianças, pois trazem uma linguagem carregada de imagens muito 

próximas da realidade desses pequenos. 



 

 

 

 

 Por isso, não se pode negar a importância dessas etapas - riscos, rabiscos, 

desenhos – na vida da criança. Essas etapas são relevantes para que ela possa, 

depois de um determinado tempo, enfim, se encaminhar no processo da aquisição 

da escrita alfabética, tão necessária às práticas sociais da leitura e da escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Um dos meus axiomas é que as pequenas coisas são infinitamente 
mais importantes. 

Sherlock Holmes. 

 

2.1 Contextualização da pesquisa e procedimentos me todológicos 

  

Este trabalho de pesquisa possui como objeto de estudo os reflexos do 

letramento familiar que aparecem nos textos escritos por uma criança durante o 

processo de aquisição da escrita e busca ressaltar a importância de a criança 

participar de eventos de letramento durante a fase pré-escolar, junto à família. Por 

isso, com base nos objetivos propostos neste trabalho, optou-se por uma pesquisa 

descritiva/interpretativista que, de acordo com os procedimentos adotados, 

denomina-se também um estudo de caso. 

 De acordo com Gil (2002, p.54), o estudo de caso “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento”. Ressalta ainda o autor (idem, p.138) que “sua utilização 

maior é em estudos exploratórios e descritivos, mas também pode ser importante 

para fornecer respostas relativas a causas de determinados fenômenos”, e pode 

também se dar tanto a partir de um único caso quanto a partir de múltiplos casos.  

Em busca de atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, o trabalho foi 

dividido em algumas etapas. Primeiro foi feito um estudo bibliográfico sobre o 

letramento e o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita (cf. 

capítulo I), o qual fundamenta teoricamente a análise de variados textos, escritos em 

situações e épocas diferentes, por uma criança da cidade de Mossoró – RN, 

pertencente a um meio familiar e social que a possibilita passar por diferentes 

situações de interação com a escrita em seu lar.  

Um ponto importante o qual precisa ser ressaltado é o fato de que a referida 

criança é filha da pesquisadora. Por isso, a possibilidade de se coletar o corpus da 

maneira como foi coletado e de se realçar determinadas especificidades, que só 

puderam ser perceptíveis devido à convivência constante entre ambas: 

pesquisadora/mãe e criança/filha. 



 

 

 

 

Os dados foram coletados de uma forma naturalística, na casa da criança, a 

partir de procedimentos diversos, como observações espontâneas de momentos de 

interação entre criança e família, coleta de textos escritos desde os desenhos e 

rabiscos - os quais muitos foram explicados pela criança - até a escrita formal, de 

forma manuscrita e computadorizada e observações de procedimentos tomados pela 

criança a partir de determinados eventos de letramento, vivenciados, na maioria das 

vezes, com a família. 

 Os textos, escritos pela criança e produzidos em situações em que exerce 

práticas sociais de escrita que fazem parte de seu cotidiano, foram colhidos pela 

pesquisadora/mãe que começou a coleta de dados muito antes de se desenvolver 

uma consciência lingüística maior sobre a importância do corpus que estava sendo 

coletado e guardado.  

A análise dos textos se deu de acordo com a fundamentação teórica e com as 

hipóteses levantadas neste trabalho, buscando responder às questões 

apresentadas. Durante a análise, é feita a contextualização sócio-histórica da criança 

em alguns aspectos, como idade, escolaridade, conhecimentos culturais, convivência 

com materiais de leitura e de escrita, influências da família durante o 

desenvolvimento da oralidade, da leitura e da escrita. 

São enfatizados na análise os conhecimentos sociais, históricos e culturais 

adquiridos pela criança, no meio familiar, seja através de conversas com os adultos, 

de observação, por parte da criança, dos momentos em que esses adultos se 

utilizam da leitura e da escrita, da observação de determinados programas de TV, do 

contacto com os materiais de leitura e escrita que circulam em casa, do manuseio do 

computador da família. Também são analisados os gêneros a que pertencem o 

material escrito pela criança observada, fazendo uma interligação dos gêneros 

escritos com os gêneros manuseados e/ou conhecidos por ela. Por vezes, 

aparecem, na análise, alguns comentários a respeito de algumas concepções 

escolares, por exemplo, como a escola vê determinados procedimentos das 

crianças, de uma maneira geral, no desenvolvimento da escrita e algumas de suas 

interferências durante esse processo, que tende a começar ainda em casa – isso 

não poderia deixar de ser abordado, já que a criança observada começa muito cedo 

a frequentar a escola. E a escola, de uma forma ou de outra, está presente no 

processo de desenvolvimento do letramento infantil.  



 

 

 

 

São feitas ainda algumas colocações sobre a escrita da criança – acentuação 

gráfica, ortografia, elementos coesivos usados em algumas orações – mas, esse não 

é, de maneira alguma, o principal foco deste trabalho. Isto se dá apenas pela 

necessidade de se comentar o desenvolvimento dos princípios lingüísticos de 

letramento (GOODMAN, 2001) na escrita dos textos, sendo, pois, o objetivo maior 

deste trabalho, verificar em que aspectos o letramento da família interfere e/ou 

contribui para o letramento da criança. 

Também é relevante explicar que, entre tantos textos escritos 

espontaneamente pela criança, foram escolhidos alguns os quais possuem maior 

ligação aos eventos de letramento relacionados à família e que mostram traços 

característicos do letramento familiar, já que é esse o objeto de estudo dessa 

pesquisa. 

 

 

2.2  Fases da pesquisa e sujeitos envolvidos 

 

Por ser necessário muito tempo para se concretizar uma coleta para um 

estudo de caso, esse tipo de pesquisa acaba se constituindo numa tarefa difícil de se 

realizar. Provavelmente este trabalho não teria os mesmo resultados caso esta 

pesquisa que aqui está descrita não tivesse sido iniciada antes do ingresso da 

pesquisadora no mestrado. 

 A criança observada, de nome Carolina, ou Carol, como ela prefere assinar 

seus textos e ser chamada, pertence a uma família composta por quatro pessoas, 

sendo a mãe uma profissional da linguagem, formada em Letras, especialista em 

lingüística aplicada, atualmente professora de nível superior, e o pai funcionário da 

CHESF, formado em Geografia (tendo obtido nível superior durante o período da 

coleta de dados). A menina tem também um irmão cinco anos e meio mais velho 

que, como ela, tem acesso a materiais de leitura desde cedo. 

 Carol, nascida em 04 de maio de 1995, encontra-se hoje com12 anos e 09 

meses e cursa o 8º ano do ensino fundamental11. A menina, desde muito pequena, 

manuseia livros, revistas e escuta falar sobre o valor que eles têm, além de observar 

                                                
11 Esses dados referem-se a fevereiro de 2008. 



 

 

 

 

sempre as outras pessoas da casa manuseando material impresso, especialmente a 

mãe, a quem ela faz de sua especial interlocutora. 

 Em casa, quando menores, as crianças costumavam ouvir histórias contadas 

pelos pais na hora de dormir ou em outro momento do dia que lhes convinha, 

despertando logo para argumentar sobre o que escutavam e, não satisfeitas com as 

repetições que se davam, pediam sempre uma história nova, como “O tratorzinho”, 

“O tatu-bola”, entre outras - esses eram temas inventados, mais especificamente por 

Matheus12, o irmão mais velho -, ou uma continuação das histórias, em especial dos 

contos de fadas – uma curiosidade demonstrada insistentemente pela menina -, pois 

não se contentava com o repetido “... e foram felizes para sempre”. 

Carol, incentivada por ver o irmão Matheus ir à escola e por causa da 

necessidade da mãe em se ausentar de casa para dar aulas, começa a frequentar 

uma escola da rede particular aos dois anos e nove meses, mas, a maioria dos 

textos escritos por ela e analisados aqui foram escritos espontaneamente no 

ambiente familiar, e tiveram como principal interlocutora a mãe, talvez por ser quem 

mais lhe dava atenção nesses momentos de curiosidade sobre a leitura e incentivava 

seus momentos de escrita mesmo quando a menina ainda não conhecia a escrita 

formal, além de lhe fornecer todo o material de leitura necessário para o seu 

desenvolvimento. A menina, desde cedo, obtém o hábito de escrever em tudo o que 

lhe está acessível, inclusive, como a maioria das crianças, nas paredes e no chão, 

no entanto, não recebe maiores reclamações por isso, apenas orientações para 

trocar paredes e chão pelos papéis. Entre os papéis que passam a ser utilizados 

pela criança para escrever, encontram-se os livros da mãe, que vivem primeiro, 

cheios de “rabiscos”, depois, de recadinhos escritos por ela. Um desses recados, 

escritos em livros, será analisado mais adiante. 

 Os textos coletados foram guardados pela mãe, em parte por sentimentalismo 

materno e curiosidade em ver o desabrochar da aquisição da escrita da criança, 

                                                
12 Há também arquivado um grande número de textos escritos por Matheus, inclusive utilizados na análise de um 
trabalho apresentado no I CONEL, em Natal-RN, a sair publicado em livro, pelo DLV-UERN, em 2008. Mas, a 
coleta dos textos do menino não é tão completa quanto a da menina, pois nessa época a mãe ainda não era 
possuidora da consciência lingüística adquirida depois, consequentemente não guardou tudo o que o menino 
produzia, principalmente na época do letramento inicial. Mesmo assim, seus textos despertaram o interesse da 
mãe pelo complexo desenvolvimento da escrita infantil e despertaram-na para a importância de se coletar, de 
forma mais intensa,os textos escritos pela filha mais nova.  
 



 

 

 

 

depois também com especial interesse em utilizá-los em algumas disciplinas que 

ministrava, na época, na universidade.  

 Daí, pode-se ver que os dados foram colhidos durante muitos anos, sendo 

que vários textos foram perdidos, ou melhor, jogados fora por terceiros que faziam 

faxina na casa e não conheciam o valor do que tinham em mãos. Entre as centenas 

de textos coletados, são analisados aqui dezessete deles, que foram escritos pela 

criança dos dois aos dez anos de idade, entre os anos de 1998 e 2006. Para analisá-

los com maior fidelidade, foram contextualizados os momentos da escrita para que 

se possa melhor entender o que levou a criança a produzir o que produziu. Ressalta-

se também que parte dessa análise só se tornou possível devido às anotações feitas 

pela mãe da criança, no momento em que esta mostrava-lhe o texto produzido. 

Registrava-se assim o momento de interação entre as duas, relacionado ao evento – 

ou à prática - de letramento que acontecia naquele instante.  

Quando o texto era produzido durante a ausência da mãe e esta o encontrava 

em algum lugar da casa, ela corria a questionar a criança sobre os sentidos do que 

havia escrito. Na maioria das vezes, a menina dava à mãe as explicações pedidas. 

Fazia isto satisfeita já que, junto ao questionamento, vinham os elogios em relação 

ao que havia produzido. Mas nem sempre isso ocorria, pois, depois de determinado 

tempo, entre muitas produções realizadas, as crianças podem esquecer o que 

queriam dizer no momento de uma produção ou outra, principalmente quando a 

produção é por garatujas. Elas costumam lembrar bem mais os sentidos das 

produções que trazem imagens. 

É importante ainda esclarecer que, durante a análise, no terceiro capítulo 

deste trabalho, procurou-se dar aos textos um olhar específico de pesquisadora da 

linguagem e não o de mãe da produtora dos textos. Isso se torna imprescindível para 

que os laços de sangue não interfiram na veracidade dos fatos apresentados. 

O que se espera aqui, após a descrição dos eventos de letramento familiar e 

da análise dos textos escritos (são chamadas de textos também as produções feitas 

por rabiscos, desenhos e/ou garatujas), é conhecer e compreender melhor o que 

uma criança escreve, porque escreve e para quem escreve, mesmo quando os 

signos alfabéticos são ainda uma incógnita a ser compreendida e aprendida. 

