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RESUMO 

 

SILVA, Joelma Oliveira Santos. AQUISIÇÃO DA ESCRITA: IMPLICAÇÕES DO OUTRO. 

2016, f. 142 (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicado à Educação, da Universidade Federal Goiás, 2016. Orientadora: Profª. Drª. Silvana 

Matias Freire. 

 

Há muito tempo trabalho em escola como professora de crianças nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Em minha prática de sala de aula, uma questão sempre me chamou a atenção: 

como se dá a aquisição da escrita por parte das crianças, principalmente daquelas que não 

ascendem à escrita no período que, de acordo com os documentos oficiais, espera-se que tal 

aquisição ocorra? Dessa inquietação surgiu o projeto de pesquisa “Aquisição da escrita: 

implicações do Outro”, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação 

Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (PPGEEB/CEPAE/UFG) que 

resultou no presente trabalho. Para realizar minha investigação sobre o tema, tomei como 

referencial teórico a psicanálise freudiana e lacaniana. Dentre as noções psicanalíticas que 

norteiam meu estudo, há o “Outro”, instância fundamental na constituição de uma 

subjetividade. Utilizei também as operações de “alienação” e “separação”, tal como 

elaboradas por Jacques Lacan (2008), para analisar a produção escrita de alunos que, de 

acordo com sua faixa etária, já deveriam estar alfabetizados, manejando com „desenvoltura‟ a 

escrita padrão, mas ainda não o fazem. As produções escritas foram resultantes de oficinas 

planejadas especificamente para essas crianças. Além dessas produções, analisei entrevistas e 

questionários que foram realizados junto ao grupo gestor e pedagógico da escola e aos 

responsáveis pelos alunos. A pesquisa aconteceu em uma instituição de ensino regular por ser 

este o lugar privilegiado em que a escrita e a leitura são formalmente apresentadas à criança. 

Minha hipótese é a de que esse é o momento propício para que intervenções pedagógicas 

possam ser realizadas a fim de evitar constrangimentos sociais a essas crianças pelo fato de 

não estarem alfabetizadas. 

 

Palavras chave: Educação Básica. Aquisição da Escrita. Psicanálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, Joelma Oliveira Santos. ACQUISITION OF WRITING: IMPLICATIONS OF THE 

OTHER. 2016 f. 142 (Master Degree of Teaching in Elementary Education) - Teaching and 

Research Center Applied to Education, Federal University Goiás, 2016. Advisor: Professor 

Dr. Silvana Matias Freire. 

 

For a long time, I have worked in school as a teacher of children in the early grades of 

elementary school. During my practice in the classroom, a question has always caught my 

attention: how does the acquisition of writing by children happen, mainly of those who do not 

ascend to writing in the period, according to the official documents, is expected that such 

acquisition occurs? Out of this concern, the research project "Writing Acquisition: 

Implications of the Other" arose, presented to the Postgraduate Teaching Program in Basic 

Education of Applied Teaching and Research Center for Education (PPGEEB / CEPAE / 

UFG) which resulted in the present work. To conduct my investigation on this subject, I took 

as theoretical referential the Lacanian and the Freudian psychoanalysis. Among the 

psychoanalytic notions that guide my study, there is the "Other", essential instance for the 

constitution of subjectivity. I also used the operations of "alienation" and "separation", such as 

developed by Jacques Lacan (2008), to analyze the written production of students who, 

according to their age, should have been literate, handling with 'ease' the written standard, but 

still do not. The written productions were the result of workshops specifically designed for 

these children. Beyond these productions, I analyzed interviews and questionnaires which 

were conducted by the manager and pedagogical group of the school and also by those 

responsible of the students. The research took place in a regular educational institution since 

this is the privileged place in which writing and reading are formally presented to the child. 

My hypothesis is that this is the right time for pedagogical interventions to be carried out in 

order to avoid social constraints to these children due to the fact that they are not literate. 

 

Keywords: Basic Education. Writing Acquisition. Psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Há mais de vinte anos trabalho na educação, e desde que comecei tenho encontrado, 

nas instituições de ensino, crianças que apresentam ritmos diferentes de aprendizagem. A 

aquisição da escrita sempre despertou meu interesse, pois é comum perceber que a criança 

que se detém mais tempo nessa aquisição demonstra resistência em assimilar outros 

conteúdos por não conseguir ler e nem escrever.  

 O que percebo na relação das crianças que não conseguem aceder à escrita é que, por 

não conseguirem ler e escrever, ficam às margens do sistema educativo. Nesse sentido, o 

papel do professor das séries iniciais do ensino fundamental é primordial para que as crianças 

consigam de algum modo inserir-se nesse registro de linguagem, uma vez que ele irá fornecer 

a elas os elementos textuais necessários para a constituição da escrita. 

 Em nossa sociedade a ascensão ao mundo da escrita se torna cada dia mais necessária, 

para que o sujeito consiga se integrar socialmente. Quando a criança de algum modo encontra 

obstáculos na aquisição da escrita, encontra outros problemas dentro da escola, tais como: 

integração com os colegas e participação em projetos desenvolvidos pela instituição. 

Para obter meus dados, planejei e desenvolvi oficinas de leitura e escrita com as 

crianças do ciclo II que estavam sendo alfabetizadas na da Escola Municipal Professor 

Hilarindo Estevam de Souza, situada no Município de Goiânia.  

 Para compreender como se dá a aquisição da escrita para a criança, utilizei-me de 

estudos que iniciei no ano de 1999 como bolsista, no Projeto “Escola: língua materna e língua 

estrangeira” (CNPq/FE/UFG), nessa época também participei do grupo de Estudos da 

Linguagem na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Com a aprovação 

no processo seletivo do Mestrado Profissional na Educação Básica da PPGEEB tive a 

oportunidade de realizar um estudo teórico mais consistente sobre este tema. 

A investigação que realizo neste trabalho tem como fundamento teórico a psicanálise, 

principalmente os autores Sigmund Freud (1996) e Jacques Lacan (2008). 

No primeiro capítulo, faço um percurso sobre a concepção de escrita que norteia este 

estudo, a concepção de sujeito e de Outro a partir de Freud, Lacan e seus comentadores, além 

de discorrer sobre o conceito de linguagem.  
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Utilizarei as operações de alienação e separação
1
 tal como elaboradas por Lacan no 

seu livro Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais em psicanálise (2008),a fim 

de discutir a aquisição da escrita por parte da criança, bem como a constituição subjetiva 

dessa criança que acede à escrita, visto que esses dois movimentos são simultâneos.  

 No segundo capítulo, apresento o caminho pelo qual percorri desde o processo de 

observação do trabalho desenvolvido pela instituição de ensino até a elaboração e realização 

das oficinas de leitura e escrita que desenvolvi com as crianças durante a pesquisa que realizei 

na escola. Além de situar o contexto em que se deu a pesquisa, como foi a participação das 

famílias e do grupo gestor no desenrolar deste estudo e como obtive os dados que utilizei para 

análise da pesquisa.  

 Proponho uma discussão acerca do objeto de pesquisa que é a aquisição da escrita por 

crianças que apresentam um ritmo mais lento do que o esperado para a sua faixa etária. Para 

isso, tenho como pressuposto que a aquisição da escrita não é um processo natural para 

nenhuma criança. Observei, a partir da minha experiência, que para algumas crianças a 

inserção na escrita se dá com maior resistência do que para outras. Assim, no desenrolar da 

pesquisa durante as oficinas de leitura e escrita, relato o modo como trabalhei com essas 

crianças a fim de auxiliá-las de alguma maneira na aquisição da escrita.  

Em nenhum momento pretendo apresentar neste trabalho um manual de instruções 

para professores, mas relatar como meu percurso de pesquisa ampliou meu campo de visão no 

que se refere às possibilidades de enxergar outros modos de atuar em sala de aula diante de 

alguns impasses em relação à alfabetização.  

 Gostaria de ressaltar que esta pesquisa nasceu de questões formuladas a partir da 

minha experiência em turmas de alfabetização, não recorro ao conceito de escrita inconsciente 

tal como investigada na psicanálise, mas de aquisição da escrita no sentido de alfabetização.  

 No terceiro capítulo analiso os dados obtidos durante a pesquisa, que são as produções 

escritas das crianças. Para melhor entendimento do leitor, dividi a análise da escrita em 

sessões que foram organizadas de acordo com as propostas de produções de textos realizadas 

para as crianças durante a pesquisa. 

 Como este mestrado é profissional, exige-se a elaboração de um produto final como 

parte desta pesquisa. Assim, no quarto capítulo, apresento esse produto final que consiste na 

proposta de uma oficina para os professores da Escola Municipal Professor Hilarindo 

                                                 
1
Conceitos desenvolvidos por Lacan, em Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais em psicanálise. 
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Estevam de Souza, lugar onde desenvolvi a pesquisa e onde trabalho desde 2005. Proponho, 

nessa oficina, compartilhar com os professores o percurso teórico e metodológico pelo qual 

caminhei a fim de investigar a aquisição da escrita. 

 Por fim, apresento minhas considerações finais a respeito da pesquisa, sobre as 

entrevistas com os pais e o grupo gestor e principalmente sobre as produções escritas das 

crianças, que nortearam o trabalho desde o início. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

UM OLHAR SOBRE A LINGUAGEM 

 

 

Entre mim e mim, há vastidões bastantes para a navegação de 

meus desejos afligidos. 

Cecília Meireles 

 

Neste capítulo, farei um percurso sobre os pressupostos teóricos pelos quais tenho 

caminhado, de maneira a discutir a relação do sujeito com a aquisição da escrita. Para isso, 

fundamento minha discussão principalmente nos estudos de Freud e Lacan e seus 

comentadores. Parto do pressuposto de que o sujeito falante é efeito dos textos e discursos aos 

quais teve acesso desde as primeiras experiências de vida e, para sustentar essa conjectura, 

fundamento esta pesquisa, principalmente, na psicanálise.  

Na escola, são comuns os discursos que afirmam que a escrita é uma representação da 

fala e que esta teria a função primeira de comunicação. Porém, neste estudo a escrita é 

compreendida como efeito dos discursos e textos aos quais o sujeito está submetido. 

A escrita, como um registro de linguagem, é “um sistema linguístico que possui sua 

própria ordem” (SAUSSURE, 2005, p. 31) e as crianças são capturadas de diferentes 

maneiras por esse sistema. Algumas crianças não apresentam resistência ao processo de 

ensino-aprendizagem da escrita, outras, porém, embora se utilizem de diferentes registros de 

linguagem  como a linguagem oral, pictórica, gestual e outras, se recusam, mesmo que de 

forma inconsciente, a aceder ao registro escrito da linguagem.  

Algumas abordagens sobre a aquisição da escrita compreendem que a escrita seja 

representação da fala, isso conduz à ideia de que a criança aprende a falar naturalmente, uma 

vez que a aquisição da fala se dá, na maioria das vezes, de modo rápido e em situações não 

formais de aprendizagem. Sendo assim, a aquisição da escrita poderia repetir o mesmo 

processo, porém o que ocorre na maioria das vezes é que esta aquisição se dá em ambientes 

formais como a escola. 