 

 



 

 

 

 

2.3 A seleção do corpus para análise 

  

O corpus é constituído por um número praticamente incontável de textos. Há 

um universo de 227 textos escritos por Carol, em folhas avulsas, inúmeros textos 

digitados e salvos no computador – alguns foram impressos, outros não -, vários 

cadernos utilizados para a produção escrita da menina e ainda muitas agendas, 

entre elas as escolares, onde Carol costuma escrever lembretes da escola, mas 

também pequenos textos espontâneos. Além disso, muitos textos foram escritos nos 

livros que circulavam pela casa, inclusive os da mãe da menina (cf. texto 13, p. 93), e 

até nas paredes da casa (dos desenhos à escrita alfabética), os quais chegaram a 

ser fotografados antes de a parede receber uma nova pintura. Os textos coletados 

foram escritos nos mais variados gêneros, como carta, cartaz, bilhete, lista de 

compras, contos, história em quadrinhos, diário, texto informativo, notícia de jornal, 

regras de jogos, secções de revistas, poesia, justificativa, mapa, abaixo-assinado, 

entre outros. Dentre esses textos, foram selecionados 17 como amostragem do que 

foi coletado, para aqui serem analisados. 

 A seleção dos textos para análise não se deu de forma aleatória nem 

cronológica, mas de uma maneira que se pudesse fazer uma demonstração de 

alguns dos principais gêneros pertencentes ao mundo da criança observada e assim 

conhecer aqueles que mais chamam a atenção no mundo infantil, como os contos de 

fadas, as histórias em quadrinhos, os bilhetes, o cinema, entre outros. A prioridade 

na escolha foi dada ainda aos textos produzidos em casa – sendo a maioria 

encontrada em folhas de ofício avulsas ou em pequenos cadernos – e que tivesse 

sofrido o mínimo de influência escolar, ou seja, aqueles textos que foram escritos 

dentro do contexto familiar, seja por conseqüência de um livro lido, para a criança, 

pela mãe; da observação (pela criança) de momentos de estudo e escrita da mãe e 

do irmão mais velho; por influência de algum filme, propaganda, programa de TV 

assistido em casa com familiares; ou algum outro evento de letramento acontecido 

no lar e do qual a criança tenha participado. Foi também priorizado na escolha dos 

textos os que contivessem anotações, feitas pela mãe ou pela própria criança, que 

possibilitassem a identificação da idade da criança e a contextualização do momento 

em que o texto foi produzido, já que alguns textos que fazem parte do corpus não 

possuem anotações que possam identificá-los com maior precisão. Buscou-se 



 

 

 

 

selecionar textos bem criativos, que demonstrassem suas singularidades e 

pudessem ajudar a conhecer alguns dos momentos do desenvolvimento do 

letramento e da escrita infantil. 

Procurou-se ainda escolher textos não só escritos de forma alfabética, mas 

também em forma de rabiscos e desenhos significativos, porque aqui se quer 

também demonstrar que a criança já reconhece a função da escrita e de vários 

gêneros, sabendo também utilizá-los mesmo antes de serem alfabetizadas, o que 

levou à escolha variada de textos produzidos através de rabiscos, de desenhos e da 

escrita formal. 

Os textos que fazem parte do corpus foram escritos pela criança entre os 02 e 

12 anos de idade, mas aqui se fará um recorte de amostras entre os 02 e 10 anos de 

idade, por satisfazerem aos objetivos que se pretende alcançar com esta pesquisa. 

São as influências do letramento familiar recebidas pela criança que são 

enfatizadas  na análise dos textos, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III– ANÁLISE DOS DADOS  

 

A relação do sujeito com a linguagem é mediada, desde sempre, 
pela sua relação com um OUTRO, interlocutor fisicamente presente 
ou representado e necessário ponto de referência para esse sujeito 
em constituição. 

Mayrink-Sabinson. 
 

3.1 NAS TRILHAS DA ESCRITA, NAS TRILHAS DO LETRAMEN TO 

 

O corpus deste trabalho de pesquisa é composto por textos de diferentes 

gêneros, produzidos em diferentes épocas, por uma criança que convive num meio 

letrado, com os diversos materiais de leitura e de escrita, com pais escolarizados e 

um irmão mais velho que já freqüentava a escola na época de seu nascimento. 

Nesta análise, observa-se a evolução da escrita da criança de um texto para outro, o 

desenvolvimento do letramento da criança no âmbito familiar, as marcas do material 

de leitura de diversos gêneros, lido ou manuseado, presentes nas produções 

escritas, além dos momentos de interação entre criança/família. 

A análise dos dados não se dá na ordem cronológica, mas organizada por 

gêneros, pelo fato de facilitar a distribuição dos textos a serem analisados e poder 

demonstrar a relevância destes na vida familiar da criança, para o desenvolvimento 

do letramento infantil. 

Nos textos analisados a seguir, pode-se perceber que, à medida que a criança 

observada convive com uma diversidade maior de textos e participa de um número 

maior de eventos de letramento, desenvolve a escrita e amplia a sua produção que, 

hoje, encontra-se da forma mais variada possível, dos contos de fadas aos textos de 

opinião, manuscritos e computadorizados. Alguns desses textos serão analisados 

daqui por diante. 

 

3.1.1 A presença dos contos de fadas nas narrações infantis 

  

Por ser um dos gêneros que mais empolgam as crianças em seus primeiros 

anos de vida e de convívio com os livros, serão os textos pertencentes a esse 

gênero, e escritos por Carol, os primeiros a serem analisados neste capítulo.  



 

 

 

 

Pressupõe-se que a leitura desperta a imaginação das crianças, e vê-se uma  

demonstração disso quando se observa a produção escrita a partir  dos  contos  de  

fadas lidos para a criança participante desta pesquisa. Nessa época, ouvindo de sua 

mãe a leitura dos contos de fadas,  Carol  demonstra sempre curiosidade em saber a 

continuação das histórias que geralmente terminam com um “...e foram felizes para 

sempre”,  por exemplo, perguntando o  que  acontece após o casamento da 

Cinderela e das demais princesas. Não obtendo respostas concretas em nenhum 

outro dos livros lidos, aos dois anos e 10 meses, resolve criar, a partir do seu 

conhecimento de mundo e de sua imaginação, a continuidade da história da 

Cinderela. A menina não escreve somente um texto, mas um livro com várias 

páginas coladas a sua maneira. O livro produzido por Carol, através de desenhos, 

começa com o casamento da princesa (exatamente o final dos livros de contos de 

fadas conhecidos por ela) e em sua última página (texto 01) observa-se o 

nascimento de um bebê. 
 

Texto 01 

 

 
(02 anos e 10 meses) 



 

 

 

 

Segundo a narração da menina, essa página do livrinho produzido por ela 

representa o nascimento do bebê da Cinderela. E ainda como forma de 

enriquecimento do sentido do texto, pode-se ver o médico logo abaixo e a tesoura ao 

lado, para, segundo ela, cortar o umbigo do bebê. Esses conhecimentos sobre o que 

geralmente acontece após o casamento entre duas pessoas, observou-se ser 

adquirido pela menina em conversas familiares nas quais ela costumava fazer 

perguntas que levavam ao conhecimento sobre a chegada dos bebês e também, 

muito provavelmente, pela TV.  

Na história, vê-se a Cinderela, personagem principal, o médico, um novo 

personagem que é introduzido nessa releitura feita pela menina e que faz parte de 

seu mundo real, e o bebê, que aparece em função da continuidade da história. 

Percebe-se a mistura de um mundo de fantasias com um mundo real. Para a 

criança, não importa que nos contos de fadas não exista um médico para auxiliar a 

mãe na hora do parto e uma tesoura para cortar o umbigo do bebê que acaba de 

nascer, mesmo porque, ainda não é do conhecimento da criança, nessa época, a 

existência de parteiras que assumiam essa função, em épocas mais remotas. O que 

ela faz é produzir uma história de acordo com aquilo que conhece. 

No texto, os desenhos já demonstram traços bem definidos para os cabelos, 

olhos, boca. Outros traços representam os membros do corpo humano, enquanto o 

corpo e a cabeça surgem de movimentos circulatórios. E como coloca Merèdieu 

(1974), os movimentos feitos com o lápis se transformam em bonecos, que para o 

autor, representam a própria criança – ou ainda poderia se acrescentar, esses 

bonecos representariam também aqueles mais próximos da criança -. As figuras 

humanas são, provavelmente, as primeiras representações do mundo que a criança 

reproduz através de desenhos. Esse fato nos mostra a ligação entre a leitura, a 

escrita e o mundo real, o que leva a perceber o desenvolvimento do princípio  

relacional ou semiótico de letramento (GOODMAN, 2001). E como diria Bakhtin 

(2003 [1979]), esse é um dito retomando o já-dito, uma releitura de um conto que já 

existe e é conhecido por todos, mas que possui traços de criatividade  que dão uma 

certa singularidade ao texto da menina. 

A produção de livros por Carol, nessa idade, torna-se uma constante. Ela 

passa a rabiscar folhas e mais folhas, colando-as umas às outras para dar-lhes 

formato de livro, alguns deles encontrados por acaso durante arrumações em 



 

 

 

 

gavetas, em meio a outros livros ou no quarto da menina. O texto 02, produzido 

ainda aos três anos, é um exemplo dessas produções. 
 

Texto 02 

 
(03 anos) 

 

Dessa produção, o que se sabe é que foi originada pelos livros de contos de 

fadas manuseados constantemente pela criança, mas, por não ter sido acessível 

logo após a produção, não se sabe ao certo os significados atribuídos pela criança a 

cada parte de seu texto. Foi, provavelmente, uma criação surgida durante os 

momentos de ausência da mãe, a quem, dessa vez, a menina não fez de 

interlocutora imediata. 

Nesse texto não há somente a presença de desenhos, mas também de 

rabiscos tentando imitar a escrita. Há aí a percepção da criança em relação à 

presença dos signos alfabéticos. Muito cedo ela percebe que não se lê somente as 



 

 

 

 

imagens (que para a criança possui um significado muito maior), mas também as 

letrinhas que acompanham essas imagens. As produções, nessa época, vão 

variando entre desenhos e rabiscos. Começam a se desenvolver os aspectos 

multimodais da escrita. 

Observando-se bem o texto 2 e comparando-o ao texto 1, percebe-se que a 

representação, por exemplo, dos cabelos, não se dá mais com apenas um traço 

sobre a cabeça do boneco. Aparecem agora vários traços que demonstram 

movimento nessa representação. Os membros como as pernas também se 

modificam, são agora desenhos preenchidos e não apenas um traço. A cabeça 

continua em forma de círculo, mas o corpo ganha nova forma. Os círculos são 

usados também na representação das supostas letrinhas que aparecem, em grande 

parte, em movimentos arredondados. Em poucos meses a evolução dos desenhos 

pode se dar de forma inacreditável e, muitas vezes, imperceptível aos olhos do 

adulto. É interessante lembrar, então, o que diz Luria (cf. introdução, p.11) sobre a 

surpreendente rapidez com que a criança aprende a complexa técnica da escrita. 

Sabe-se que a maioria das crianças, antes mesmo de freqüentar a escola ou 

de adquirir conhecimento sobre o nosso sistema gráfico de escrita que se utiliza das 

letras do alfabeto, costuma rabiscar papéis, que parte dos adultos considera 

irrelevante. Na maioria das vezes, essas produções através de rabiscos ou de 

desenhos acabam indo para a lixeira (como foi o caso do restante do livrinho da 

Cinderela produzido por Carol). Essa escrita, que muitos consideram sem 

importância, pode estar escondendo grandes valores.  

Demonstrando grande fascínio e habilidade com os desenhos (o que se 

manifesta até hoje nas pinturas em telas), a menina  cria um mundo de imaginação 

nos materiais de escrita. Uma outra de suas produções chama a atenção pelas 

marcas dos contos de fadas que nele contém. Escrito aos quatro anos e nove 

meses, esse texto também traz uma releitura, mas, dessa vez, de Chapeuzinho 

Vermelho. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Texto 03 

 
(04 anos e 09 meses) 

 

O desenho conta uma história (explicada oralmente pela menina) de uma 

bruxa que se disfarça de mãe para pegar a filhinha, que chega a casa com cara de 

medo – no conto conhecido pela menina, o lobo se disfarça de avó para pegar 

Chapeuzinho Vermelho -. No momento da explicação, ela faz uma reinterpretação da 

expressão facial da mãe - que antes trazia um sorriso nos lábios -, pegando a caneta 

com a qual a mãe fazia anotações e desenhando uma boca trêmula no rosto da mãe 

(desenhada no papel), para parecer que também está com medo. Dessa vez, não há 

letras ou rabiscos representativos de letras no desenho, mas números (o que 

continua demonstrando aspectos multimodais). A casa traz o número 278, número 

real da residência da criança. Novamente o mundo real se mistura ao imaginário. 