Fundamentada no referencial teórico psicanalítico, não se pode afirmar que há 

naturalidade na aquisição da fala, nem na aquisição da escrita, pois toda manifestação humana 

é uma construção referida ao campo do Outro. Ao partir da ideia de naturalidade em aquisição 

de linguagem dá-se a entender que o sujeito teria acesso direto à linguagem. Pois, como 
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afirma Lemos (1992a, p. 3) o “pressuposto de „naturalidade‟ do processo decorre, portanto, 

nesse caso, de um percurso argumentativo que não permite mediação e que garante o acesso 

direto do organismo ao objeto pela inscrição no primeiro das propriedades do segundo”. 

Neste trabalho, a relação sujeito e Outro assume papel fundamental, já que, sem o 

Outro, o ser
2
  não assume o estatuto de sujeito. Sobre essa relação, Soler (1997a, p. 61) 

explica que, no “nível da alienação, temos o conjunto do ser, esse ser transformado em sujeito 

pelo Outro (...). Não é simplesmente ser: é ser transformado pela linguagem”.  

Lacan (1986), em O Seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud, diz que 

somente a partir do investimento destinado ao sujeito por mãe, pai, irmãos, professores e 

cultura há um comparecimento do sujeito. 

Ao tratar esse ser enquanto sujeito de linguagem, ao mesmo tempo se convoca o Outro 

o qual dá sentido a todas as ações do sujeito que fala, escreve e lê. Sobre essa implicação 

entre sujeito e Outro, Lacan (2008, p. 184) afirma que: 

 

Pelo efeito da fala, o sujeito se realiza sempre no Outro, mas ele aí já não persegue 

mais uma metade de si mesmo. Ele só achará o seu desejo sempre mais dividido, 

pulverizado, na destacável metonímia da fala. O efeito da linguagem está o tempo 

todo misturado com o fato, que é o fundo da experiência analítica, de que o sujeito 

só é sujeito por ser assujeitamento ao campo do Outro, o sujeito provém de seu 

assujeitamento sincrônico a esse campo do Outro. 

 

Esta é a noção de sujeito que fundamenta este trabalho, isto é sujeito constituído na e 

pela linguagem. Linguagem esta que só pode implicar o sujeito pelo Outro, uma vez que o 

Outro imprime encadeamentos de significantes aos gestos, à fala e também à escrita da 

criança. 

Ao falar sobre linguagem, colocam-se em jogo no mínimo dois elementos apropriados 

para constituírem o ser: o sujeito aprendiz e a linguagem, elementos que compõem uma 

estrutura, capaz de gerar o movimento de mútua constituição. 

Em momento anterior, discorri sobre esse movimento de constituição subjetiva, no 

qual o Outro (pai, mãe, irmãos e outros) por meio do investimento constitui o ser desde antes 

de este ser concebido, na medida em que se constitui no desejo do Outro parental. Esse 

investimento do Outro em um vir a ser se efetua na/pela linguagem.  

Embora Freud não tenha utilizado os mesmos termos, é possível encontrar a noção de 

Outro quando concebe o aparelho de linguagem como aparelho de memória. Nos estudos 

                                                 
2
 Termo utilizado por Lacan, em Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais em psicanálise, para 

designar aquele que está sob o sentido. 
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freudianos, não se trata de um aparelho construído para a linguagem, mas sim de um aparelho 

constituído por linguagem. 

Dessa forma, é possível depreender que Freud imediatamente convoca o Outro, uma 

vez que esse aparelho só se constitui a partir da linguagem investida pelo Outro. Segundo 

Moraes (1999, p. 10), “a linguagem não é só efeito desse funcionamento, mas é também 

aquilo que o funda”, pois o aparelho psíquico em Freud se constitui na/pela linguagem. 

Ao discorrer sobre a linguagem é preciso compreender que ela não se mostra em sua 

totalidade ao sujeito e ao Outro, já que se encontra em um movimento de constituição 

contínuo, diferentemente da língua, que, de acordo com Saussure (2005, p. 22) 

 

é a parte social da linguagem, que, exterior ao indivíduo que por si só, não pode nem 

criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em virtude duma espécie de contrato 

estabelecido entre os membros da comunidade. Por outro lado, o indivíduo tem 

necessidade de uma aprendizagem para conhecer-lhe o funcionamento, somente 

pouco a pouco a criança a assimila. 

 

 Linguagem, sujeito e Outro constituem-se mutuamente, num movimento permanente 

que ocorre ao longo da vida. Desse modo, o sujeito não se apropria da linguagem de uma vez, 

ela vai se constituindo na relação que sujeito e Outro estabelecem em suas inúmeras 

experiências discursivas. 

 Como já dito, Freud concebe o aparelho de linguagem, que será chamado de aparelho 

de memória, como sendo constituído por traços mnemônicos inscritos no sistema perceptivo 

humano, no qual a cada nova inscrição se reorganiza. Para Freud, grande parte da vida 

psíquica é inconsciente, e, ao se reorganizar, o sistema perceptivo encaminha parte do que 

estava inscrito na percepção para o inconsciente.  

Na carta 52, ao tratar sobre o mecanismo psíquico, Freud (1896[1996a, p. 281]) 

comenta que “o material presente em forma de traços de memória estaria sujeito, de tempos 

em tempos, a um rearranjo segundo novas circunstâncias – a uma retranscrição”. 

 O inconsciente está sempre apto a receber novas percepções que, em seguida, são 

transformadas em traços permanentes de memória. A inscrição inconsciente se estrutura como 

uma linguagem, isto é, presidido pelas leis da linguagem: combinação e seleção (ou pelos 

eixos sintagmático e paradigmático), nos termos de Saussure. 

No caso da aquisição da escrita, o que se percebe é que ao realizar combinações e 

seleções necessárias para escrever, a criança consegue perceber por meio dos textos orais e 

escritos que circulam em seu universo discursivo o que pertence ou não ao funcionamento da 

língua.  
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 Na escrita das crianças essas retranscrições também acontecem de tempos em tempos, 

e ao escreverem elas vão reorganizando suas produções escritas de acordo com as 

combinações possíveis na língua. 

  

1.1  ESCRITA: UM REGISTRO DE LINGUAGEM  

 

 Diversas teorias na área da educação e da psicologia realizaram elaborações acerca da 

alfabetização, muitas delas partindo do pressuposto de que a escrita é representação da fala. 

Até os anos 1980, o que imperava no Brasil, em relação às concepções de 

alfabetização, eram os estudos referentes à aquisição da leitura e da escrita, que buscavam os 

métodos mais eficazes para alfabetizar. O paradigma empirista associacionista ocupava lugar 

privilegiado nas discussões sobre alfabetização, e nesse paradigma a ideia de que a escrita é 

representação da fala vigorava nas discussões sobre o processo de alfabetização. Segundo 

Weisz (1999), por trás da simples palavra “associação” se escondia uma teoria do 

conhecimento que sustentava todas as discussões acerca da alfabetização. Essa teoria de 

conhecimento apontava para a ideia de que, ao aprender a ler, a criança aprendia um código 

de transcrição da fala, ou seja, seria capaz de estabelecer associações entre fonemas e 

grafemas, em seguida memorizar e, por meio da análise e da síntese, utilizar essas associações 

para ler e para escrever. 

 A partir dos anos 1980, os estudos de Emília Ferreiro sobre a psicogênese da língua 

escrita se tornaram um referencial para educadores e estudiosos no Brasil. Ao realizar estudos 

sobre a obra de Piaget, Ferreiro traz, para as teorias de alfabetização, o paradigma 

construtivista, no qual a concepção de sujeito ativo, reflexivo e cognoscente se tornou  

presente na aprendizagem da leitura e da escrita. De acordo com Ferreiro (1990) é possível 

perceber na escrita das crianças uma evolução, o que indica que elas chegam à escola sabendo 

alguma coisa ou fazendo suposições sobre à escrita, uma vez que não se pode identificar o 

momento exato em que esta aquisição teve início. 

 Na década de 1990, surge um novo paradigma que, embora não seja antagônico ao 

construtivismo, dele difere em seus aspectos conceituais. Os estudos sobre letramento no 

Brasil têm como principal representante Magda Soares e como característica a estreita relação 

entre cultura escrita, práticas sociais de leitura e escrita na sociedade e as diferentes formas de 

uso da escrita. Segundo Soares (2004), a discussão sobre letramento, no Brasil, está 

intimamente ligada ao conceito de alfabetização, o que tem levado a uma fusão desses dois 
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processos, no qual há uma prevalência do conceito de letramento e uma perda significativa da 

especificidade do processo de alfabetização.  

De maneira geral, essas teorias designam um papel secundário à escrita, que teria a 

função primeira de representação da oralidade.  

A partir desses referenciais, é possível depreender que a criança aprenderia a falar 

naturalmente, fora da relação com o outro, uma vez que possui, biologicamente, capacidade 

para falar. Já a escrita é adquirida por meio de uma mediação. 

O conceito de representação discutido nas teorias cognitivistas está intimamente ligado 

à psicologia, uma vez que se relaciona às atividades psíquicas do ser humano tais como a 

compreensão, a reflexão e, posteriormente, a aquisição do conhecimento. De acordo com 

essas teorias, a criança, conscientemente, teria uma compreensão da linguagem oral e somente 

depois poderia desenvolver a escrita. Sobre esse aspecto, Borges (2010, p. 84) destaca que: 

 

Essas concepções que, filiadas à filosofia clássica, ou da “essência”, substancializam 

sujeito e objeto, têm sido os pilares sobre os quais as teorias da alfabetização vêm se 

construindo. São elas que possibilitam não só que a descrição da alfabetização se 

reduza à relação dual de representação entre oralidade e escrita – em que só são 

retidos os seus aspectos fônicos e gráficos, respectivamente –, como que se atribua à 

escrita uma posição secundária nessa relação. 

 

 Para a psicanálise, tanto a oralidade quanto a escrita são compreendidas como efeito 

do funcionamento lingüístico-discursivo. Toda manifestação humana só é possível a partir do 

Outro. Como dito anteriormente, o pressuposto de naturalidade não condiz com esse 

referencial, uma vez que nada que se refere ao humano é natural, mas sim adquirido a partir 

do Outro. A este respeito, Pommier (2004, p. 10) afirma que “Do ponto de vista humano a 

natureza jamais se mostrou nua, mas sempre vestida de um panteão de forças obscuras: desde 

o início dos tempos, os homens acrescentam ao que eles percebem coisas diferentes daquelas 

que aí se encontram”
3
 (tradução minha). 

 Ao falar de aquisição da escrita, na psicanálise não há primazia da fala em detrimento 

da escrita. Sobre essa relação, Pommier (1996) afirma que entre a fala e a escrita existe a 

espessura do inconsciente. Assim, ambas ocupam lugares diferentes no funcionamento 

lingüístico-discursivo, mas igualmente importantes para que haja a aquisição da escrita.  

Em seu livro Psicanálise, lingüística e linguisteria, Borges (2010) faz uma crítica a 

essa visão representacionista das teorias cognitivistas a partir das ideias elaboradas 

                                                 
3
 “Du point de vue humain, La nature ne s‟est jamais montrée nue, mais toujours habillée de tout un Panthéon de 

forces obscures: depuis le début des temps, les homes ajount à ce qu‟ils perçoinvent autre chose que ce qui s‟y 

trouve.” 
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principalmente por Derrida. Derrida(1997) faz uma análise crítica ao que ele denomina 

logofonocentrismo, ou seja, a relação imediata e natural do pensamento ao discurso fonético, 

no qual se destaca a importância da fala sobre a escrita.  

Ao discutir essa relação entre oralidade e escrita, Derrida (1997, p. 87-88) realiza uma 

crítica ao logofonocentrismo ao dizer que: 

 

[...] a partir desse modelo particular que é a escritura fonética tal como ela reinava 

com a cultura grega. Os signos da escritura funcionavam nela num sistema em que 

deviam representar os signos da voz. Signos de signos. [...] a escritura se dá por 

imagem da fala. Ela desnatura, pois, mais gravemente o que pretende imitar. Ela não 

substitui nem mesmo uma imagem a seu modelo, ela inscreve no espaço do silêncio 

e no silêncio do espaço o tempo vivo da voz. Desloca seu modelo, não fornece dele 

nenhuma imagem, arranca violentamente ao seu elemento a interioridade animada 

da fala. Assim fazendo, a escritura distancia-se imensamente da verdade da coisa 

mesma, da verdade da fala e da verdade que se abre à fala. 

 

Neste fragmento, Derrida desnaturaliza o fato da escrita ser imagem da fala. Neste 

mesmo gesto, retira da ordem natural a aquisição da fala humana. Não é por ser capaz de 

refletir sobre o funcionamento da oralidade que o sujeito pode transcrever para a escrita os 

fonemas da fala. 

Tomando como referência a psicanálise, destaco um sujeito implicado no processo de 

aquisição da escrita, submetido ao funcionamento da língua, que apreende desse 

funcionamento, a oralidade e a escrita. O termo representação é definido a partir da hipótese 

do inconsciente. De acordo com Chemama (1995, p. 192), a representação é uma “forma 

elementar daquilo que é inscrito nos diferentes sistemas do aparelho psíquico e, em especial, 

daquilo a que se refere o recalcamento”. 

Para a criança em fase de alfabetização, é necessário que percorra o caminho da 

representação simbólica pelo contato com os textos escritos nas mais variadas formas, pois é a 

partir desse contato que ela será capaz de descobrir as combinações possíveis na língua 

constituída. Desde o nascimento a criança já tem contato com o simbólico, mas durante a 

aquisição da escrita, o contato com os mais variados textos escritos promove um 

deslocamento nessa experiência da criança. O acesso da criança à escrita passa por 

representações simbólicas da língua. 

Essas representações sobre a escrita chegam até a criança por meio das representações 

do Outro, ou seja, tudo que se conhece sobre o discurso, constituirá de algum modo, o 

discurso oral e escrito da criança. Por isso, quanto mais a criança estiver imersa em textos nos 

momentos que convocadas a escrever, maiores serão as possibilidades de ascensão à escrita. 

Nesse aspecto, Borges (2010, p. 97) afirma que o “acesso da criança à escrita implica a 



19 

 

representação. Implica que transite pelas representações do Outro, isto é, pelas representações 

sobre a língua que antecedem a sua, na ordem discursiva em que está inserida”. 

Para que a criança em fase de alfabetização consiga aceder à escrita, necessariamente, 

ela se submete ao funcionamento da língua que a cerca por meio dos textos escritos ou orais. 

Assim, ao manusear os elementos linguísticos e discursivos ela constituirá sua escrita a partir 

da escrita do Outro uma vez que, imersa em situações de leitura e escrita cotidianas, essa 

criança possivelmente reconstituirá as representações do que é possível ou não na língua. 

Segundo Lemos (1992b), essa reconstituição das representações simbólicas se dá pela 

via das operações „metafóricas‟ e „metonímicas‟. Na escrita, essas operações acontecem o 

tempo todo, pois substituições e combinações fazem parte do ato de escrever, sem que 

nenhuma delas se sobreponha a outra. Por meio dessas operações, a criança será capaz de 

construir sua escrita a partir dos discursos e textos aos quais de alguma forma teve acesso. 

Dessa maneira, é possível dizer que, quanto maior for a oferta de material lingüístico- 

discursivo para a criança que iniciou o processo de leitura e escrita, maiores serão as 

possibilidades dessa criança inserir-se na escrita, já que ela está intimamente implicada nesse 

funcionamento. Ainda que não haja garantias de que todas as crianças irão inserir-se na escrita 

a partir do contato direto e constante com o texto, pois não se pode esquecer que cada sujeito 

estabelece uma relação singular com a escrita. Sobre esse aspecto Borges (2006, p. 147) 

afirma que “é dos discursos orais e escritos do Outro que vêm os „significantes‟ com os quais 

a criança terá de utilizar na composição de seu texto escrito”. 

Acredito, desse modo, que, ao trabalhar com crianças em fase de alfabetização, a 

imersão cotidiana em diferentes tipos de texto seja uma aposta para que a aquisição da escrita 

ocorra. Uma vez que esse material fornecerá ao sujeito escrevente possibilidades de 

elaborações do próprio texto.  

 O sujeito a que me refiro neste trabalho não se mostra em sua totalidade, uma vez que 

é no campo do Outro que encontra todas as condições para sua constituição, é dividido pela 

linguagem e pelo inconsciente. E por isso mesmo, está sempre na condição de um devir. É 

sobre esse sujeito que irei discorrer logo em seguida. 

 

1.2  CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO  

 

Ao longo dos estudos freudianos há tentativas de elaborações sobre o eu, porém, de 

acordo com Cabas (2009, p. 29), “[...] parece haver consenso de que o próprio de Freud não é 

o sujeito. O próprio de Freud é o inconsciente. E, aí, a primeira conclusão que se impõe é que 
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enquanto o inconsciente é freudiano, o sujeito é lacaniano”. Freud parece não ter se ocupado 

diretamente em conceitualizar esse termo, embora haja, nas entrelinhas de seus textos, 

tentativas de elaboração acerca do sujeito. 

 Ao trabalhar com a noção de inconsciente, Freud nos apresenta um sujeito dividido, 

barrado pela linguagem, um sujeito que, de alguma maneira, altera o pensamento sobre esta 

noção que vigorava até então. A noção de sujeito era a do sujeito do cogito, ou seja, um 

sujeito racional e indivisível. Em seu texto “O sujeito e o Outro I”, Soler (1997b, p. 55) 

explicita que 

 

[...] o sujeito cartesiano, na medida em que é sujeito do pensamento, significa 

autoconsciência e mestria. O sujeito de pensamento, como pensamento inconsciente, 

significa o sujeito como escravo, não mestre; o sujeito assujeitado ao efeito de 

linguagem. É um sujeito subvertido pelo sistema de significantes. 

 

 Com Freud e, posteriormente, com Lacan, há um deslocamento radical sobre a noção 

de sujeito, já que ele passa a existir a partir do investimento do Outro. Em seu livro 

Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais em psicanálise (2008, p. 194), Lacan 

apresenta uma definição do sujeito que advém do campo do Outro: “O sujeito nasce no que, 

no campo do Outro, surge o significante. Mas por esse fato mesmo, isto – que antes não era 

nada senão sujeito por vir – se coagula em significante”. Nesse movimento de mútua 

constituição do ser ao Outro, e vice-versa, algo se produz, e é nesse ir e vir que o sujeito, 

enquanto tal, passa a existir.  

 O sujeito ao qual me refiro neste trabalho é o sujeito freudiano, da ciência e do 

inconsciente. Embora Freud não tenha se ocupado em conceituar esse termo, em seus textos 

ele faz elaborações acerca do aparelho psíquico, indicando que se trata de uma nova 

concepção de sujeito. Inicialmente, a expressão utilizada por Freud era aparelho psíquico, 

posteriormente, ele alterou para aparelho de linguagem. Este fato adianta o que Lacan 

elaboraria anos depois sobre a constituição do psiquismo humano no aforismo contido no 

seguinte fragmento “Se a psicanálise deve se constituir como ciência do inconsciente, convém 

partir de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem” (Lacan 2008, p. 19 – 

grifos meus). Ao falar desse sujeito, Lopes (2008, p. 267) ressalta que 

 

No lugar de exibir um sujeito sem qualidades, o inconsciente atesta a presença no 

sujeito de uma herança inerradicável relativa à sua dependência do Outro. Portanto, 

a descoberta do inconsciente atesta que o gesto da ciência moderna de expulsar do 

campo do conhecimento todos os saberes oriundos da tradição não erradicou 

completamente a ilusão, apenas a submeteu ao recalque. Mostra que o sujeito não se 

confunde com a consciência e que, no lugar da unidade ideal suposta pela equação 



21 

 

cartesiana “penso, logo sou”, o sujeito se apresenta como dividido. Seu status é o de 

fenda, corte. 

 

 Partindo da concepção de inconsciente apresentada por Freud, é possível dizer que a 

consciência e a razão não serão mais os únicos conceitos norteadores para as mais diversas 

linhas de investigação sobre o saber. De acordo com os estudos freudianos, grande parte da 

vida psíquica é inconsciente, ou seja, permanece na memória. Elementos presentes no 

inconsciente poderão comparecer ou não na consciência, e isso só seria possível por meio da 

linguagem.  

 Sendo assim, o sujeito em Freud, e também em Lacan, é o resultado dos discursos 

orais ou escritos aos quais é submetido, que o constituem e também constitui o Outro em um 

movimento de ir e vir. 

É nesse movimento que a vida psíquica tende a se desestabilizar e dar o impulso 

necessário para que o sujeito surja não somente pelo discurso do Outro, mas também 

enquanto sujeito de suas ações. Essa perspectiva difere da noção de um sujeito participativo, 

autor da ação, como era discutido por estudiosos de linhas cognitivistas, como Weiz (1999), 

Ferreiro (1980), Soares (1990) e outros. O sujeito da psicanálise, ao mesmo tempo em que se 

aliena ao outro, dele se separa para que possa comparecer de maneira singular. Trata-se de 

uma subjetividade sempre em constituição. 

 Assim, o sujeito da psicanálise a que se refere este trabalho não está pronto. Ao ser 

imerso na linguagem oral ou escrita ou ao assimilar um novo conhecimento, ele segue um 

movimento contínuo em relação ao Outro. 

Ao falar desse sujeito em seu texto “O sujeito e o Outro II”, Soler (1997a, p. 58) 

destaca que o “sujeito do inconsciente, como sujeito cartesiano, é um sujeito desconhecido – 

um sujeito do qual só sabemos que existe. O que ele é permanece desconhecido, 

indeterminado. Ele não é somente desconhecido, é também vazio, por ter perdido seu ser”. 

Ao se alienar ao Outro, o sujeito deixa para trás os significantes que de algum o modo 

o constituía, para dar lugar a novos significantes advindos do Outro. Quando as crianças estão 

sendo alfabetizadas  o que está em jogo não é apenas uma alienação e separação à técnica da 

escrita, mas à todos os significantes capazes de representar o movimento pelo qual passa um 

sujeito de não escrevente para escrevente. 
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1.3   OUTRO – FUNCIONAMENTO LINGUISTICO-DISCURSIVO 

 

Como falar do Outro em psicanálise? Não há como falar do sujeito sem falar do Outro, 

uma vez que o Outro representa não somente outro sujeito, mas a língua, a cultura e as 

relações estabelecidas pela sociedade ao longo da história da humanidade, ou seja, todos os 

significantes capazes de constituir o sujeito pela linguagem. 