Apreciadora da natureza, ela retrata outras coisas no desenho, como um ninho na 

árvore, o arco-íris, os pássaros, as flores. Princípios semióticos ou relacionais de 

letramento, como defende Goodman (2001), no item 1.1.2, aparecem nessa 

produção. 



 

 

 

 

Como se vê, a criança, mesmo depois de freqüentar a escola e de tomar 

conhecimento sobre os signos alfabéticos, continua fascinada pelo mundo dos 

desenhos. E os estímulos que recebe dos adultos a sua volta só tendem a motivar 

essas produções. 

Durante a arrumação da escrivaninha de Carol, em uma de suas gavetas, é 

encontrado mais um de seus textos, escrito aos seis anos e meio, em 2001, quando 

cursava a 1ª série do ensino fundamental e já havia adquirido conhecimentos sobre 

a escrita alfabética. 

 

Texto 04 

 
(06 anos e 06 meses) 



 

 

 

 

O texto narrativo, que começa com a conhecida frase “Era uma vez”, conta a 

história de um menino que fica feliz ao ganhar um cachorrinho da mãe, mas se 

entristece ao saber, através da mãe dele, que os cachorros não têm uma vida tão 

longa quanto a do ser humano e que ele, o menino, não vai poder brincar com o 

cachorrinho a vida toda. Novamente o real e o imaginário se atravessam, 

demonstrando que realmente os contos de fadas levam as crianças a descobrirem 

que a vida é cheia de problemas e que nem tudo são alegrias. Esse tipo de história 

ajuda a criança a reconhecer os dilemas que aparecem em sua vida e a buscar 

soluções que a satisfaçam. Como afirma Bettelheim (2004[1980]), no item 1.2.1 

(pp.41-42), deste trabalho, essas histórias ajudam a desenvolver o intelecto da 

criança, despertam sua curiosidade, sua imaginação, levam-na a reconhecer as 

dificuldades e a procurar resolvê-las. Tanto é assim que Carol, após demonstrar  em 

seu texto a problemática sobre o tempo de vida do cachorrinho da personagem, 

apresenta um final feliz colocando-se à frente do tempo, quatro anos depois, e 

comentando que o cachorrinho continuava vivo e que o menino estava muito feliz. A 

criança encontrou um meio de resolver o dilema apresentado e dar à história, como 

nos contos de fadas, um final feliz. Aí está mais um ponto importante da história 

contada na hora de dormir, tão defendida por Heath (1982), que considera esse um 

dos melhores eventos de letramento familiar. 

O texto, com quase nenhuma pontuação (nem por isso deixa de ser 

compreensível), também quase não apresenta problemas ortográficos. O que foi 

observado nesse texto, em comparação aos outros escritos na mesma época é que, 

talvez, por ter sido um texto escrito espontaneamente, em casa, não tenha havido, 

por parte da criança, maiores preocupações em seguir as regras gramaticais – parte 

delas já conhecidas, como o uso de iniciais maiúsculas e o uso do ponto final... - . 

Percebe-se que a preocupação maior foi com o desenrolar da história, com os 

acontecimentos. Pena que, nem sempre, a escola reconheça isso, interferindo, 

muitas vezes, com correções indevidas para o momento e prejudicando a 

criatividade da criança. Nessa fase, os princípios lingüísticos (GOODMAN, 2001) 

afloram, e a criança é capaz de dar e reconhecer a coerência de um texto, 

organizando as orações de forma que façam sentido ao todo. 

Um outro texto, muito interessante, escrito alguns anos depois, ainda traz, de 

forma mais sutil, as marcas dos contos que tanto  encantam a menina.  



 

 

 

 

Texto 05 

 
                           Pág. 01                                                                  Pág. 02 

(09 anos) 

 

O texto, que está incompleto, foi intitulado “O castelo da bruxa”. Este já não 

começa com o tão usado “Era uma vez”, mesmo assim, fala de bruxas e de feitiços 

feitos por elas. Trazendo uma linguagem bem preparada para os nove anos de idade 

da produtora, esse texto é uma amostra do quanto a linguagem da criança pode 

evoluir de acordo com o seu desenvolvimento cognitivo e com o conhecimento que 

se adquire sobre a escrita. Isso pode ser observado, por exemplo, no uso da palavra 

reverter: “Mais você não sabe como reverter o feitiço?”. Esse termo não é usado na 

oralidade pela menina, ele pode ter sido escutado em alguma conversa entre adultos 

ou lido em algum livro, o que leva à percepção de que essa criança já percebe as 

diferenças entre o que se fala e o que se escreve e os valores atribuídos ao 

vocabulário na hora de produzir um texto. 

Observa-se nessa fase um grande desenvolvimento na escrita dessa criança, 

que possui um amplo domínio da escrita formal chegando a cometer apenas um 

pequeno “desvio” de ortografia: “mais” por “mas”. A menina emprega a pontuação 

correta, é coerente em suas idéias e demonstra criatividade na escrita do texto. Essa 

habilidade com a escrita formal vai aparecendo pouco a pouco em seus textos, de 



 

 

 

 

um ano para outro, como poderá ser visto nos demais textos analisados neste 

capítulo. Os princípios lingüísticos de letramento dos quais fala Goodman (2001), já 

estão em pleno desenvolvimento. 

Mesmo nessa fase, a multimodalidade parece exercer grande fascínio sobre a 

criança. Isso pode ser visto no uso que ela faz da tecnologia computadorizada, 

quando escolhe o tamanho e o tipo de letra utilizados (para ela bem mais 

interessante do que as letras utilizadas normalmente nos textos impressos) e nas 

bordas de joaninha usadas para “enfeitar” o texto. A multimodalidade, unindo letras 

diferenciadas e desenhos, continua encantando os pequenos leitores/produtores de 

textos. Apresentam-se aí traços do letramento digital adquirido no meio familiar, já 

que a família permitia e incentivava, dentro de horários determinados, o uso do 

computador pelas crianças da casa. Mais uma influência do letramento familiar 

levando à aquisição de um novo tipo de letramento: o digital. Afinal, como coloca 

Amaral (2003, p. 46) “é fundamental reconhecer que o computador tornou-se um 

novo ambiente cognitivo”. 

Esse texto, gravado nos arquivos do computador da família, foi encontrado 

pela mãe da menina que lhe indagou pelo final da história. Sem maiores rodeios, foi 

explicado que, quando estava escrevendo, precisou parar porque havia chegado a 

hora de ir à escola (em horário extra) para fazer um trabalho com um grupo de sala 

de aula. Quando a mãe elogiou o texto e pediu que concluísse a história, a menina 

respondeu dizendo que depois faria isso, mas não demonstrou maior interesse em 

executar essa tarefa. Agora, ela já queria era escrever outros textos, outras histórias. 

Como esse, muitos outros textos foram encontrados, alguns completos, outros 

incompletos. Isso talvez tenha se devido, também, ao tempo que cada uma das 

crianças da casa tinha para usar o computador. Tempo esse matematicamente 

cronometrado pelo pai das crianças. 

  

 

3.1.2 A importância das histórias em quadrinhos no mundo da criança 

 

As produções através de desenhos demonstram os tipos de materiais de 

leitura com as quais a menina convive. Além da representação de histórias que 

lembram os contos de fadas, ela também produz histórias em quadrinhos, tentando 



 

 

 

 

imitar as revistinhas que costuma manusear, outras vezes, ainda produz textos, 

também através dos desenhos, em que aparecem as personagens das historinhas 

com as quais convive. Essas mesmas histórias em quadrinhos, mais tarde, levam à 

escrita de cartinhas para a redação das revistas. Os quadrinhos, nesse caso, são um 

gênero levando à produção de um outro gênero enquanto se adquire o letramento.  

Para começar a análise dos textos pertencentes a esse gênero, será 

observada uma criação dessa produtora mirim aos quatro anos e oito meses de 

idade. Esse texto, logo abaixo, consta de desenhos quadro a quadro e alguns 

rabiscos.  

 

Texto 06 

 
(04 anos e 08 meses) 

 

Percebe-se que a menina possui uma boa noção da produção desse gênero 

quando se vê a repetição dos desenhos em cada quadro, trazendo apenas algumas 



 

 

 

 

alterações. Isso é o que se observa também nos quadrinhos que estão à venda nas 

bancas. De um quadro para outro, parece se dar a continuidade dos acontecimentos. 

Pode-se ver então a influência desse gênero no letramento inicial. Vê-se também o 

desenvolvimento dos princípios relacionais ou semióticos defendidos por Goodman 

(2001), quando transparece a capacidade de reconhecer, contar e inventar histórias. 

É o que essa criança faz ao reconhecer as diferenças existentes entre um gênero e 

outro e tentar reproduzir esses gêneros. Basicamente, formado por desenhos, esse 

texto mostra o interesse que a multimodalidade das histórias em quadrinhos 

desperta na criança. 

Esse é um gênero que sempre esteve presente no ambiente familiar da 

criança observada, pois, ao contrário do que muita gente pensa, as histórias em 

quadrinhos têm muito o que ensinar. E, nas revistinhas manuseadas por ela – a 

maioria sendo da Turma da Mônica – aparece bastante o ambiente familiar em que 

crianças interagem umas com as outras. Os desenhos das casinhas (que também 

aparecem nas historinhas de Maurício de Souza) retratam esse conhecimento.  

Outro fato caseiro que é retratado no texto são as roupas estendidas no varal, 

no terceiro quadrinho. Percebe-se também que nos quadrinhos 2, 3, e 4 aparecem 

várias bolinhas ao pé da página. Essas seriam as futuras letrinhas aprendidas pela 

criança (cf. VYGOTSKY, 1.3.2, pp.56-57, neste trabalho).  

No contexto situacional, percebe-se que as personagens de Maurício de 

Souza, tão conhecidas por Carol, começam a fazer parte do mundo da escrita dela, 

que passa a reproduzir desenhos significativos no seu dia a dia. Pode-se ver, em 

várias de suas produções, as reproduções das personagens feitas por ela quando 

ainda não dominava a escrita formal.  

Como diz Rama et alli (2004, p.09) “ainda que de maneira intuitiva, tanto o 

homem das cavernas como a criança de hoje parecem ter compreendido que, como 

diz a sabedoria popular, ‘uma imagem fala mais do que mil palavras’”.  Isto parece 

transparecer também no texto a seguir: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Texto 07 

 
(04 anos) 

 

Contextualizando a criação desse desenho tão cheio de sentidos que aqui 

será chamado de texto, pode-se dizer o seguinte: Carol, após uma discussão com o 

irmão mais velho, resolve desenhá-lo “bem feio”, como ela mesma define. No 

desenho, que é jogado por baixo da porta do quarto de Matheus, o irmão, aparece 

uma menininha (ela) segurando um bichinho que é identificado por Carol como o 

“coelhinho da Mônica” para bater no irmão. Notam-se aí as marcas da convivência 

da criança com os quadrinhos já mencionados aqui e o conhecimento sobre 

personagens dessas historinhas.  

No desenho ainda aparecem uma florzinha (ela) e uma banana (ele). Tanto na 

flor quanto no sol, logo acima, percebe-se a personificação dos elementos através 

dos olhos, nariz, boca – para Mèredieu (cf. 1.3.2, p.57), neste trabalho, a criança cria 

sua própria imagem refletida nos muitos exemplares, quando faz esse tipo de 

desenho. Nesse desenho e nos significados que o acompanham nota-se que a 

criança já consegue fazer uma relação entre a escrita (mesmo que seja através de 

imagens) e o mundo real. Identifica-se no texto uma outra colocação de Méredieu (cf. 

item 1.3.2, p.58) quando lembra o quanto os feitos pela criança, em casa, são 



 

 

 

 

incomparavelmente mais ricos, mais admiráveis e mais variados. Mèredieu (1974, 

p.62) ainda acrescenta que há diferentes aspectos que podem ser considerados nos 

desenhos infantis, como “a maneira como a criança utiliza linhas e formas, o modo 

de distribuição do espaço, a escolha da cor. Todas essas características têm valor 

expressivo e traduzem de maneira específica o estado emocional da criança”. Esse 

estado emocional é bastante perceptível no texto acima, basta observar o desenho 

do irmão, criado num ímpeto de raiva, e caracterizado como “Matheus bem feio”. 