De acordo com Freud, em seu texto intitulado “Projeto para uma Psicologia para 

neurólogos” (1895[1956]), o primeiro contato que o sujeito a advir tem com a realidade é por 

meio do que ele denomina „Nebenmensch = neben: próximo, mensch: homem‟. Seria o 

homem próximo, o vizinho, o semelhante. É pela linguagem que sujeito e Outro se constituem 

simultaneamente. Assim, o sujeito a quem a psicanálise se refere é um sujeito de linguagem. 

Na psicanálise, a noção de outro difere das teorias cognitivistas nas quais o outro é o 

semelhante com quem o sujeito constrói uma relação de ensino-aprendizagem. O Outro, 

porém, não é somente outra pessoa, mas um lugar, uma instância a que o sujeito se aliena e, 

posteriormente, se separa, a fim de constituir sua subjetividade. Esse lugar pode ser a língua, a 

cultura, a outra pessoa, ou seja, qualquer instância que, de algum modo, funcione como 

significante para o sujeito. Essa alienação é necessária para que haja a constituição do sujeito.  

Lacan define o outro da psicanálise como o grande Outro, em letra maiúscula, a fim de 

fazer uma diferenciação do outro, o semelhante. O Outro não se restringe a outra pessoa, o 

Outro lacaniano é um lugar, uma instância capaz de determinar o sujeito pela linguagem. 

O sujeito a vir é falado pelo Outro antes mesmo do nascimento, a partir do momento 

em que há investimento nesse vir a ser. Desde a escolha do nome, tudo aquilo que é dito sobre 

o sujeito (características, sonhos, desejos, medos) é indício de que há um investimento do 

Outro. Segundo Nápoli (2014), “Com o conceito de „grande Outro‟ Lacan pretendeu abarcar 

em um único movimento teórico as diversas formas por meio das quais a palavra nos 

constitui: da cultura (que é linguagem) ao discurso familiar”. 

Por isso é interessante lembrar que só há sujeito se houver alienação, assujeitamento 

ao Outro. Esse movimento não segue apenas uma direção do sujeito ao Outro, visto que o 

Outro também se constitui a partir do sujeito. Sobre esse movimento de mútua constituição, 

Brauer (1994, p. 311) ressalta que o “nível no qual o outro é vivido situa exatamente o nível 

no qual o eu existe para o sujeito. O eu é referente ao outro, ele se constitui em relação ao 

outro, é seu correlato”. 

Esse movimento de constituição não é recíproco, no sentido de que não há uma 

relação direta de implicação entre sujeito e Outro, mas um movimento contínuo em que tanto 
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o sujeito quanto o Outro se constituem e se modificam. Em Seminário, livro 11, Lacan trata 

dessa relação de mútua constituição a partir de duas operações denominadas por ele de 

„alienação‟ e „separação‟. Para Lacan, o Outro é faltoso e, portanto, incapaz de completar o 

sujeito. Essa falta ao Outro é, então, estruturante, uma vez que traz à cena um sujeito 

desejante. Sobre essa falta, Laurent (1997a, p. 43) ressalta que 

 

a união do sujeito com o Outro deixa uma perda: se o sujeito tenta encontrar-se no 

Outro, só pode se encontrar como uma parte perdida. Ele fica petrificado por um 

significante mestre e perde alguma parte de seu ser. A alienação (isto é, o fato de 

que o sujeito, não tendo identidade, tenha de identificar-se a algo), encobre ou 

negligencia o fato de que, num sentido mais profundo, o sujeito se define não apenas 

na cadeia significante mas, no nível das pulsões, em termos de seu gozo em relação 

ao Outro.   

 

O tornar-se sujeito acontece não pelo Outro, mas pela falta encontrada nesse Outro, 

pelo fato de ele não representar o sujeito em sua totalidade. Ainda segundo Laurent (1997b, p. 

31), “[...] um dos cortes ou rupturas que o seminário 11 de Lacan trouxe foi a introdução da 

alienação e da separação como duas operações constituintes do sujeito”. Essas operações só 

são possíveis a partir do momento em que o sujeito submetido ao Outro faltoso, no mesmo 

movimento, dele se separa. 

 

1.4  OPERAÇÕES DE ALIENAÇÃO E SEPARAÇÃO 

 

Neste trabalho, utilizo para tratar da constituição subjetiva duas operações 

constitutivas da subjetividade elaboradas por Lacan no seminário 11: alienação e separação. 

Essas operações necessariamente incluem o Outro, uma vez que o ser do inconsciente 

a ele se aliena, mas que também dele se separa para que possa constituir sua subjetividade. No 

livro Para ler o seminário 11 de Lacan, Laurent (1997b, p. 31) afirma que ao compreender a 

alienação e a separação enquanto operações constituintes do sujeito, Lacan seguia dois 

movimentos distintos, movimento de ruptura e aliança, ainda que não se tivesse essa 

compreensão naquele momento. 

Essas duas operações representavam uma ruptura aos conceitos de metáfora e 

metonímia utilizados por Jakobson (1954[1981]), segundo Lacan, indicavam o trabalho do 

inconsciente. A partir do seminário 11, Lacan passou a utilizar a alienação e a separação como 

operações capazes de tratarem da constituição do sujeito. Para isso o „grande Outro‟ é 

fundamental, visto que o ser só se torna sujeito referido ao campo do Outro. 
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A alienação é uma operação que permeia toda a vida do sujeito, nos mais diversos 

aspectos: econômicos, políticos, estético, ético, e assim por diante. Sobre isto, Soler, no livro 

Para ler o seminário 11 de Lacan (1997b, p. 56), afirma que 

 

[...] o Outro precede o sujeito. O Outro como lugar da linguagem – o Outro que fala 

– precede o sujeito e fala sobre o sujeito antes de seu nascimento. Assim, o Outro é a 

primeira causa do sujeito. O sujeito não é uma substância: o sujeito é efeito do 

significante. O sujeito é representado por um significante. E antes do surgimento do 

significante não existe sujeito. Mas o fato de não existir sujeito não quer dizer que 

não exista nada, porque pode existir um ser vivo, mas este ser vivo se torna um 

sujeito quando um significante o representa. (grifos meus) 

 

 Outra operação se faz necessária na constituição de uma subjetividade: a separação. O 

Outro não representa o sujeito em sua totalidade, pois ele também é faltoso demonstrando isto 

ao não responder ao ser do sujeito. Assim, o sujeito se constitui ao se separar do Outro uma 

vez que este Outro porta uma falta. Ao se separar, uma singularidade se torna possível. 

Segundo Soler (1997a), a alienação é um destino de todo ser falante, porém, para que 

haja a separação, o sujeito tem que „querer
4
‟. Para se descolar do Outro, o sujeito precisa 

desejar algo que falte ao Outro alienante. 

 No que se refere à aquisição da escrita, as operações de alienação e separação são 

identificadas, uma vez que é a partir de outros textos que a criança se torna capaz de constituir 

sua escrita. Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, a imersão em diferentes e variados 

gêneros textuais nas oficinas de leitura e escrita levaram as crianças a produzirem os seus 

textos.  

 Ao discorrer sobre a relação sujeito e Outro, Lacan, no Seminário, livro 11 (2008, p. 

209), faz uma divisão em dois tempos, a fim de demonstrar essas operações, nas quais ressalta 

que “o primeiro tempo está fundado na subestrutura da reunião, o segundo está fundado na 

subestrutura que chamamos de interseção ou produto”. Dessa maneira, o sujeito se aliena ao 

Outro e posteriormente dele se separa, quando ao Outro falta alguma coisa. 

 Ainda de acordo com Lacan, no Seminário, livro 11 (2008, p. 209) 

 

Uma falta é, pelo sujeito, encontrada no Outro, na intimação mesma que lhe faz o 

Outro por seu discurso. Nos intervalos do discurso do Outro, surge na experiência da 

criança, o seguinte, que é radicalmente destacável – ele me diz isso, mas o que ele 

quer? (...) O desejo do outro é apreendido pelo sujeito naquilo que não cola, nas 

faltas do discurso do Outro. 

 

                                                 
4
 Termo utilizado por Soler no texto O sujeito e o outro II, em Para ler o Seminário 11 de Lacan. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1997b. p. 58-67. 
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 Portanto, o que se percebe é que o sujeito a que me refiro neste trabalho, se constitui 

na e pela linguagem, impulsionado por um desejo instigante e enigmático. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

 O maior apetite do homem é desejar ser. Se os olhos vêem 

com amor o que não é, tem ser. 

Manoel de Barros 

 

 

Neste capítulo, apresentarei como foi meu percurso metodológico a fim de investigar 

como se dá a aquisição da escrita por parte das crianças.Esta pesquisa está ligada à prática 

docente cujo projeto foi submetido ao comitê de ética da Universidade Federal de Goiás que 

exige uma metodologia bem definida e também um produto final que promova uma intervenção 

na prática docente. Essa é uma exigência do Mestrado Profissional do Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação (CEPAE/UFG).  

Durante o trabalho de observação na Escola Municipal professor Hilarindo Estevam 

de Souza, instituição que foi campo desta pesquisa, conversei com a equipe gestora. Essa 

equipe apresentou, inicialmente, o trabalho desenvolvido pela escola com as crianças que 

ainda não liam e não escreviam de acordo com o esperado pela instituição para aquela faixa 

etária. Este trabalho não diferia, em muitos aspectos, do trabalho já desenvolvido no ano 

anterior, quando eu ainda estava trabalhando como professora regente na escola. O trabalho 

acontecia prioritariamente nas aulas de reforço nas quais as crianças que ainda não sabiam ler, 

escrever e calcular frequentavam. Essas aulas aconteciam diariamente, nos dois primeiros 

horários, na sala destinada ao reforço escolar. Todas as crianças que frequentavam esse 

reforço ainda não sabiam escrever, não dominavam operações básicas relacionadas ao 

raciocínio lógico-matemático e algumas delas não apresentavam a mesma destreza motora 

que a maioria dos colegas de classe. 

 O segundo ponto tratado foi o contato junto às famílias. De acordo com a equipe 

gestora, havia certa dificuldade em estabelecer uma parceria junto às famílias, pois, em 

muitos casos, as famílias não percebiam ou não aceitavam a “dificuldade de aprendizagem” 

apresentada pela criança. 
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Quando iniciei o curso de Mestrado, vinculado ao Programa de Pós-Graduação e 

Ensino na Educação Básica da Universidade Federal de Goiás – Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação (CEPAE/UFG), minha grande questão era como atuar junto às crianças 

indicadas pela equipe gestora, por encontrarem obstáculos na aquisição da escrita, em um 

período escolar cujo manejo desse registro de linguagem já era esperado. 

Minha questão inicial foi modificada após cursar as disciplinas, encontros de 

orientação e, principalmente, após a qualificação. Reformulei minha questão que passou a ser a 

seguinte: Como se dá o movimento pelo qual a criança passa de não escrevente para 

escrevente? 

Neste trabalho, acompanho crianças que estão sendo alfabetizadas, observando e 

tentando detectar os aspectos singulares implicados no movimento de passagem de um sujeito 

não escrevente para escrevente. Adianto que apreendi frações desse movimento que teve início 

muito antes da entrada na escola. Enfatizo novamente que a escrita de que trato neste trabalho é 

a aquisição da escrita de um código simbólico, não se confunde, portanto, com a escrita 

inconsciente. Delimitei minhas observações a um momento específico de aquisição da escrita. 

Para analisar neste trabalho, utilizei produções realizadas em oficinas de leitura e escrita que 

planejei com o objetivo específico de investigar como se dá a aquisição da escrita por crianças 

de séries iniciais.  

As oficinas aconteceram em oito aulas, sendo cada uma de uma hora e foram 

escolhidos três gêneros textuais para serem trabalhados e quatro momentos para a coleta de 

dados das produções escritas das crianças, para realizar a análise de dados foram escolhidas três 

produções escritas de cada criança. Esses momentos ocorreram no primeiro semestre de 2015 e 

os textos das crianças constituíram os dados desta pesquisa, juntamente com as entrevistas que 

realizei com o grupo gestor e com os responsáveis pelas crianças. 

 Ao desenvolver as oficinas de leitura e escrita, pude observar alguns aspectos sobre a 

aquisição da escrita para aquele grupo, visto que no decorrer deste trabalho realizei 

questionamentos sobre a escrita das crianças e acompanhei a realização das atividades.  

 Observei, por exemplo, que as crianças buscavam reconhecimento da própria escrita a 

partir dos textos utilizados nas oficinas. Pois, esses textos (e sem dúvida outros aos quais elas 

já haviam tido acesso) as levaram a distinguir o que era ou não possível na produção escrita. 

Aproximei esse movimento de início da escrita de um momento da constituição subjetiva a 

que Lacan se refere como „Estádio do espelho‟. Em ambos, o olhar do Outro é constitutivo, 

uma vez que não basta à criança reconhecer-se como sujeito ou reconhecer a própria escrita 
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sem que haja a validação do Outro. Sobre esse movimento de constituição subjetiva Mezêncio 

(2005, p. 108) afirma que 

 

A criança reconhece sua imagem no espelho em um momento anterior à capacidade 

de integração dessa imagem como domínio corporal e motor. Esse reconhecimento é 

possível graças à palavra do adulto que indica a correspondência da imagem ao 

corpo da criança. Essa formulação lacaniana do narcisismo
5
 aponta para a disjunção 

eu/sujeito. 

 

Assim como na constituição do sujeito o „olhar do Outro é fundador‟
6
, para adquirir a 

escrita o olhar do professor também é constitutivo. O Outro adulto olhará para a escrita da 

criança, e nela enxergará mais do que rabiscos, validando sua produção como uma escrita. 

Esse Outro dirá à criança “isto é uma escrita”.  

Não apenas o professor, os pais ou os colegas podem vir a ocupar o lugar do Outro. 

Acredito que os textos oferecidos às crianças também podem ocupar essa dimensão de Outro 

e também valida a escrita das crianças. Pois, de início, sua estrutura é a referência à qual a 

criança retornará para avaliar seu próprio texto. Pensando nisso, ofereci para as crianças 

diferentes opções de materiais em cada gênero textual trabalhado com o grupo.  

De acordo com Borges (2006) a imersão em textos é fundamental para a constituição 

da escrita da criança, a qual necessariamente se submete a outros textos a fim de constituir sua 

escrita. Somente textos são capazes de constituir o texto da criança, por isso ao iniciar as 

oficinas de leitura e escrita optei por trabalhar com textos, ao invés de utilizar unidades 

isoladas, como: letras, sílabas, palavras e frases, uma vez que estas não são capazes de 

representar o funcionamento lingüístico-discursivo ao qual o sujeito pertence. Sobre esse 

aspecto Borges (2006, p. 15) ressalta que “o texto é a unidade concreta básica de manifestação 

da linguagem, lembrando que a diferença entre palavra, frase ou texto não é da ordem 

quantitativa, mas qualitativa, pois é relativa e emerge de sua estruturação.” 

 Em cada oficina, foram oferecidos textos que poderiam de alguma maneira auxiliar as 

crianças no momento de suas produções. O material utilizado durante as oficinas, 

primeiramente, foi lido em voz alta. Em seguida, foram realizadas discussões a respeito dos 

textos utilizados e somente depois as crianças eram solicitadas a escrever. Como resultado da 

                                                 
5
De acordo com Chemama esse termo foi utilizado por Freud e Lacan, para designar o amor que o sujeito atribui 

a um objeto muito particular: a si mesmo. 

 
6
 Expressão utilizada na Conferência proferida por  Monica Seincman no Congresso sobre a Psicanálise da 

Criança organizado pelo Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, RJ, agosto de 1998. 
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imersão em textos durante as oficinas, as crianças realizaram produções escritas em que foi 

possível detectar o discurso do Outro. 

 Procurei seguir uma metodologia que iniciou com a observação, entrevistas, 

oficinas de leitura e escrita e análise de dados. Desde o início compreendi que o objeto 

investigado não se mostraria em sua totalidade, já que a inserção da criança começou bem 

antes da vida escolar e irá acompanhá-la por toda vida. Sobre isso Mezêncio (2005, p. 108) 

afirma que “ o que a psicanálise  introduz no campo das verdades científicas é uma lógica do 

não-todo, ou seja, não trata de cobrir o real, tal como entendido pela ciência, mas se interessa 

pelo saber construído pelo sujeito em torno do real”. Pretendo ao final deste trabalho ter 

menos respostas, mas alguns caminhos para trabalhar com as crianças que estão sendo 

alfabetizadas. 

 

2.1 ESCOLA E SEU CONTEXTO 

 

Iniciei esta pesquisa acreditando que compreenderia melhor o movimento de aquisição 

da escrita dessas crianças se pudesse abarcar todas as partes envolvidas – a criança, a família e 

os profissionais – tentando integrá-las. Assim, informei em meu projeto inicial enviado ao 

comitê de ética que, além das produções escritas, teria, como dados a serem analisados, 

entrevistas com o grupo gestor e com os responsáveis pelos alunos. Apresento, a seguir, o 

contexto em que essas entrevistas foram obtidas, em seguida, analiso-as. Embora as 

entrevistas tenham sido realizadas por último, considerei que apresentar e analisá-las antes das 

produções escritas seria mais coerente em função das conclusões a que cheguei ao final deste 

trabalho. 

A instituição de ensino na qual realizei este estudo fica na periferia de Goiânia, em um 

bairro que faz divisa com a cidade de Trindade.   

Pude observar, ao realizar o levantamento e o preenchimento dos termos de 

consentimento exigidos pelo comitê de ética para dar continuidade a este trabalho, que grande 

parte das crianças residem no município de Trindade e que a maioria delas quando não 

estavam na escola ficavam com irmãos mais velhos ou sozinhas, pois a maioria dos pais 

trabalham o dia todo.  

Pelo fato de os pais trabalharem o dia todo, encontrei algumas dificuldades para 

conseguir autorização para realizar a pesquisa com as crianças ou, ainda, para realizar as 

entrevistas com os pais ou responsáveis, pois a disponibilidade de tempo era um problema 
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para a maior parte dos responsáveis, que geralmente saíam muito cedo de casa e chegavam à 

noite. 

A escola funciona os três turnos, no matutino com turmas do ciclo II, no vespertino 

com as turmas de ciclo I e no noturno com o EAJA. Em cada turno há nove turmas e, até o 

início do ano de 2015, esta era a única escola da Rede Municipal de Goiânia nas 

proximidades. Por esse motivo, as salas de aula sempre funcionaram com o número máximo 

de crianças para que a instituição pudesse atender à comunidade.  

Embora a escola fique na divisa entre Goiânia e Trindade, não foram realizados 

investimentos para a ampliação do número de instituições pelas respectivas prefeituras em 

anos anteriores. Apenas recentemente a prefeitura municipal de Trindade abriu uma unidade 

escolar no Jardim Ipanema e, posteriormente, a prefeitura de Goiânia também inaugurou uma 

unidade escolar no residencial Tempo Novo. Assim, o grupo gestor da Escola Municipal 

Hilarindo Estevam de Souza acredita que nos próximos anos poderá atender um número 

menor de crianças e, consequentemente, melhorar a qualidade de ensino. 

A instituição vem desenvolvendo, ao longo dos anos, um bom trabalho aos olhos da 

comunidade escolar, sempre incentivando as crianças a realizarem as avaliações externas, 

como: provinha Brasil, prova Brasil e avaliação diagnóstica. Desde o ano de 2007, as médias 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) sempre foram acima das metas 

projetadas pelo MEC, o que proporcionou mais credibilidade à escola por parte da 

comunidade. No início do ano de 2015, um projeto sobre “horta sustentável” da escola teve 

destaque na mídia local e reconhecimento pela Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Por ser uma escola de periferia, em alguns momentos a comunidade levanta 

questionamentos acerca das dificuldades enfrentadas diariamente tanto pelas crianças quanto 

pelos profissionais. No entanto, apesar de todas as adversidades encontradas, a equipe de 

profissionais da instituição tem realizado um bom trabalho pedagógico, apresentando 

resultados favoráveis para as crianças. Uma das atividades que contribuem para um melhor 

aprendizado das crianças é o projeto de reforço escolar desenvolvido pela escola desde 2006 e 

é junto aos alunos que frequentam esse projeto da escola que a presente pesquisa está sendo 

desenvolvida. Para tanto, foi necessário organizar, sistematizar e planejar as oficinas 

pedagógicas de leitura e escrita que foram desenvolvidas com o grupo de crianças. 
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2.2 ENTREVISTAS COM AS FAMÍLIAS E O GRUPO GESTOR 

 

As entrevistas realizadas com as famílias das crianças e com a equipe gestora da 

Escola Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza foram realizadas com o objetivo de 

compreender melhor o contexto simbólico em que as crianças estavam inseridas.  

Na entrevista com o grupo gestor pude conhecer melhor o trabalho pedagógico 

desenvolvido pela escola para que a criança pudesse adquirir a escrita. 

Ao iniciar as entrevistas com os pais ou responsáveis pude conhecer melhor a rotina 

das famílias no que se refere às atividades diárias que de alguma forma envolviam a leitura e a 

escrita e, ainda, sobre a relação da criança com a escrita antes de sua inserção na escola.  

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas nas ciências 

humanas e sociais, na qual há uma implicação direta entre o pesquisador e uma das partes 

envolvidas na investigação. 

Na tentativa de buscar os dados necessários para compreender melhor a aquisição da 

escrita pela criança foram realizadas entrevistas semiestruturadas, assim denominadas por se 

tratarem de uma entrevista previamente estruturada, mas que pode ser modificada no decorrer 

do processo caso haja interesse do entrevistador. 

Nesse tipo de entrevista o pesquisador tem mais liberdade com os entrevistados já que 

há mais flexibilidade durante a realização de perguntas. Para Mattos e Lincoln (2005), nesse 

tipo de entrevista, as questões feitas aos entrevistados não precisam seguir a ordem prevista e 

novas perguntas podem ser formuladas. 