  Voltando aos princípios de letramento de Goodman (2001), percebe-se que as 

marcas dos princípios relacionais ou semióticos são novamente encontradas. No 

desenvolvimento desses princípios, está a relação que as crianças fazem entre a 

linguagem, seja escrita ou oral, verbal ou visual, e o significado. É através dos 

sentidos atribuídos às letras, imagens, idéias ou símbolos que as crianças, nessa 

época, sabem que seus desenhos possuem um significado de acordo com o mundo 

real. Além disso, os princípios funcionais também se apresentam, pois, para a 

criança, o desenho não foi feito à toa. No momento em que é colocado por baixo da 

porta do quarto do irmão, a esse material escrito é designada uma função. Uma 

mensagem está sendo repassada e a menina entende que o que foi colocado no 

papel possui significados com o objetivo de xingar o irmão (que, na verdade, ri com o 

desenho). 

 Outras influências dos quadrinhos serão demonstradas mais adiante, neste 

trabalho (cf. texto 17), já aparecendo a escrita alfabética em um texto multimodal que 

traz as características de vários gêneros, entre eles as histórias em quadrinhos. 

 

3.1.3 Entre bilhetes, cartas e cartões: os recadinh os estão dados 

 

 Os bilhetes e as cartinhas começam a marcar muito cedo as produções 

escritas de Carol. Procurando sempre interagir com todos através da linguagem oral, 

descobre logo que pode fazer isso também através da linguagem escrita, 

principalmente quando a pessoa com quem quer interagir não está perto dela. Além 

desses dois gêneros que sempre marcaram a produção escrita de Carol, há também 

aqueles recadinhos em forma de cartão de natal, de aniversário ou apenas de um 

cartão com demonstração de afeto. 



 

 

 

 

 Por haver um número de produções muito grande relativo a esses gêneros, 

foram selecionados sete textos como amostra dessas produções e divididos em 

“antes” e “depois” da escrita alfabética. Essa divisão foi feita para que se possa ter 

uma idéia melhor da evolução da escrita dessa criança. 

 

3.1.3.1 Antes da escrita alfabética 

 

A cartinha abaixo, escrita por Carol, teve como interlocutora imaginária Xuxa 

Meneghel. 

  

Texto 08 

 
 

(03 anos e 10 meses) 

 

 Na época dessa produção, a criança encantava-se com o “Show da Xuxa” que 

tomava de conta das manhãs dos “baixinhos”. E foi assistindo também a esse 

programa que ela adquiriu uma noção inicial sobre as cartas. A menina presenciou, 

por várias vezes, ao final do programa televisivo, a leitura de cartinhas enviadas à 



 

 

 

 

Xuxa, pelos pequenos telespectadores. Esse ritual, que se repetia todos os dias no 

programa, começou a chamar-lhe a atenção. Daí o surgimento da idéia de escrever 

e enviar uma carta à apresentadora.  

 A forma como a carta foi “escrita” caracteriza-se por uma imagem peculiar 

também do programa que trazia uma expressão bastante conhecida pela fala da 

apresentadora: “beijinho, beijinho, tchau, tchau”. O beijo (a famosa marquinha de 

batom) dado no rosto de crianças também era comum nesse programa. A esse 

contexto, juntava-se o interesse da menina pelo material de escrita e por 

maquiagem, o que a levava sempre a descobrir onde a mãe guardava os batons, 

para pegá-los “emprestado”. Anteriormente a essa carta, algumas vezes, a menina já 

havia produzido cartinhas – uma delas aos dois anos e meio -  à base de beijinhos 

de batom que, em seguida, eram dobradas em forma de envelope e entregues à 

mãe como uma  demonstração de carinho, mas, dessa vez, ela procurou uma outra 

interlocutora, no caso, a Xuxa. 

 Após a escrita da cartinha formada por beijinhos, a menina dobrou-a em forma 

de envelope (como costumava fazer, pois, nessa época, ela já sabia que uma carta 

precisava de um envelope para ser enviada) e mostrou-a à mãe, pedindo que 

enviasse a cartinha para a Xuxa, para que ela lesse na televisão. É o letramento 

chegando às crianças também por meio da tecnologia e sendo adquirido dentro do 

lar. 

 Percebe-se, pelo material utilizado para essa produção, que a escrita é uma 

constante nesse meio familiar, o que ajuda a desenvolver, como afirma Goodman 

(2001), os princípios funcionais de letramento (cf. item 1.1.2, p. 27). A folha de papel 

utilizada pela menina era rascunho da monografia sobre leitura, do curso de 

especialização que a mãe fazia na época. Enquanto escrevia, ela costumava 

oferecer papel e lápis à menina, que demonstrava grande interesse por esse 

material. Percebe-se, no alto da página, as marcas desse contexto. O material 

digitado era parte de um dos capítulos do trabalho que, no momento, estava sendo 

escrito pela mãe da criança. Nessa época, Carol ainda não percebia todas as 

funções da escrita, mas já exercia uma prática social letrada: produzir e enviar uma 

carta (esta era a sua intenção). E mesmo não tendo ainda adquirido maior 

consciência sobre os signos alfabéticos utilizados para se escrever, o visual 

(representado pelos beijinhos) já ganhava significado e, para ela, era uma 



 

 

 

 

mensagem que ali estava sendo repassada. A produção uniu a imitação do que era 

presenciado e a criatividade da menina. Então, pode-se concluir que, mesmo antes 

de ser alfabetizada, a criança pode tornar-se letrada. Esse fato relatado é um 

exemplo disso. Mesmo ainda não conhecendo a escrita formal, a criança já começa 

a reconhecer as práticas sociais da escrita.  

 Uma outra cartinha, escrita aos quatro anos e dezenove dias, já representa a 

escrita através das garatujas. 

 

Texto 09 

 
(04 anos e dezenove dias) 

  

 A carta acima foi entregue por Carol a sua mãe, no momento em que esta 

chegou do trabalho. Logo que a mãe entrou no quarto, para trocar de roupa, a 



 

 

 

 

menina correu a entregar-lhe a cartinha que havia escrito para ela, dizendo “Leia, 

mainha, eu escrevi para você”. Não sabendo exatamente como daria sentido ao que 

estava escrito e que, por sinal, parecia muito significativo, a mãe disse que a cartinha 

estava linda e pediu que ela mesma (a criança) lesse o que havia escrito para a 

mamãe. O pedido foi prontamente atendido pela pequena produtora, que começou a 

ler a carta descontraída e orgulhosamente. A carta (tradução que foi anotada pela 

mãe, na medida do possível, diante da leitura desinibida da menina) diz o seguinte: 

 

Cartinha de Carol para mamãe, 23 de maio de 1999  -  (04 anos e dezenove 
dias) 
 
“ Para mamãe queridinha que me deu meu livrinho” 
“Mamãe, não saia de casa, fique comigo, cuide de mim, durma comigo, 
juntinhas na cama. “Não durmo de nariz entupido.” 
“Mamãe, te amo, amo papai, amo irmão.” 
“Filhinha vai ficar boazinha dessa virose, vai pra escola brincar, cantar, rezar.” 
“Mainha, te amo e você me ama e fique comigo em casa. 
                                   (...) 
“Para mamãe, papai, irmão e filhinha.” 
( Repetição das palavras mamãe, mainha (por muitas vezes), papai, irmão). 
  

 

Nessa fase, percebe-se a desenvoltura da criança no traçado das linhas sobre 

a folha de caderno utilizada para escrever a cartinha. As garatujas deslizam por 

sobre essas linhas com bastante coordenação. Com certeza, na hora da escrita, a 

criança imaginava e articulava tudo o que deveria ser dito, o que se percebe que não 

era pouco diante da estrutura da escrita que se dá da primeira à última linha traçada 

no papel. Por trás das garatujas, ao alto, também se observa o desenho de uma 

cama com uma menininha deitada e mais acima o desenho de uma outra boneca. 

Provavelmente são a representação da própria criança que se achava adoentada, 

naquele momento, e da mãe, que deveria estar cuidando dela. O que parece ter 

começado com um desenho, seguiu o curso da escrita. Misturam-se aí dois dos 

princípios de desenvolvimento do letramento (GOODMAN, 2001): o relacional ou 

semiótico e o funcional, que fazem juntos uma relação entre o mundo interior da 

criança e o mundo exterior, demonstrando a função da linguagem escrita. A 

multimodalidade também é utilizada quando se misturam os desenhos com as 

garatujas. 



 

 

 

 

Essa escrita, aparentemente, para muitos sem importância, possui grandes 

valores. Afinal, 

 
quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou 
deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos oferecendo um 
valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder 
ser avaliado (...) Aprender a lê-las – isto é, a interpretá-las – é um 
longo aprendizado que requer uma atitude teórica definida  
(FERREIRO apud AZENHA, 1999:59). (Grifo nosso). 
 
 

Ao grifar, na citação, “certo conjunto de palavras”, se quis chamar a atenção 

para o fato de que esse “conjunto de palavras”, de acordo com a proposta deste 

trabalho, pode ser representado pelas garatujas que fazem sentido ao serem 

rabiscadas. E, nessa cartinha, vê-se que as garatujas fazem todo o sentido ao serem 

dispostas no papel. Para a menina que, naquele momento, encontrava-se 

adoentada, a mãe deveria ficar ao seu lado, cuidando dela, e não saindo de casa 

para trabalhar. Faria (2004, pp.08-09) diz que “a criança, desde cedo, argumenta em 

favor de um presente, de um passeio que deseja fazer, de uma roupa que quer usar, 

do que deseja comer, enfim, de uma série de situações que lhe dizem respeito”. 

Neste caso, a criança argumenta em favor da presença da mãe, naquele momento 

em que ela tanto precisa. Segundo Faria (idem, p.52), a criança é capaz de 

desenvolver “estratégias para envolver, para convencer o interlocutor”. E era isto que 

Carol esperava fazer: convencer a mãe de que ela deveria ficar em casa, cuidando 

de sua filhinha. Pode-se perceber isto diante da leitura feita pela criança e dos 

argumentos que utiliza para que a mãe fique em casa com ela: “Não saia de casa”, 

“Fique comigo”, “ te amo e você me ama”, “Cuide de mim”, “Durma comigo”, 

“Juntinhas na cama”, “Não durmo de nariz entupido...”. Além disso, observa-se 

também que aí transparece o desenvolvimento psicológico e cognitivo trabalhando 

junto ao desenvolvimento do letramento. 

 No próximo texto a ser analisado, produzido, aproximadamente, aos quatro 

anos e sete meses, percebe-se que a criança já tem adquirido uma consciência 

maior sobre os significados da escrita alfabética. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Texto 10 

 
(04 anos e 07 meses) 

 

 Nesse texto, aparecem os desenhos feitos por Carol e a escrita alfabética 

reproduzida, a pedido da menina, por sua mãe. Numa época próxima ao Natal, a 

menina resolve escrever uma cartinha para o Papai Noel, pedindo uma “Susie 

Perfume Divertido”, boneca que aparecia constantemente nos comerciais de TV. 

Carol produz os desenhos da boneca em três diferentes modelos, mas, na hora de 

fazer o pedido verbalmente, chega para sua mãe e pede-lhe que escreva por ela. 

Diante do pedido, a mãe pergunta porque ela mesma não escreve, ao que a menina 

responde que ela ainda não sabe escrever do jeito que se lê nos livrinhos. A mãe 

insiste para que ela escreva do seu jeito (a menina costumava fazer isso - cf. textos 

08 e 09), mas a criança responde que assim Papai Noel não vai entender, então 

pede novamente para que a mãe escreva o que ela vai ditando. É a consciência 

lingüística sobre a existência dos signos que podem ser lidos alfabeticamente se 



 

 

 

 

desenvolvendo. Dá-se também, nessa fase, o desenvolvimento dos princípios 

lingüísticos de letramento (GOODMAN, 2001).  

 Nessa fase, a criança começa a adquirir consciência dos sentidos da escrita 

alfabética, e de que esta é a escrita que pode ser lida por todos. Para a criança, no 

momento de produção desse texto, já havia o conhecimento de que o que é escrito 

com as letrinhas as outras pessoas podem entender e ler, enquanto que o que é 

escrito de outro jeito, por exemplo, com as garatujas, as outras pessoas podem não 

entender e não conseguirem ler. Essa consciência se dá ao mesmo tempo em que 

ela aprende a escrever o seu nome, como é possível observar no texto. A criança 

adquiri a capacidade de fazer isso mesmo sem saber nomear formalmente cada 

letra, como também é capaz de reconhecer uma escrita diferente para o nome de 

cada pessoa. Esse procedimento da escrita do nome pode ser observado 

diariamente pela criança na sala de aula, quando cada coleguinha escreve o seu 

nome diferentemente do outro e em casa quando observa o nome da mãe escrito 

nos próprios livros e o seu próprio nome nos livros infantis que lhe pertencem.  

Um outro aspecto que continua a transparecer em seus textos é a 

multimodalidade. Não basta dizer ao Papai Noel o que ela quer, em uma escrita que 

“pode ler”, é necessário também mostrar o que se quer através dos desenhos. A 

representação por imagens continua a ser  muito forte e importante para a criança.  

Como esse texto, muitos outros foram ditados para que a mãe escrevesse. A 

menina costumava chegar com os desenhos já prontos, pedindo: “Agora escreva, 

mainha. Eu digo para você”. Com a descoberta e a aprendizagem da escrita das 

letrinhas, esses pedidos para que a mãe escrevesse o que ela ditava, começaram a 

diminuir. Agora, as letras, já conhecidas por ela, colocadas no papel (mesmo que de 

forma ainda desordenada) poderiam representar o que ela queria escrever.  

 

3.1.3.2 Depois da escrita alfabética 

 

 O que foi dito a pouco, pode ser visto no próximo texto, escrito um ano depois, 

também na época do Natal. Num misto de bilhete e cartão de Natal, Carol, aos cinco 

anos e sete meses, escreve novamente a sua mãe. 

 

 



 

 

 

 

Texto 11 

 

 

(05 anos e 07 meses) 

 

As crianças quando escrevem, buscam abrir os caminhos da comunicação e, 

cada uma a sua maneira, escreve utilizando um determinado gênero textual escolhido 

por ela, para repassar a mensagem pretendida.  

 Como se pode ver no texto acima, a menina já conhece a estrutura e 

organização da escrita de bilhetes e cartões, o que demonstra que os três princípios 

de desenvolvimento de letramento (GOODMAN, 2001) já estão à mostra. O texto 

ainda não segue as regras ortográficas tradicionais, pois ainda não são 

completamente conhecidas pela criança, mas o conhecimento que ela tem sobre a 

escrita já lhe permite repassar uma mensagem escrita por ela mesma, e ainda, 

totalmente compreensível. Há também alguns traços que demonstram conhecimentos 

culturais quando a menina, em seu espírito natalino, aborda a questão do presente 

que espera dar a sua mãe, na época do natal, afinal, é uma época em que as 

pessoas costumam se presentear. É, então, como se o bilhete escrito fosse um cartão 



 

 

 

 

de natal que está sendo oferecido a quem se ama, a quem se quer presentear e se 

desejar muitas felicidades. 

 A escrita da criança traz ainda aspectos multimodais ao misturar desenhos, 

números e letras para construir o seu texto. Os desenhos são ainda contextualizados. 

Eles representam a época que se aproxima: o natal. Essa é uma forma utilizada para 

se expressar e se fazer entender pelo adulto interlocutor. Nota-se também, na 

estrutura do texto, a presença da data e da assinatura demonstrando o conhecimento 

que a criança tem desse gênero. Esses traços são também marcantes nas cartas.  

 A descoberta de vários cartões de natal, aniversário e outros, que eram 

guardados em casa, desperta o seu interesse por esse gênero textual. Então, após a 

aquisição da escrita alfabética, Carol produz uma grande quantidade de cartões para 

enviar seus recadinhos.    

 Abaixo, pode-se observar a criatividade da menina em outra de suas 

produções:  

 

Texto 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(07 anos) 

 
 Os princípios relacionais, funcionais e lingüísticos de letramento são, com 

certeza, abordados nesse texto, pois nele pode ser encontrada a relação do que a 



 

 

 

 

menina escreve com o mundo real – basta observa a bonequinha, desenhada no 

papel, que representa a sua própria pessoa -; a funcionalidade da escrita 

determinando o objetivo de desejar muitas coisas boas à mãe, dizendo que ela 

merece “amor”, “muitos beijos”, “paz” e “eu” (ela mesma, a menina); e ainda há a 

organização e a estrutura do texto, com uso de pontuação e expressividade para 

dizer o que sente. Mais uma vez o estado emocional guia a criança na produção 

escrita. Há ainda o uso de imagens em cada quadrinho. As imagens, que estão 

relacionadas ao que está escrito, dão uma grande força visual à produção. Além 

disso, esse texto não foi somente escrito e desenhado, mas também recortado na 

forma de caixinha de presente, antes de ser entregue à mãe. É a multimodalidade 

sendo explorada e usada para enriquecimento do material escrito. Baseando-se nos 

estudos de Abaurre (1997), podemos encontrar, em textos como esses, dados 

singulares, sinalizadores das diferenças individuais de cada criança, durante o 

processo de aquisição da linguagem escrita. Sobre o assunto, a autora relata a 

importância de se fazer 

 
o estudo de eventos singulares que devem ser tomados como 
meramente episódicos (embora relevantes para a compreensão da 
história individual da relação de cada criança com a escrita) e, o 
estudo voltado para a constituição, ao longo do processo de 
aquisição, de uma singularidade estilística, fruto do trabalho que a 
criança passa a desenvolver na e com a linguagem, e que pode 
também ser entendido como investimento mais ou menos 
consciente nos recursos formais e semânticos colocados, na escrita, 
à sua disposição. (ABAURRE, 1997: 176) 
 

 
 Cada criança pode apresentar uma certa singularidade e estilo próprio nos 

textos que escreve, pois o significado do mundo é diferente para cada uma delas. E 

a convivência com os livros e outros materiais de leitura pode alterar esse 

significado, influenciando em sua forma de ver o mundo e na criação de novos 

textos, de gêneros diferentes. 

 Mesmo após a aquisição da escrita alfabética, a produção desses gêneros de 

comunicação pessoal não diminui. À medida que passa a conviver com os demais 

gêneros textuais, Carol começa a produzir textos com as características dos gêneros 

que são manuseados, mas as cartas e os recadinhos dados através de bilhetes ou 

ainda pequenos lembretes, continuam a fazer parte de seu cotidiano e sua mãe 

continua a ser sua principal interlocutora, como se vê no texto acima.  



 

 

 

 

Muitas vezes, ao viajar, a mãe encontrava dentro da mala pequenos 

bilhetinhos ou cartinhas. Esses textos também eram deixados à cabeceira de sua 

cama para que lesse quando chegasse à noite do trabalho (quando a menina já 

estava dormindo). Os recados também eram deixados nas apostilas e livros que a 

mãe utilizava no trabalho, como é o caso do texto 13. 

 

Texto 13 

 

 
(08 anos) 

 

 O texto acima foi escrito na contracapa de um dos livros de lingüística 

pertencente à mãe da garotinha, o qual estava, na época, sendo utilizado para 

preparar algumas aulas. Aproveitando-se do nome da mãe que já estava escrito no 

livro, a menina produz uma mensagem. A mensagem se estabelece a partir de seu 

próprio nome (da menina) e diz o seguinte: “Carol, filha de Lúcia Helena, que tem 



 

 

 

 

uma florzinha, que sou eu!”. Ao lado, ainda encontra-se um outro recadinho: 

“Carolina 100% com voc! Bjos! Fui!”. 

 Percebe-se na escrita da menina uma grande força multimodal. Essa 

multimodalidade se mostra presente através das letras diferenciadas, como na 

estética do próprio nome da criança - “Carol” -, no desenho de uma florzinha inserido 

no lugar de uma palavra, nos olhinhos desenhados no número 2000 (ano em que 

provavelmente o livro tenha sido comprado) logo abaixo do nome da mãe da menina, 

na forma abreviada de algumas palavras usadas no recadinho ao lado. E ainda 

observa-se uma determinada borda desenhada ao redor do preço do livro, no 

cantinho da página. 

 Nessa época, já dominando completamente os princípios lingüísticos de 

letramento desenvolvidos na infância (GOODMAN, 2001), Carol ainda sente-se 

muito à vontade para utilizar-se de desenhos em suas produções escritas. Mèredieu 

(1974, p.09) coloca que, ao prazer de desenhar (ou escrever) “associa-se o prazer 

da inscrição, a satisfação de deixar uma marca, de macular a superfície”. O autor 

(ibidem) coloca ainda que 

 

a criança frequentemente sente necessidade de macular os 
desenhos do vizinho e os primeiros rabiscos são quase sempre 
efetuados sobre livros e folhas aparentemente estimados pelo 
adulto, possessão simbólica do universo adulto tão admirado pela 
criança pequena. (grifos nossos).  
 

 Com esses grifos, chama-se a atenção para o fato de que não só a criança 

pequena, em seus primeiros rabiscos, pratica o ato de deixar uma marca sua em 

livros estimados pelos adultos, como se comprova com o texto 13. Na verdade, essa 

parece ser uma ação infantil que se estende ainda por um bom tempo, mesmo 

quando se adquire o domínio da escrita alfabética. 

O texto 13 é um texto que foi escrito espontaneamente e que, como muitos 

outros produzidos por essa criança, parece ter a intenção de despertar a atenção da 

mãe através da escrita, pois os recados foram redigidos naturalmente, usando ainda 

desenhos e abreviaturas, no material de leitura e de trabalho da mãe. Pode-se 

concluir, a partir daí, que a criança sente-se à vontade para rabiscar e escrever 

nesse material, pois, de outra forma, não o faria, sentiria-se impedida de executar tal 

ação. 



 

 

 

 

 Outra coisa que também chama a atenção é que os recados não foram 

escritos no mesmo dia, pelo menos não na mesma hora, mas, na mesma época: um 

foi escrito de grafite e o outro com esferográfica vermelha; enquanto um mostra um 

aspecto mais delicado, escrito com palavras e desenhos o outro já une palavras e 

números, além de se utilizar de abreviações, como “voc” (você) e “bjos” (beijos). 

Essas abreviações já seriam uma determinada influência do letramento digital 

adquirido pela menina? Pode ser, mas a correspondência manuscrita informal, entre 

amigos e familiares também pode conter alguns vocábulos abreviados. É o que 

veremos no texto a seguir. 

 

Texto 14 

 
(09 anos e 04 meses) 



 

 

 

 

 No texto acima percebe-se a evolução da escrita e dos conhecimentos 

culturais adquiridos pela criança. O lugar de origem e a data da escrita da carta 

aparecem no lugar adequado, segue-se a saudação para a amiguinha Vitória e logo 

depois os assuntos começam a ser abordados. 

 Esta carta é um exemplo claro de que as crianças conseguem adaptar a sua 

linguagem aos diferentes gêneros de texto produzidos por elas. Principalmente no 

que se refere aos gêneros digitais e aos manuscritos. Basta analisar a observação 

feita pela própria criança quando diz “...você também vai receber uma 

colaboraçãozinha, né ‘mulhé’ ou ‘muié’ como no bate papo né???” A menina 

compara a linguagem do bate papo com a do dia-a-dia. Isso comprova que as 

crianças conhecem muito bem os caminhos os quais estão trilhando no mundo da 

escrita. Elas não usam qualquer forma de escrever em qualquer texto, e conseguem 

adequar a linguagem ao que estão escrevendo.  