 

2.3 ENTREVISTA COM O GRUPO GESTOR 

 

 Nesta seção, analiso as entrevistas realizadas com o grupo gestor da Escola Municipal 

Professor Hilarindo Estevam de Souza, situada no município de Goiânia, estado de Goiás. 

Essas entrevistas tiveram como objetivo conhecer as concepções de ensino e aprendizagem 

que embasam o trabalho docente nessa escola e os principais problemas encontrados pelo 

grupo gestor, bem como o trabalho realizado com crianças em fase de alfabetização pelos 

docentes dessa instituição de ensino. 

Para isso, realizei uma entrevista com a diretora da instituição, uma coordenadora e 

uma professora regente. As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. 

Alguns trechos das entrevistas serão reproduzidos para indicar ao leitor o que 

considerei importante ser destacado e analisado. As entrevistas com os membros do grupo 
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gestor aconteceram em momentos distintos e foram organizadas em blocos a fim de facilitar a 

compreensão das análises. 

Faço uma consideração a respeito de termos e expressões utilizados apenas nesta 

sessão. As questões que constam das entrevistas foram formuladas, inicialmente, utilizando 

termos e expressões que, durante a minha qualificação, a banca sugeriu que fossem 

repensados à luz da psicanálise, referencial teórico que fundamenta meu trabalho. Tais como 

“dificuldade de aprendizagem”, “processo”, “fase”, “nível”. Porém, como as questões 

utilizando tais termos e expressões já haviam sido realizados, decidi mantê-los aqui, mas ao 

realizar análise dos dados, todos eles foram repensados. 

Iniciei a entrevista com questões relacionadas aos entraves encontrados pela equipe 

gestora em alfabetizar crianças e as interferências por parte desta equipe nesses momentos.  

 

2.3.1 Bloco I – Grupo Gestor: Entraves e Perspectiva 

 

Pergunta: Para você, o que mais interfere na aprendizagem de uma criança? 

 

Diretor: Hum... As faltas, o acompanhamento da família e a greve dos últimos três anos têm 

atrapalhado muito, pois as crianças começam a entrar no processo de leitura e escrita que tem 

sido interrompido. Quando elas retornam quase tem que começar do zero. 

 

Prof. Coordenador: A relação que a criança tem em casa com a família (a falta de apoio) e a 

baixa autoestima. 

 

Prof. Regente: Bom... a falta de interesse, de vontade de aprender e a falta de ajuda da família. 

 

Pude perceber que os entrevistados apontam que um dos maiores problemas 

encontrados pela instituição é a falta de participação e de compromisso das famílias com a 

aprendizagem das crianças. A diretora ressalta que outro problema encontrado nos últimos 

anos foram as greves, pois, segundo ela, isso afeta diretamente as crianças que estão na 

alfabetização, uma vez que há interrupção da leitura e da escrita, prejudicando a continuidade 

do processo. De acordo com a fala da diretora, quando as crianças voltam após o período de 

greve muitas vezes é necessário realizar novamente o trabalho iniciado para que os conceitos 

estudados no período anterior não fiquem esquecidos. Sem dúvida essa interrupção afeta o 

processo escolar, e na fase de alfabetização o trabalho realizado possa ser mais difícil de ser 

retomado. A situação da greve não atinge de modo igual todos os alunos. Uma questão, assim, 

permanece: por que algumas crianças conseguem dar continuidade a leitura e a escrita diante 

dessa situação enquanto outras encontram aí um obstáculo? 
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Outro aspecto da fala de um dos entrevistados que me chamou a atenção foi o fato de 

ele colocar como um dos principais problemas encontrados “a falta de interesse, de vontade 

de aprender”, além de também destacar a falta de ajuda da família, assim como os outros 

membros da equipe.  

Freud, no artigo “Escritores criativos e devaneio”, publicado em 1908 diz que não há 

desejo de aprender por parte da criança, o que mais se aproximaria disso é o „desejo de 

crescer‟
7
, sendo que até mesmo a brincadeira é impulsionada por esse desejo. Nesse artigo 

Freud afirma que (1908[1996, p.139]) “O brincar da criança é determinado 

por desejos: de fato, por um único desejo  – que auxilia o seu desenvolvimento – 

o desejo de ser grande e adulto. A criança está sempre brincando „de adulto‟, imitando em 

seus jogos aquilo que conhece da vida dos mais velhos”. 

 Dessa forma, essa „vontade de aprender‟ que o professor tenta despertar nos alunos 

não existe do lado da criança. Em seu lugar há relações de mútua constituição que envolvem a 

criança e o Outro, de modo que em muitos momentos do processo de ensino e aprendizagem a 

criança se encanta pela figura do professor, pelo desejo de ser como ele ou, ainda, de poder 

gozar de tudo que ela supõe que é possível ao mestre: ela se “deixa educar” pelo professor. 

 Seguem abaixo as próximas quatro perguntas feitas aos entrevistados, organizadas em 

blocos temáticos. 

 

2.3.2 Bloco II – Aquisição da Escrita: Algumas Intervenções 

 

Pergunta: Com crianças que apresentam dificuldades de aquisição da escrita, qual é o 

principal desafio para você?  

 

Diretor: O desafio maior é direcionar metodologias que conduzem essas crianças a sanar suas 

dificuldades e de fato desenvolverem a leitura e a escrita. 

 

Prof. Coordenador: Inserir essas crianças em atividades de leitura e escrita, de modo a 

despertar o interesse por essas atividades. 

 

Prof.Regente: Pra mim é um grande desafio despertar na criança a vontade de aprender, fazer 

com que ela seja participativa e motivada. 

 

Quais são as dificuldades de aprendizagem que comparecem com mais frequência na 

instituição? 

 

Diretor: Leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático. 

 

                                                 
7
 Expressão utilizada por Maria Teresa Guimarães de Lemos em seu texto “Desejo de Educar”. 
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Prof. Coordenador: As maiores dificuldades estão relacionadas à escrita, dificuldades de 

produzir textos, de ler e até de se expressarem verbalmente. 

 

Prof.Regente: Ah... sem dúvida leitura e escrita. 

 

Você percebe alguma dificuldade comum a todas as crianças que são atendidas no 

reforço ou que foram encaminhadas para o atendimento no CMAI? 

 

Diretor: Sim, a falta de interesse e a dificuldade na leitura são os pontos comuns. 

 

Prof. Coordenador: Em geral, todas as crianças demonstram que não têm acompanhamento 

das famílias. Parecem abandonadas em relação à vida escolar pelas famílias, que não 

colaboram com a escola.  

 

Prof. Regente: Sim, em todos os casos a maior dificuldade é quanto à aquisição da leitura e 

escrita.  

 

Como você vê a participação da família com as crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem? 

 

Diretor: Bom... as famílias, por mais que a escola chame, na maioria das vezes são muito 

falhas nesta questão, pois poucas se interessam e participam da vida escolar dos filhos. 

 

Prof. Coordenador: Nossa... participam muito pouco ou nada. Em geral, elas negam as 

dificuldades dos filhos, pois não aceitam. 

 

Prof. Regente: Eu percebo que a maioria das famílias são ausentes, não têm compromisso 

com o filho. Não sei dizer bem se por falta de tempo ou porque não se importam mesmo com 

as crianças. 

  

 Ao analisar o bloco II da entrevista realizada com o grupo gestor, pude constatar que a 

aquisição da leitura e da escrita é o principal desafio relativo à aprendizagem encontrado 

nessa instituição de ensino. Outro desafio apontado é o de encontrar metodologias de ensino e 

aprendizagem que despertem nas crianças o „interesse‟ pela leitura e escrita. Uma questão 

recorrente na fala da equipe gestora é o fato de as famílias, na maioria das vezes, não 

participarem da vida escolar das crianças, e, em alguns momentos, não aceitarem ou não 

perceberem que a criança não estava acompanhando o ritmo da maioria dos colegas de classe 

no que se refere à aquisição da estrutura padrão da língua escrita. 

 Ao falar da participação das famílias, uma das professoras da instituição  também 

coordenadora pedagógica em outro turno – deixa esse fato evidente: “Nossa... participam 

muito pouco ou nada. Em geral elas negam as dificuldades dos filhos, pois não aceitam”. 
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 A família assume papel fundamental por propiciar à criança as primeiras experiências 

com a língua. Por isso, questiono como as famílias poderiam auxiliar seus filhos quando elas 

próprias não aceitam ou não percebem que algo está impedindo o acesso deles à escrita. 

Penso que, em alguns casos, uma intervenção precoce, dentro dos limites permitidos 

pela atuação pedagógica, junto às famílias possa ser eficaz, pois agir no início do processo de 

escolarização pode ser mais eficaz, evitando sofrimentos posteriores. 

No terceiro bloco de perguntas foram feitas questões ao grupo gestor sobre a rotina 

escolar, bem como sobre as atividades desenvolvidas, como jogos ou brincadeiras, a partir das 

quais era possível perceber mais envolvimento das crianças na leitura e na escrita.  

 

2.3.3 Bloco III – Leitura e Escrita em Foco 

 

Em que momentos da rotina escolar é possível perceber maior envolvimento das 

crianças com a leitura e a escrita? 

 

Diretor: Ah, durante o fechamento dos projetos desenvolvidos na escola. Quando realizamos 

as apresentações e exposições de trabalhos realizados pelos alunos, principalmente quando 

estes ficam nos murais da escola. 

 

Prof. Coordenador: Nos momentos de roda literária, quando geralmente proponho leitura 

coletiva, na qual os alunos vão dando continuidade à leitura de outros colegas, nas 

apresentações e em eventos da escola de forma geral. 

 

Prof. Regente: Quando são levadas para a sala de leitura, ou melhor, para a biblioteca, quando 

realizam a leitura de textos nos livros didáticos, pois cada aluno tem o seu, e quando estão 

realizando alguma produção de texto. 

 

Que jogos ou brincadeiras fazem parte da rotina em sala de aula na instituição? 

 

Diretor: Jogos envolvendo as quatro operações: com cédulas, dominó, dança da cadeira, 

músicas e tantos outros... 

 

Prof. Coordenador: Jogos de bingo em atividades de matemática e de língua portuguesa, 

brincadeiras com textos, geralmente trabalho com textos recortados para que os alunos 

montem os textos na ordem correta. 

 

Prof. Regente: Na verdade eu quase nunca uso jogos em sala, mas quando utilizo são: material 

dourado, quebra-cabeça e jogos com tabuada. 

 

Entre dois componentes do grupo, foi consenso que os projetos desenvolvidos na 

escola e as apresentações despertam o interesse e, consequentemente, mais participação das 

crianças. A partir da minha experiência, pude perceber que as apresentações causam grande 
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excitação nas crianças, elas se implicam fortemente no momento dos ensaios. Suponho que 

esse envolvimento se dá por se tratar de um momento em que as crianças vão se expor 

publicamente, mobilizando o narcisismo infantil que teria como objetivo obter o 

reconhecimento do Outro. Momento em que a criança procura capturar o olhar do Outro. 

A maioria das crianças se preocupam em oferecer o melhor, seja nas apresentações 

organizadas com a ajuda dos professores ou nas produções escritas organizadas em 

exposições. Ao analisar a fala dos entrevistados é possível constatar que elas ficam muito 

envolvidas em atividades em que as famílias tenham acesso ao que elas estão produzindo na 

escola. 