Dentre os assuntos abordados, pela forma como a criança se expressa, 

percebem-se os valores que continuam perpassando de uma geração a outra, como 

por exemplo o prazer de abrir uma carta que chega pelas mãos do carteiro. Isto se 

observa na voz da menina que diz “Olha, quero uma resposta logo, pode ser 

entregue na sala ou pelo correio, que é mais legal, né?”. Está claro que, mesmo que 

algumas pessoas não gostem de escrever e/ou enviar a correspondência pelo 

correio, é assim que ela prefere receber suas cartinhas. 

 Vê-se ainda, no meio da conversa escrita, distender-se um assunto digital 

quando se fala em globalink, por exemplo, e ainda quando a menina pede à amiga 

dicas sobre como salvar algo nas pastas.  

Amaral (2003, p. 46) ressalta que “a internet passou a ser um dos elementos 

fundamentais para uma nova cultura jovem”. O autor completa ainda dizendo que  

 

Essa nova cultura flui das experiências no ciberespaço, que 
permitem a formação de comunidades virtuais nas quais as 
crianças exercem sua condição de usuários-ativos e nas quais 
estabelecem uma experiência social totalmente diferenciada dentro 
de um ambiente interativo. (AMARAL, 2003, p.46) 

 

Percebe-se, no texto analisado, uma conversa de internautas, que conhecem 

essa nova cultura digital da qual fala o autor, embora esteja sendo utilizado o 

gênero carta para se chegar à interação.  



 

 

 

 

 Outra observação feita sobre o texto é que, mesmo possuindo uma 

linguagem escrita dentro dos padrões gramaticais, nessa carta, transparecem 

algumas tendências às abreviações – comumente mais utilizadas nos textos 

digitais, mas não descartadas dos textos manuscritos -, basta observar as palavras 

vc (você), d (de), q (que) e bjos (beijos). Ora, esse texto trata-se de uma carta 

informal, dirigida à melhor amiga, portanto, não há problema algum no uso dessas 

abreviações, pois esse gênero de texto permite isso, principalmente na idade em 

que o emissor dessa carta se encontra. E como já foi colocado no item 1.2.2 (pp. 

49-50), as crianças diferenciam muito bem que linguagem utilizar em cada gênero. 

 A carta acima, a qual é multimodal, pois é escrita em meio a alguns 

desenhos, traz a maioria de suas características estruturais, como data, saudação, 

despedida, sendo esquecida apenas a assinatura, provavelmente pelo fato de o 

emissor já estar identificado no envelope. 

 Há ainda entre os gêneros carta e bilhete certas semelhanças em sua 

estrutura. E esses dois gêneros escritos levam ainda algumas de suas semelhanças 

a um terceiro gênero: o e-mail, que nessa época já faz parte do mundo da escrita 

dessa criança, mas que não vai ser analisado aqui. 

Muitos estudos sobre o desenvolvimento da capacidade que a criança tem 

para redigir focalizam o tipo de discurso usado por esses pequenos escritores, os 

objetivos comunicacionais aspirados por eles e o grau de maturidade sintática das 

construções usadas nos textos (KATO, 2002, p.193). Pode-se observar isto nos 

textos analisados. Como afirmam Rojo e Cordeiro (2004, p.17), “os gêneros são 

muitos e circulam em esferas sociais específicas – cotidianas, burocráticas, de 

imprensa, dos negócios, literárias e artísticas etc”, portanto, possuem diferenças e 

semelhanças na forma com o são produzidos. E isso é percebido muito cedo pelas 

crianças. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1.4 Textos oficiais no universo infantil 

 
Texto 15 

 
(10 anos e 25 dias) 

 

Um outro gênero surge no universo dos textos escritos por Carol: a certidão 

de nascimento. E é contextualizando o evento ocorrido que se descreverá a criação 

desse texto. 

O texto surge a partir de uma brincadeira entre Carol e o primo Marquinhos, 

três anos  mais novo que a menina. Os dois brincando na casa de praia, encontram 

uma pequena joaninha e fazem aquela festa que crianças costumam fazer diante 

dos pequenos acontecimentos. Eles criam um nome para o bichinho e Carol tem a 

idéia de registrar isso por escrito. A menina pega então caneta e papel e cria a 

certidão de nascimento da joaninha que é chamada por eles de Joana Linda. Os dois 

vão criando dados que caracterizam o pequeno inseto e Carol vai registrando esses 

dados no papel. No registro consta o lugar e a data de nascimento, os nomes dos 

donos, ou seja, das duas crianças, os nomes dos avós – no caso, os nomes dos pais 



 

 

 

 

de Marquinhos -, além da cor dos olhos e da couraça da joaninha. A certidão contém 

ainda – para completar a multimodalidade existente – o desenho da joaninha, 

representando a foto. Após concluir a produção escrita, Carol junto ao primo corre a 

mostrar a joaninha e a certidão a toda a família, que se encontrava no local. Logo 

depois, a menina pede a sua mãe que guarde o documento de nascimento da 

joaninha. 

Analisando os dados presentes no texto, percebe-se que a menina possui um 

vasto conhecimento de alguns gêneros tidos como secundários. Neste caso da 

certidão, pode-se encontrar dados, como a cor da pele e dos olhos do bebê, que, na 

verdade, encontram-se, não na certidão de nascimento, mas, no certificado que os 

pais da criança recém-nascida recebem na maternidade. A foto é um outro dado que 

não se encontraria nesse gênero, mas na carteira de identidade ou de habilitação, 

gêneros também conhecidos pela menina, que vê os pais sempre em contato com 

esses documentos. No texto criado, há ainda uma informação específica: os nomes 

do dono e da dona. Dados que somente constariam em documentos de posse de 

imóveis, veículos ou algo material, mesmo assim com outra nomenclatura. 

 Bakhtin (2003[1979], p.265) coloca que alguns gêneros secundários, entre 

eles os documentos oficiais, jurídicos ou políticos são menos favoráveis à 

individualização da linguagem do sujeito, pois necessitam de serem padronizados. 

Bom, isso é válido para o mundo real, onde os documentos têm uma fundamental 

importância para os sujeitos, que os utilizam para fins determinados, mas isso não é 

válido para o mundo da criatividade infantil, onde tudo pode, onde tudo depende da 

imaginação de cada um. E é assim que se pode ver a validade da certidão de 

nascimento da joaninha para o mundo fictício de Carol e de seu priminho. O 

conhecimento da existência desses gêneros secundários é que veio a gerar a 

produção desse texto em análise.  

Outros textos, com aspectos mistos bem claros serão analisados adiante. 

 

3.1.5 A mistura de gêneros na produção de textos in fantis 

 

 Logo abaixo, encontra-se um texto que traz um misto de conto, diário e texto 

de opinião. É o texto “Querer n@o é poder”. 

 



 

 

 

 

Texto 16 

        
(08 anos e 08 meses) 

 

 Nos enunciados do sujeito que produziu o texto, além da voz de autoridade 

do pai ressoando, há a presença de muitos outros discursos que indicam o letramento 

adquirido por essa criança produtora. 

 O texto foi escrito espontaneamente, em casa, a partir de um acontecimento 

familiar que aqui será narrado. Num domingo, as crianças, Carol e o irmão Matheus, 

estavam discutindo sobre quem iria usar o computador para entrar na internet 

naquele momento. No auge da confusão entre os dois, o pai se coloca proibindo 

ambos de usar a internet até que aprendam a respeitar os horários de cada um. As 

crianças pedem socorro à mãe, que não desautoriza o pai. Matheus reclama e 

procura outra atividade. Carol, inconformada, pergunta se pode ao menos ficar 

digitando no computador, o que lhe é permitido, já que todo o interesse das crianças 

pela escrita é totalmente apoiada pela mãe.  



 

 

 

 

 A menina produz o texto acima, relatando os acontecimentos como ela vê. O 

texto, que começa com características de um conto, com narrador em 3ª pessoa, se 

desenrola para um texto de opinião sobre o comportamento dos pais em uma 

situação familiar. E, na penúltima linha, percebe-se uma forma muito utilizada em 

desabafos no diário (o texto é, na verdade, um tipo de desabafo): o uso da 1ª pessoa. 

   A menina menciona sua opinião sobre a submissão da mãe quando é 

relatado que ela “não podia fazer nada se não ele dava um grande carão nela junto 

com os filhos”. Em meio a uma opinião, esse discurso também traz um traço do 

letramento religioso - que pode ter sido adquirido junto à família ou à escola - , ao ser 

citado que a palavra do pai parecia ser “sagrada”, ou seja, aquilo a que se deve 

seguir e a que não se deve confrontar, pois, caso contrário, alguém será castigado. 

Nota-se que esse discurso de confronto com a realidade que se apresenta, começa 

pelo título “Querer n@o é poder!” uma forma inovada do já-dito “Querer é poder”, 

incluindo um novo efeito de sentido, pois a palavra n@o (não) aparece de forma a 

negar o sentido do discurso que traz à tona um ditado popular. É aí que o letramento 

cultural da criança transparece. Nessa mesma palavra “n@o” vê-se também a 

questão dos conhecimentos adquiridos com os gêneros digitais. O símbolo “@”, como 

já foi colocado no item 1.2.1, (pp. 40-41), serve para criar e localizar endereços 

eletrônicos de e-mail, msn, orkut, entre outros, na internet. Vê-se também, nesse 

contexto, o que coloca Amaral (2003) sobre o fato de a internet ter se tornado um dos 

elementos fundamentais na nova vida cultural do jovem. O autor diz que 

 

a brincadeira digital propõe uma reformulação da brincadeira 
tradicional, os jogos e softwares destinados às crianças tornaram-se 
os novos brinquedos contemporâneos, alterando também a forma 
pela qual essas se inserem no mundo do adulto. Além disso, durante 
o período em que utiliza a internet, a criança entra em contato com 
novos desafios com os quais acaba por desenvolver determinadas 
habilidades na investigação e seleção do que lhes é oferecido, tais 
como a orientação espacial, a coordenação motora-visual e a 
percepção sensorial. (AMARAL, 2003, p.47). 

 

 Entende-se dessa forma o desalento das crianças quando foram proibidas, 

em pleno domingo, de utilizarem a internet. Se os gêneros digitais, como coloca o 

autor, reformulam as brincadeiras tradicionais, então, as crianças disputam o 

computador como disputariam um outro brinquedo. 



 

 

 

 

 No decorrer do texto, a briga entre irmãos acaba sendo relevada e surge a 

solidariedade nos enunciados “os pobres coitados ficavam tão tristes e com tanta 

raiva que era de dá pena!” ou ainda quando diz “A gente eu e meu irmão ficávamos 

como se fosse na rua da amargura!”. Nesse momento os dois padeciam do mesmo 

problema. 

 Nota-se no texto a multimodalidade presente no uso de letras diferenciadas e 

mesmo na palavra “n@o”, já tão comentada. Também está claro o desenvolvimento 

dos princípios de letramento abordados neste trabalho durante toda a análise. 

 Mas, voltando ao texto e à situação contextual de produção, pode-se concluir 

que, na forma como determinadas palavras são utilizadas, há um quê de 

singularidade do sujeito produtor do texto em análise. E que, em sua singularidade, 

aparecem os conhecimentos sociais, culturais e históricos nos enunciados 

constituintes da produção escrita que materializa os discursos da criança. 

O próximo texto a ser analisado é uma produção multimodal, escrito por Carol, 

de forma espontânea, aos nove anos e seis meses. 

 

Texto 17 

 

 

Texto no formato original13 – estilo cineminha                                      

                                                
13 Ler esse texto de cima para baixo, observando a seqüência das tirinhas (01, 02, 03, 04...). 
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Pág. 03 

 

(09 anos e 06 meses) 

 

 O texto “A Gatinha Kika” apresenta o letramento adquirido pela criança na 

convivência familiar, em uma situação cotidiana de um bichinho de estimação. 

Nesse texto, encontra-se a multimodalidade na escrita, que se manifesta através 

dos enunciados acompanhados de desenhos e da mistura dos gêneros cinema e 

quadrinhos. 

 O texto, em seu formato original (cf. acima), foi produzido em tirinhas, 

depois colado pelas pontas em palitos, nos quais foi enrolado, e inserido em uma 

caixinha de papelão. Está pronto assim um cineminha o qual o interlocutor vai 



 

 

 

 

manuseando à medida que lê a historinha contada. E aí está mais uma produção 

vinculada à vida familiar desta criança. 

 Na produção do texto acima, a menina utiliza-se de desenhos, que, de 

acordo com Mèredieu (1974, p. 14), são o “modo de expressão próprio da 

criança”. Os balões indicam as falas da gatinha, personagem principal de seu 

“filme”. O uso das onomatopéias “ueu,eum,eum,eum” e “splek” (p. 01 do texto 

acima) representam os miados de enjôo e o vômito da gatinha após comer um 

grilo. O uso das onomatopéias surge ainda em “umm!” (p. 02 do texto), quando a 

gatinha se aproxima da tigela de ração, depois de anunciar “vou comer!”.  Os 

sons da oralidade que são reproduzidos na escrita dão um toque especial à 

produção. Outro ponto interessante também é a interação da personagem – a 

gatinha Kika – com o seu leitor, na última “cena”, ao perguntar “Está servido?”. Na 

estrutura dessa produção podem-se ver os reflexos da convivência que a criança 

tem com o cinema e com as histórias em quadrinhos.  

 Observa-se também, através dessa produção, os três princípios de 

desenvolvimento de letramento de Goodman (2001) trabalhando em conjunto. Já 

há um pleno desenvolvimento dos princípios lingüísticos que regularizam a 

estrutura, a coerência e a sintaxe do texto, mas também se apresentam os 

princípios relacionais e funcionais, unindo a imaginação à realidade e indicando a 

funcionalidade da produção escrita. 

 Junto à forma escrita do texto está o portador (ou o suporte): a caixinha de 

cinema (antes, uma caixa de perfume), cujo orifício central representa a tela, 

através da qual cada cena é apreciada, uma de cada vez. Essa união dos 

gêneros é uma demonstração do que a criança conhece no meio em que vive. E, 

ao se analisar esses conhecimentos através dessa produção, pode-se lembrar o 

que já dizia Bakhtin (2003[1979] p. 285): 

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles 
a nossa individualidade (onde isso é possível e necessário), 
refletimos de modo mais flexível e sutil a situação singular da 
comunicação; em suma, realizamos de modo mais acabado o 
nosso livre projeto de discurso. 
 



 

 

 

 

 Percebe-se no texto o discurso do falante/escritor e sua entonação 

expressiva determinados pela escolha do gênero produzido. 

 O letramento infantil  pode se dar assim, por meio da interação, do convívio 

com os gêneros textuais e da participação nos eventos de letramento. É através 

da leitura, da escrita e também da oralidade, utilizando-se dos gêneros e da 

multimodalidade, que se enchem de conhecimentos as mentes das crianças, que, 

numa outra fase, reproduzem e reinventam os conhecimentos adquiridos. Cada 

uma com sua imaginação, dando um toque de singularidade àquilo que se 

apreende socialmente, na interação com o outro. 

 Ao se analisar esses dezessete textos aqui presentes, percebe-se o prazer 

que essa criança tem em produzir, de livre e espontânea vontade, tanto material 

escrito. E o interessante é que, ao mesmo tempo em que ela produz, procura 

divulgar aquilo que produziu com uma determinada função comunicativa, para um 

determinado interlocutor. Isso revela o perfil de uma criança que foi inserida muito 

cedo no mundo da leitura e da escrita, mas um mundo rodeado pela interação 

com o adulto, o que o torna mais atraente ainda.  O gosto pelas práticas de 

letramento, demonstrado por essa menina, faz perceber a importância de se 

incentivar e estimular as habilidades reveladas pela criança, acreditando na 

capacidade demonstrada por ela, mesmo quando o que ela escreve parece ser 

ainda algo sem muita importância para esse mundo tão movimentado dos adultos. 

 Diante de tudo isso, torna-se a lembrar aqui o grande valor da interação 

entre criança/adulto, num contexto familiar, propício ao desenvolvimento das 

práticas de letramento tão necessárias aos sujeitos, participantes dessa 

sociedade contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Letramento, tal como aparece nas definições de dicionário e ainda de muitos 

autores, é a proficiência que o sujeito tem na leitura e na escrita. Mas, como foi 

demonstrado aqui, neste trabalho de pesquisa, letramento não é só isso. Letramento 

é um termo muito mais abrangente que envolve conhecimentos sobre leitura, escrita 

e também oralidade, além disso, não pode ser restrito somente ao que se escreve e 

se lê, porque envolve os conhecimentos culturais, históricos e sociais que o sujeito 

adquiri, não numa etapa da vida que se passa na escola, mas por toda a vida, em 

qualquer lugar em que se esteja. 

Por isso, a criança torna-se letrada muito antes de ser alfabetizada e/ou 

escolarizada. As crianças começam muito cedo a ter acesso ao material escrito que 

circula em casa, na rua, na sociedade, para somente depois ter acesso ao que 

circula na escola. Ou seja, ao ser inserida  na escola, a criança já tem demonstrado 

pelo menos um dos princípios de desenvolvimento do letramento (GOODMAN, 2001) 

e já traz conhecimentos, que não são poucos, adquiridos no ambiente familiar e 

social, no qual convive com outros sujeitos que, de uma forma ou de outra, estão lhe 

ensinando algo. 

Daí se dizer que não existe um sujeito “iletrado”, existe um sujeito que não foi 

alfabetizado, pois, vivendo em uma sociedade letrada, o sujeito torna-se também 

letrado, mesmo que se utilizando da oralidade. Como exemplo disso, basta lembrar o 

que foi retratado no filme “Central do Brasil”, quando pessoas que não sabem 

escrever alfabeticamente procuram, na Central, Dora, personagem protagonista 

vivida por Fernanda Montenegro, para escrever suas cartas que são ditadas por 

cada um desses sujeitos. Observa-se que, mesmo não sendo alfabetizados, aqueles 

sujeitos conhecem a estrutura da carta, sabem para que serve, sabem que é 

necessário colocá-la num envelope e postá-la no correio. Reconhece-se aí o 

desenvolvimento do letramento dessas pessoas ao se conhecer e entender as 

funções da escrita na sociedade 

Voltando a enfatizar o letramento que se dá na infância, percebe-se que a 

família tem uma importância fundamental no desenvolvimento do letramento de suas 

crianças, pois é na interação entre pais/filhos ou adulto/criança que esses pequenos 

sujeitos ampliam o sistema lingüístico e conseguem ser inseridos no mundo da 



 

 

 

 

escrita. E, geralmente, quanto maior for o incentivo que a criança recebe dos adultos, 

mais ela demonstra interesse em ler e escrever. 

Pode-se dizer que a convivência com a diversidade de gêneros textuais 

estimula a criança a produzir textos variados e a faz compreender melhor os valores 

da escrita em uma sociedade letrada, pois, percebeu-se, durante a pesquisa, que as 

produções textuais de uma criança geralmente se dão num dos gêneros textuais 

com os quais ela convive; além disso, respondendo ao primeiro questionamento 

elaborado para essa pesquisa, pôde-se ver que os variados textos que a criança 

produz espontaneamente representam, muitas vezes, os eventos de letramento dos 

quais ela participa no ambiente familiar. Daí, vê-se o quanto é importante que a 

criança conheça e manuseie textos pertencentes aos demais gêneros, entre eles os 

digitais, para que conheça melhor o funcionamento da escrita.  

Quanto a isso, viu-se aqui, que é desnecessária a preocupação que grande 

parte dos adultos tem em achar que os gêneros digitais que fazem parte do dia-a-dia 

de suas crianças possam influenciá-las a escrever fora dos padrões gramaticais. 

Exemplos práticos disso foram demonstrados na análise dos textos, neste trabalho 

(cf. texto 14). Mesmo que as crianças convivam diariamente com os meios 

eletrônicos, pode-se confirmar que maiores problemas com a escrita não devem 

acontecer, pois, no computador, a criança se depara com outros tipos de textos além 

dos produzidos por elas, e nem todos os textos digitais possuem a mesma estrutura. 

Pode-se dizer, então, que a convivência com os gêneros eletrônicos só tem a 

acrescentar na aprendizagem da leitura e da escrita pela criança, desde que, é 

óbvio, não se tornem únicos para a criança, mas estejam lado a lado de outros 

tantos gêneros, como os contos, os quadrinhos, o cinema, as cartas, o texto 

científico, a propaganda e muitos outros que sempre estiveram tão presentes no lar, 

na escola e na sociedade. 

Percebeu-se ainda que todo o material escrito por uma criança, na tentativa 

de repassar uma mensagem, seja através de rabiscos, desenhos, garatujas ou 

signos alfabéticos, pertence a um determinado gênero – como os que aqui foram 

demonstrados – e possui significado para ela. Esse significado, atribuído ao que foi 

escrito, é comentado pela criança enquanto está escrevendo ou mesmo quando 

mostra esse texto para alguém. Os rabiscos e desenhos fazem parte do processo da 

escrita e é a partir deles que as crianças começam a desenhar as letrinhas que 



 

 

 

 

passam a conhecer. Outra coisa que se pode dizer é que as crianças não escrevem 

somente por escrever, mas para demonstrar suas alegrias, tristezas, angústias, para 

marcar seus momentos de raiva, para manifestar os seus afetos, para interagir com 

o outro, mesmo que esse outro, no momento, encontre-se ausente, ou seja, as 

crianças escrevem para alguém próximo e/ou distante, pois, para os seus textos, 

existe um interlocutor, seja a mãe, o pai, o irmão, outra pessoa que convive com elas 

ou mesmo alguém que se conhece apenas por uma imagem na televisão, como é o 

caso da destinatária do texto 08, analisado neste trabalho (cf. p.83). Isso acontece 

porque as crianças reconhecem e se interessam pelas práticas sociais da escrita, 

mesmo antes de serem alfabetizadas. O que foi dito aqui também responde a mais 

um questionamento feito no início do trabalho: “O que a criança escreve, que 

gêneros utiliza, por que escreve e para quem escreve, antes e depois do domínio da 

escrita alfabética?” 

Diante disso vê-se que o estudo do letramento infantil e, mais ainda, do 

letramento infantil no meio familiar, ainda tem muito o que se pesquisar e se 

compreender. Esse letramento familiar precisa ser melhor investigado, com crianças 

de classes sociais e estruturas familiares diferentes, para que se consiga ver, 

realmente, até que ponto o letramento da família interfere ou influencia na 

aprendizagem da criança, pois, já se conhece a relevância da família na aquisição da 

linguagem escrita pela criança e da importância dos eventos de letramento 

acontecidos no ambiente familiar. São esses eventos que primeiro despertam o 

interesse da criança pelo mundo da escrita.  

Como pôde ser visto aqui, quando a criança recebe incentivo e vê que as 

pessoas valorizam o que ela escreve, tendem a procurar cada vez mais meios para 

exercitar essa escrita, mesmo antes de se apropriarem do conhecimento sobre os 

signos alfabéticos. Percebem-se também as influências do letramento familiar na 

qualidade e na quantidade de textos escritos pela criança e na ampliação do seu 

sistema lingüístico a partir da interação com esses adultos letrados, no ambiente 

familiar. 

Uma outra conclusão a que se chega é que quando essa escrita, desenvolvida 

pela criança, é olhada de forma natural, respeitando-se as fases pelas quais ela 

precisa passar para chegar ao uso adequado das regras gramaticais, pode-se ver  

um desenvolvimento mais pleno e menos traumatizante. 



 

 

 

 

Após a exposição feita, espera-se que este trabalho contribua para uma 

melhor compreensão sobre o letramento familiar, que se dá com eventos simples 

acontecidos no dia-a-dia, como ler histórias para as crianças, deixá-las manusear o 

material de leitura que se tem em casa, sem impedi-las de rabiscar aquilo que puder 

ser rabiscado, ler receitas, cartas, listas de compras, embalagens de produtos 

usados em casa para que as crianças escutem, deixar que elas utilizem os 

equipamentos eletrônicos como TV e computadores, oferecer-lhes lápis e papel 

quando estiver (os pais ou responsáveis) estudando, lendo ou escrevendo algo – isto 

incentiva as crianças a escreverem também - , mostrar-se interessado no que as 

crianças escrevem, entre outras pequenas coisas que podem ajudar as crianças no 

difícil processo de aquisição da escrita. 