Um dos membros do grupo gestor destacou, durante a entrevista, a importância de 

proporcionar às crianças momentos de leitura e produção na biblioteca. Segundo esse 

professor, as crianças se envolvem mais quando são colocadas em situação de leitura e escrita. 

Em certa medida, a fala do professor deixa uma lacuna, já que em momentos anteriores da 

entrevista ele destaca a falta de “vontade” de aprender por parte das crianças. Essa falta de 

vontade de aprender ressaltada pelo professor seria em decorrência de as crianças não estarem 

cotidianamente envolvidas em situações de leitura e escrita? 

Quando os entrevistados falam que as crianças se envolvem nas atividades de leitura e 

escrita ao fazerem “leitura coletiva”, ou quando “estão na biblioteca”, de certa forma a 

vontade de aprender fica evidenciada, já que nesses momentos lhes é permitido mais 

envolvimento com o texto.  

Ao serem questionados sobre o uso de jogos e brincadeiras na rotina escolar, os 

primeiros a serem lembrados por todos os entrevistados foram os jogos matemáticos. Embora, 

tenha sido consenso que o maior desafio dos professores esteja ligado à área de linguagem, os 

jogos aos quais os entrevistados se referiram parecem estar relacionados muito mais ao 

raciocínio lógico-matemático do que a leitura e escrita.  

Um dos entrevistados ressalta que a música faz parte da rotina escolar e outro fala dos 

textos recortados, em que as crianças pegam fragmentos de textos e tentam reorganizá-los 

corretamente. Para isso, necessariamente precisam ler cada fragmento. 

Outro entrevistado ressaltou que quase nunca utiliza jogos em sala de aula e 

acrescenta: “mas quando utilizo são: material dourado, quebra-cabeça e jogos com tabuada”. 

Ou seja, nessa fala o entrevistado evidencia que, para ele, a utilização de jogos está muito 

ligada ao desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Ao considerar que o impasse 

maior apontado pelo grupo gestor está relacionado à aquisição da leitura e da escrita, a 
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utilização de jogos que envolvessem de alguma maneira o ler e o escrever seria muito 

pertinente no cotidiano escolar.  

Para finalizar a entrevista, perguntei a respeito do projeto desenvolvido pela escola 

sobre o atendimento dado às crianças no reforço escolar e frequentado diariamente por elas 

nas duas primeiras aulas. Ao chegarem à escola as crianças que frequentam a aula de reforço 

com outro professor vão direto para a sala destinada a essa atividade. No terceiro horário, elas 

retornam às turmas de origem. Esse projeto se diferencia dos demais, principalmente pelo 

número reduzido de crianças na sala e pelo fato de todas elas apresentarem um ritmo mais 

lento do que o da maioria das crianças desse ciclo quanto à aquisição da leitura e da escrita. 

 

2.3.4 Bloco IV –  Reforço Escolar 

 

As crianças participam de um reagrupamento durante um ano. De acordo com sua 

experiência, o sucesso na aprendizagem dessas crianças que apresentam dificuldades, 

principalmente com relação à leitura e à escrita, tem sido significativo? 

 

Diretor: Na medida do possível sim, pois ainda encontramos dificuldades já citadas em outra 

pergunta, como as faltas, as greves etc. Mas percebemos, ainda assim, que tem crianças que 

conseguem desenvolver a leitura e a escrita, mas muitas ainda continuam com defasagem na 

aprendizagem. 

 

Prof. Coordenador: Na verdade, não o suficiente para suprir as necessidades de leitura e 

escrita de acordo com o agrupamento de origem das crianças. 

 

Prof. Regente: Com certeza a aprendizagem é muito significativa para as crianças que 

frequentam as aulas assiduamente e principalmente as que têm ajuda da família em casa. O 

problema é que muitas dessas crianças faltam bastante e o acompanhamento das famílias em 

muitos casos não acontece. 

 

 Dos três entrevistados, somente um foi incisivo ao ser questionado sobre a eficácia do 

reforço escolar. Ainda assim, não deixou de ressaltar que as faltas das crianças e a 

participação das famílias comprometem os resultados esperados. Os outros dois entrevistados 

ficaram em dúvida quanto aos resultados obtidos com esse projeto, como podemos constatar 

pelas respostas obtidas na entrevista:  

 

Na medida do possível sim, pois ainda encontramos dificuldades já citadas em outra 

pergunta como as faltas, as greves etc. Mas percebemos, ainda assim, que tem 

crianças que conseguem desenvolver a leitura e a escrita, mas muitas ainda 

continuam com defasagem na aprendizagem. (Diretor da instituição). 

 

Na verdade, não o suficiente para suprir as necessidades de leitura e escrita de 

acordo com o agrupamento de origem das crianças. (Professor Coordenador). 
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 Ao analisar a resposta dos entrevistados, é possível perceber que, mesmo sendo um 

projeto organizado dentro da instituição para atender às crianças em fase de aquisição de 

leitura e escrita, sua eficácia não tem correspondido ao esperado pelo grupo de profissionais. 

Embora alguns avanços sejam perceptíveis, na maioria dos casos, ao retornarem para a sala de 

aula, as crianças não conseguem acompanhar os conteúdos ou conceitos trabalhados nas 

turmas de origem.  

Somente após o início da análise, percebi que houve alguma indução das respostas, 

principalmente aquelas relativas à participação da família nos assuntos escolares. Essa 

indução talvez se justifique por estar interessada inicialmente em conhecer em que tipo de 

contexto simbólico não escolar (não formal) a criança circulava. 

Com o avanço de minhas leituras, percebi que tal indução favoreceu ao grupo gestor 

situar o impasse que a alfabetização porta em elementos exteriores ao campo de relações 

pedagógicas que se estabelece entre os sujeitos aí envolvidos. Pois, se é no campo do Outro 

que o sujeito se constitui, trata-se de uma relação entre professor/aluno/texto o que deve ser 

colocado em primeiro plano. 

Ao falar dessa relação professor/aluno em um de seus textos, intitulado “Algumas 

reflexões sobre psicologia escolar”, Freud (1914[1996c, p. 2]) ressalta: 

 

Minha emoção ao encontrar meu velho mestre adverte-me de que antes de tudo, 

devo admitir uma coisa: é difícil dizer se o que exerceu mais influência sobre nós e 

teve importância maior foi a nossa preocupação pelas ciências que nos eram 

ensinadas, ou pela personalidade de nossos mestres. 

 

 Isso demonstra a importância dada às relações estabelecidas entre professores e alunos 

na instituição de ensino, e esta relação está sendo colocada de lado quando os professores 

dizem que os desafios mais difíceis de serem enfrentados estão relacionados à família. Nesse 

mesmo texto Freud dá uma justificativa para o fato de os mestres se tornarem modelo para 

seus alunos (1914[1996c, p. 3]), 

 

A natureza e a qualidade das relações da criança com as pessoas do seu próprio 

sexo e do sexo oposto, já foi firmada nos primeiros seis anos de sua vida. Ela pode 

posteriormente desenvolvê-las e transformá-las em certas direções mas não pode 

mais livrar-se delas. As pessoas a quem se acha assim ligada são os pais, irmãos, 

irmãs. Todos que vem a conhecer mais tarde tornam-se figuras substitutivas desses 

primeiros objetos de seus sentimentos... Seus relacionamentos posteriores são assim 

obrigados a arcar com uma espécie de herança emocional, defrontam-se com 

simpatias e antipatias para cuja produção esses próprios relacionamentos pouco 

contribuíram. 
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 Para Freud, as relações emocionais na escola são substitutivas das relações familiares. 

Ao analisar essas afirmações do autor, é possível dizer que as relações conflituosas 

presentificadas na escola também reproduzem as relações familiares das crianças.  

 Não é objetivo deste trabalho aprofundar em questões relativas à transferência, por 

isso não enfatizarei as relações emocionais estabelecidas entre criança/família/escola, pois 

esta é uma abordagem clínica. Na condição de professora, dedico-me a uma abordagem 

pedagógica. A escola pode e deve atuar junto às famílias, mas apenas no que se refere ao seu 

campo. No meu caso, solicitar a contribuição das famílias na realização das atividades de 

escrita, solicitar que os alunos frequentem as aulas e o reforço escolar. Muitas vezes o que se 

percebe é que o profissional da educação deixa de lado sua função ou a transfere para outras 

instâncias, alegando ser esta uma questão familiar ou psicológica. 

 

2.4 ENTREVISTA COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

 Nesta seção, analiso as entrevistas realizadas com os pais ou responsáveis pelas 

crianças que frequentam as aulas de reforço escolar da Escola Municipal Professor Hilarindo 

Estevam de Souza. O objetivo dessas entrevistas foi o de conhecer o referencial simbólico em 

que as crianças estavam inseridas, os principais desafios e as expectativas das famílias com 

relação à aprendizagem das crianças, bem como investigar a opinião dos pais no que se refere 

ao projeto desenvolvido pela escola para as crianças do ciclo II que se encontram na 

alfabetização. 

Para isso, realizei entrevistas com alguns pais ou responsáveis das crianças que 

frequentam as aulas de reforço, com a finalidade de conhecer os hábitos de leitura da família. 

As entrevistas foram realizadas em áudio e posteriormente transcritas por mim. Fiz pequenas 

adequações às respostas dos entrevistados, de modo a não identificar as crianças. As 

entrevistas com os responsáveis foram realizadas em momentos diferentes, pois houve 

agendamento prévio, a fim de esclarecer as dúvidas dos responsáveis com relação ao 

desenvolvimento da pesquisa. Para que eu pudesse compreender melhor as entrevistas 

realizadas com as famílias, dividi as perguntas em blocos e os entrevistados em I, II e III, cada 

um responsável por uma criança. 

Alguns trechos dessas entrevistas serão reproduzidos, pois julguei-os esclarecedores 

de como os entrevistados consideram o papel das famílias no processo de ensino e 
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aprendizagem das crianças, bem como o envolvimento delas nas atividades desenvolvidas 

pela escola.  

Iniciei a entrevista com questões relacionadas à importância da escola na vida das 

crianças e aos hábitos familiares que de alguma maneira envolvessem a leitura e a escrita.  

 

2.4.1 Bloco I – Hábitos de Leitura e Escrita da Família 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA DA PESQUISA DE CAMPO/ PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

 

Para você, a escola é importante na vida de seu(sua) filho(a)? 

I (  X  ) sim                                   (    ) Não 

II (  X  ) sim                                   (    ) Não 

II Responsável: Eu coloquei ela muito cedo na escola justamente por acreditar nisso. 

III (  X  ) sim                                   (    ) Não 

Responsável: Bastante. 

 

Você gosta de alguma atividade relacionada à leitura e à escrita? Qual? 

I (  X  ) sim                                   (    ) Não 

I Gosto de ler livros de historinhas para as crianças. 

Pesquisadora: Para quem você costuma ler? 

Responsável: Para a G mesmo. 

II (  X  ) sim                                   (    ) Não 

Responsável: Gosto e acho que é importante. 

Pesquisadora: Que tipo de atividade você gosta?  

Responsável: Gosto de ler livros de outras séries, revistas e em casa eu treino a leitura com ela 

assim, usando os livros de outras séries e até mesmo com produtos. Às vezes eu pego um 

pacote de arroz e tem algumas receitinhas, aí ela vai lendo. 