Este trabalho de pesquisa apenas inicia uma longa caminhada pelas trilhas do 

letramento, e, futuramente, poderá ser direcionado para uma pesquisa mais 

complexa envolvendo outros sujeitos com situações familiares diversificadas; como 

também poderá ser direcionado para uma maior investigação sobre os variados 

gêneros e os múltiplos letramentos que se dão na infância e na adolescência, 

investigando quais conhecimentos são mais adquiridos no lar, na escola e na 

sociedade e como esses conhecimentos levam ao letramento da(o) 

criança/adolescente, sujeito em plena constituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 
ABAURRE, M. B. Os Primeiros Sinais. In: ABAURRE, Maria Bernardete M., F., 
Raquel S. e MAYRINK-SABINSON, Maria Laura T. Cenas de Aquisição da Escrita: 
o sujeito e o trabalho com o texto. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação 
de Leitura do Brasil, 1997. (Coleção Leituras no Brasil). 
 

AMARAL, Sérgio F. do. Internet: novos valores e novos comportamentos. In: SILVA, 
Ezequiel T. da (coord.), FREIRE, Fernanda, ALMEIDA, R. Q. de e AMARAL, S. F. 
do. A Leitura nos Oceanos da Internet . São Paulo: Cortez, 2003.  
 

AZENHA, Maria da Graça. Construtivismo: de Piaget a Emília Ferreiro . 7 ed. São 
Paulo: Ed. Ática, 1999. (Série Princípios). 
 

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal . Tradução do russo Paulo Bezerra. 4 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003[1979]. 
 

BAKHTIN, M. / VOLOCHINOV, V. N. Marxismo e Filosofia da Linguagem . 8 ed, 
São Paulo: Hucitec, 1997[1929]. 
 

BARTON, David. Preface: literacy events and practices. In: HAMILTON, M, BARTON, 
D. e IVANIC, Roz (orgs). Worlds  of Literacy . Clevedon: Multilingual Matters, 1993. 
 

BAYNHAM, Mike. Defining Literacy: models, myths and metaphors. In: BAYNHAM, M. 
(org.). Literacy Practices: investigating literacy in socia l contexts . London: 
Longman, 1995. 
 

BAZERMAN, Charles. Escrita, Gênero e Interação Social . São Paulo: Cortez, 2007. 
 

BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de Fadas . Tradução de Arlene 
Caetano. 18 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004[1980]. 
 

BOSCO, Zelma R. No Jogo dos Significantes: a infância da letra . Campinas-SP: 
Pontes, 2002. 
 

BRANCO, Camilo Castelo. Amor de Perdição . São Paulo: Scipione. (Coleção 
Clássicos Scipione), 1994. 
 

CAGLIARI, G. M. e CAGLIARI, L. C. Diante das Letras: a escrita na alfabetização . 
Campinas – SP: Mercado de Letras. (Coleção Leituras no Brasil), 2005. 
 



 

 

 

 

CENTRAL DO BRASIL . Direção de Walter Salles. Vídeo Filmes Produções Artísticas. 
1998. DVD. 112m. 
 

DIONÍSIO, A. P. Multimodalidade Discursiva na Atividade Oral e Escrita. In: 
MARCUSCHI, L. A. e DIONÍSIO, A. P. (orgs). Fala e Escrita . Belo Horizonte: 
Autêntica, 2005. 
 

_____. Gêneros Multimodais e Multiletramentos. In: KAROWOSKI, A. M., 
GAYDECZKA, B. e BRITO, K. S. (orgs). Gêneros Textuais: reflexões e ensino . 2 
ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006.  
 

DESCARDECI, Maria Alice A. de S. Ler o Mundo: um olhar através da semiótica 
social . Educação Temática Digital, Campinas, SP, v. 3, n.2, pp. 19-26, jun, 2002. 
 

FARIA, Evangelina M. Brito de. Argumentação Infantil . Campina Grande: Bagagem, 
2004. 
 

FARIAS, I. R.  Letramento e Linguagem: reflexões a partir da semiótica francesa para 
uma prática de ensino. In: MATTE, Ana C. F. (org.) Linguagem, Texto, Discurso: 
entre a reflexão e a prática. (vol II). Rio de Janeiro: Lucerna; Belo Horizonte, MG: 
FALE/UFMG, 2007.  
 

FREIRE, Paulo. A importância do Ato de Ler: em três artigos que se  completam . 
25 ed. São Paulo: Cortez, 1991.(Coleção Polêmicas do Nosso Tempo). 
 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa . 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 

GOODMAN, Yetta. The Development of Initial Literacy. In: CUHMAN, Ellen, 
KINTGEN, E. R., KROLL, B. M. and ROSE, M. (eds). Literacy: a critical 
sourcebook . Boston; Bedford/St. Martin’s,  2001, pp.224-260. 
 

GOODY, Jack e WATT, Ian. As conseqüências do Letramento . Tradução 
Waldemar Ferreira Netto. São Paulo: Paulistana, 2006 [1963]. (Coleção Biblioteca 
Básica). 
 

HARTMAN, Geofftey H. Notions of Literacy. In: KERN, Richard (org.). Literacy and 
Language teaching . Oxford; Oxford University Press, 2000, pp. 13-41. 
 

HEATH, Shirley B. What no bedtime story means: narrative skills at ho me and 
school . Language in Society, 11, 1982. 
 

HIGOUNET, Charles. História Concisa da Escrita . Tradução da 10ª edição 
corrigida por Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2003.  



 

 

 

 

HYLAND, Ken. Genre: language, context and literacy . Annual Review of Applied 
Linguistics, 2002, pp. 113 – 135. 
 

KATO, Mary A. A Busca da Coesão e da Coerência na Escrita Infantil. In: KATO, 
Mary A. (org.). A Concepção de Escrita pela criança . 3 ed. Campinas – SP: 
Pontes, 2002. 
 

KLEIMAN, Ângela (org.). Modelos de Letramento e as Práticas de Alfabetização na 
Escola. In: KLEIMAN, Ângela (org.). Os Significados do Letramento: uma nova 
perspectiva sobre a prática social da escrita . Campinas, SP: Mercado de Letras, 
1995. (Coleção Letramento, Educação e Sociedade).  
 

LURIA, A. R. O Desenvolvimento da Escrita na Criança. In: VYGOTSKY, L. S., 
LURIA, A. R. e LEONTIEV, A. N. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem . 
São Paulo: Ícone, 1988. 
 

MACEDO, Joaquim Manuel. A Moreninha . Barueri-SP. Klick Editora, 2000. (Coleção 
Clássicos da Literatura). 
 

MACHADO, Irene. Gêneros discursivos In: BRAIT, Beth (org.) Bakhtin: conceitos-
chave . São Paulo: Contexto, 2005. 
 

MACLAREN, Peter. L.  Culture or Cânon?  Critical Pedagogy and the Politi cal of 
Literacy . Havard Educational Review, 1988. 
 

MARCUSCHI, Luiz.  Da Fala para a Escrita; atividades de retextualizaç ão. 4 ed. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
 

______.  Gêneros Textuais Emergentes no Contexto da Tecnologia Digital. In: 
MASCUSCHI, L. A. e XAVIER, A. C. (orgs.). Hipertexto e_ Gêneros_ Digitais . Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2004. 
 

MAYRINK-SABINSON, M. L. T. Um Evento Singular. In: ABAURRE, Maria 
Bernardete M., Fiad, Raquel Salek e MAYRINK-SABINSON, Maria Laura T. Cenas 
de Aquisição da Escrita: o sujeito e o trabalho com  o texto . Campinas, SP: 
Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1997. (Coleção Leituras no 
Brasil). 
 

MÈREDIEU, Florence de. O Desenho Infantil . Tradução de Álvaro Lorencini e 
Sandra M. Nitrini. São Paulo: Cultrix, 1974. 
 

MOREIRA, N. da C. R. Portadores de texto: concepções de crianças quanto a 
atributos, funções e conteúdo. In: KATO, M. A. A Concepção de Escrita pela 
criança . 3 ed. Campinas – SP: Pontes, 2002. 



 

 

 

 

 PAIVA, Vera Lúcia M. de O. E-mail: um novo gênero textual. In: MARCUSCHI, L. A. e 
XAVIER, A. C.(orgs). Hipertexto e_Gêneros_Digitais . Rio de Janeiro: Lucerna, 
2004. 
 

PITT, Kathy. Family Literacy. In: BARTON, D, HAMILTON, M. e IVANIC, R. (orgs). 
Situated Literacies . London: Routledge, 2000, pp.108-124.  
 

RAMA, A., VERGUEIRO, W., BARBOSA, A., RAMOS, P. e VILELA, T. (orgs).  Como 
Usar as Histórias em Quadrinhos em Sala de Aula . São Paulo: Contexto, 2004.  
(Coleção Como usar na sala de aula). 
 

REGO, Lúcia B. Descobrindo a língua escrita antes de aprender a ler: algumas 
implicações pedagógicas. In: KATO, Mary A. (org.). A Concepção da Escrita pela 
Criança . 3 ed. São Paulo: Pontes, 2002. 
 

ROJO, Roxane Helena R. Concepções não-valorizadas de escrita: a escrita como 
um outro modo de falar. In: KLEIMAN, Ângela (org.). Os Significados do 
Letramento: uma nova perspectiva sobre a prática so cial da escrita . Campinas, 
SP: Mercado de Letras, 1995. (Coleção Letramento, Educação e Sociedade).  
 

ROJO, R. H. e CORDEIRO, G. S. Apresentação: Gêneros Orais e Escritos como 
Objetos de Ensino: modo de pensar, modo de fazer. In: SCHNEWLY, Bernard e 
DOLZ, Joaquim (2004). Gêneros Orais e Escritos na Escola . Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 2004. 
 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O Pequeno Príncipe . 45 ed. Rio de Janeiro: Agir, 1997. 
 

SCARPA, Ester Miriam. Aquisição da Linguagem In: MUSSALIM, Fernanda e 
BENTES, Anna Christina. Introdução à Lingüística : domínios e fronteiras . (vol. II). 
São Paulo: Cortez,  2001.  
 

SILVA, Sílvia Maria C. da. A Constituição Social do Desenho da Criança . 
Campinas – SP: Mercado de Letras, 2002. 
 

SINCLAIR, Hermine. O Desenvolvimento da Escrita: avanços, problemas e 
perspectivas. In: FERREIRO, Emília e PALACIO, M. Gomes (orgs). Os Processos 
de Leitura e Escrita . 3 ed. Porto Alegre; Artmed, 1987. 
 

SOARES, Magda. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas . (Trabalho 
apresentado no GT Alfabetização, Leitura e Escrita, durante a 26ª Reunião Anual da 
ANPED, realizada em Poços de Caldas, de 05 a 08 de outubro de 2003), 2003a. 
 

_____. Letramento: um tema em três gêneros . 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 
2003b. 



 

 

 

 

 
SOUZA, Lusinete Vasconcelos.  As Proezas das Crianças em Textos de Opinião . 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003. (Coleção Idéias sobre Linguagem). 
 

STÁBILE, Rosa Maria. A expressão artística na pré-escola . São Paulo: FTD, 1999. 
 

STREET, Brian. Introduction: The New Literacy Studies. In: STREET, Brian (ed.) 
Cross-cultural approaches to literacy . Cambridge University Press, 1993. 
 

TERZI, S. B. A Construção da Leitura . 2 ed. Campinas, SP: Pontes, 1997. 
 

_____. A oralidade e a construção da leitura por crianças de meios iletrados. In: 
KLEIMAN, Ângela (org.).  Os Significados do Letramento: uma nova perspectiva  
sobre a prática social da escrita . Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995. 
(Coleção Letramento, Educação e Sociedade).  
 

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e Alfabetização . 6 ed. São Paulo: Cortez, 
2004. (Coleção Questões da Nossa Época). 
 

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente . 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1998[1984]. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