III (  X  ) sim                                   (    ) Não 

Responsável: É... com o Mais Educação melhorou bastante, e acho que sem isso ela não teria 

evoluído tanto em tão pouco tempo. Então o Mais Educação contribuiu para ela evoluir 

bastante. 

Pesquisadora: E você J gosta de ler?  

Responsável: Gosto de ler revistas, jornais e sempre que pego jornal ela fica lá comigo 

tentando ler. 

 

Você acompanha seu(sua) filho(a) nas tarefas de casa? 

I ( X  ) sim                                   (    ) Não 

Responsável: masé eu que acompanho nas tarefas de casa. 

II ( X  ) sim                                   (    ) Não 

Responsável: Sempre. 

III ( X  ) sim                                   (    ) Não 

Responsável: Bom, no começo eu acompanhava mais, mas pelo fato dela fazer o Mais 

Educação as atividades da parte da manhã ela faz a tarde e eu já não acompanha tanto. 

Quando não dá tempo de fazer no Mais Educação eu pego e ajudo ela. 

 

Em que você espera que a escola possa ajudar seu(sua) filho(a)? 
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I Responsável: na leitura, pois ela lê muito pouco. Tem um pouquinho de dificuldade ainda. 

Pois ela já está aprendendo a ler bastante. 

II Responsável: Assim... o próprio ambiente mesmo de escola. Pois eu faço o que posso em 

casa, mas eu acho que a educação é a escola mesmo. Em casa eu vou dar um suporte, mas o 

papel da escola é da escola, o ensino é da escola. 

III Responsável: Acho que... educação é com a gente em casa, o básico. O que eu espero 

mesmo era isso... o comportamento melhorou bastante e a questão da leitura e aprender a 

conviver com outras pessoas, saber que cada um tem seus direitos e deveres. 

 

O que você e sua família fazem aos finais de semana que envolva de alguma forma a 

leitura e a escrita? 

I Responsável: hum... não. 

II Responsável: É... o tempo todo. Pois lá em casa tem livros, revista, lápis de cor. Na estante 

tem, na mesa tem e eles... 

Pesquisadora: Ela tem irmãos? 

II Responsável: tem um irmão de 12 anos. 

III Responsável: Realmente não. 

Então perguntei: E o que ela costuma fazer no final de semana? 

Responsável: Basicamente assiste televisão. E quando tem legenda eu não tiro mais, que ela 

fica lendo a legenda. Se tem alguma manchetezinha lá, ela lê. 

 

Todos os entrevistados foram unânimes ao falar que a escola é muito importante na 

vida das crianças e também que gostavam de atividades que envolviam de alguma maneira a 

leitura e a escrita. Dentre essas atividades, as famílias apontaram: leitura de história, revistas, 

jornais e rótulos de produtos.  

Os três entrevistados relataram que ajudam as crianças nas atividades de casa; apenas 

um acrescentou que já auxiliou mais. O que estaria em jogo quando a equipe gestora cobra a 

participação das famílias? Penso que a responsabilidade com o ensino é da escola pois nela 

trabalham os profissionais qualificados para isso. 

Um dos entrevistados foi enfático ao dizer que já ajudou mais, porém, a partir do 

momento em que a criança começou a frequentar o projeto “Mais Educação”, ela faz quase 

todas as atividades na própria escola. Esse projeto faz parte de um programa do Ministério da 

Educação que visa aumentar o tempo de permanência da criança na escola com vistas a 

melhorar o desempenho escolar. A fala desse responsável, de certa maneira justifica o que foi 

dito anteriormente, pois quando a instituição assume de fato a responsabilidade pedagógica, a 

família que tem condições de ajudar recua e a criança cuja família não tem essas condições 

recebe apoio escolar. 

Ao falarem sobre a expectativa com relação à aprendizagem, os entrevistados 

ressaltaram preocupação com a aquisição da leitura, mas não falaram sobre a escrita. Apenas 

um dos entrevistados falou que a maior expectativa era o “ensino”, mas não fez especificações 
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sobre alguma área de conhecimento. Este fato coincide com questões anteriores, já que, ao 

serem questionados sobre o hábito por atividades que envolvessem a leitura e a escrita, todos 

privilegiaram atividades que se relacionavam à leitura, porém, nenhum entrevistado falou 

sobre a escrita. As famílias parecem ter uma compreensão de que a escrita é um conhecimento 

a ser adquirido somente na instituição de ensino e por isso não destinam tempo para 

desenvolver atividades a ela relacionadas. 

Apenas um dos responsáveis relatou realizar algum tipo de atividade nos finais de 

semana que envolvesse a leitura e a escrita. Isso demonstra que de modo geral os hábitos de 

leitura não fazem parte do cotidiano das famílias e, portanto, das crianças que participaram 

desta pesquisa. Constatei, porém, que há crianças cuja família não tem hábito de leitura e no 

entanto, não fazem parte do grupo de crianças que frequentam as aulas de reforço. Desse 

modo, não posso considerar que o hábito familiar de leitura seja um fator determinante para 

que a criança adquira à escrita sem resistência. 

No segundo bloco, questões relacionadas ao interesse das crianças em atividades 

escolares, em ir para a escola e em realizar atividades que mais despertavam o interesse delas 

foram levantadas. 

 

2.4.2 Bloco II – Prazer e Aprendizagem 

 

Você percebe que seu(sua) filho(a) demonstra desejo de aprender a ler e a escrever? Em 

quais situações? 

I Responsável: Sim, bastante. E ela pega bastante livros fica copiando as historinhas, as letras. 

E ela gosta de desenhar bastante. 

II Responsável: Sim percebo. E esse desejo é tão forte que chega a deprimir. Ela se deprime 

porque ela não acompanha o ritmo dos outros. Ela está com oito anos, vai fazer nove agora. 

Ela entrou na escola muito nova, e acho que não acompanhou o ritmo. 

Pesquisadora: Você fala muito nova, com que idade ela entrou na escola? 

II Responsável: Com três anos e meio, pois desde pequena ela queria ir para escola, aí eu pus 

em uma escolinha que tinha lá perto de casa. Aí ela ficou dois anos nessa escolinha. Aí... eu 

acho que meu erro foi esse colocar ela muito cedo na escola. Mas era um desejo dela mesmo. 

II Responsável: Sim ela gosta. Levanta de manhã praticamente pronto pra vir e pro Mais 

Educação a mesma coisa. Ela gosta de ler jornais e revistas, mas não tem paciência de ler o 

texto todo. Geralmente lê as manchetes, o que está em negrito, em destaque. 

 

Seu(sua) filho(a) gosta de vir para a escola? 

I ( X  ) sim                                   (    ) Não 

I Responsável: no começo ela acordava com muita preguiça, mas a gente pega bastante no pé 

dela pra ela vir, que ela tem que aprender. Ela apresenta dificuldade, mas já está esperta pra 

vir. 

II ( X  ) sim                                   (    ) Não 

III ( X  ) sim                                   (    ) Não 
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Quais atividades da escola seu(a) filho(a) mais gosta de participar? 

I Responsável: Ela gosta bastante de futebol. 

II Responsável: Ela gosta de educação física, de leitura mesmo. Mas leitura assim, pra ela não 

ir lá na frente ler. E quando percebe que leu alguma coisa ela chega toda eufórica, toda 

contente. 

III Responsável: Geralmente é brincadeiras, do pimbolim, do futebol... Geralmente as coisas 

ligadas à recreação. 

 

De acordo com os entrevistados, as crianças demonstram muito desejo de aprender. 

Nesse aspecto, um deles enfatizou: 

 

Esse desejo é tão forte que chega a deprimir. Ela se deprime porque ela não 

acompanha o ritmo dos outros. Ela está com oito anos, vai fazer nove agora. Ela 

entrou na escola muito nova, e acho que não acompanhou o ritmo. (Responsável 

pela criança N). 

 

 Ainda que a angústia, tal como esse afeto tenha sido desenvolvido por Lacan em O 

Seminário 10, não seja um conceito norteador do presente trabalho, não posso deixar de 

observar que se trata de algo desta ordem quando o responsável diz “esse desejo (de aprender 

a escrever) é tão forte que chega a deprimir”. Pude perceber, que a angústia a que ele se refere 

é em grande parte dele, não da criança. De tal modo que tampona o desejo da criança que 

ainda não passou por esse movimento da forma como seu responsável o vê. 

Parte-se do princípio de que uma criança que começa a estudar tão nova, como relata a 

mãe, não tem garantia nenhuma de aprendizagem por ingressar precocemente na vida escolar. 

Na relação de ensino e aprendizagem não há uma correspondência direta entre o ensinar pelo 

professor e o aprender pela criança, pois, se assim fosse, não haveriam os impasses, tão 

comuns em instituições de ensino. Ainda a esse respeito, Lemos (2002, p. 86) afirma que 

 

uma das maneiras de situar o impossível que opera nesse encontro é o fato 

(provocador de angústia para muitos!) de que, naquilo que se recolhe como 

resultado de “aprendizagem” descobrimos que o que o professor ensina não é aquilo 

que o aluno aprende, e vice-versa. Falta correspondência. Em alguns momentos a 

experiência nos confronta justamente com essa dimensão de impossível: a de não 

saber o que de fato ensinamos a alguém quando nos surpreendemos, horrorizados ao 

descobrir, no aluno, o avesso daquilo que acreditávamos ter transmitido. 

  

Ao falar das atividades que despertam mais interesse nas crianças, apenas um dos 

entrevistados falou sobre a leitura. Os demais ressaltaram as atividades desenvolvidas na 

escola ligadas à recreação, como futebol, educação física e jogo de pimbolim. De acordo com 
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as respostas obtidas nas entrevistas, atividades de leitura e escrita não estão despertando nas 

crianças o desejo suficiente para que elas se envolvam no jogo da leitura e da escrita. 

 No terceiro bloco, foram realizadas questões relacionadas à percepção das famílias 

com relação aos impasses na aprendizagem encontrados pela criança e também, se elas 

haviam sido esclarecidas pelos profissionais da instituição sobre o motivo pelo qual os filhos 

foram convocados a participar das aulas de reforço oferecidas pela escola.  

 

2.4.3 Bloco III – Aprendizagem: o Olhar das Famílias 

 

Você percebe alguma dificuldade relacionada à leitura e à escrita de seu(sua) filho(a)? 

I Responsável: Ela tem mais dificuldade pra ler. Às vezes quando a gente vai soletrando ela 

fica com aquele pouquinho de preguiça de soletrar, aí ela fica com aquele pouquinho de 

dificuldade, porque ela fala que não sabe ainda. Aí eu digo pra ela: “Meu velho tu tem que 

aprender, pois agora que tu tá começando, tem que se esforçar bastante”. 

 

Então perguntei: A G é de onde? 

 

Responsável: Ela é de Belém. 

 

Então perguntei: E lá ela estudava? 

 

Responsável: Sim, mas lá os professores tipo, passavam a atividade na lousa e mandavam pra  

casa. Eles não tinham tempo pra estar ensinando, pegando no pé. Lá ela estudou só dois anos.  

Um ano no particular e outro no estadual. Ela sempre teve um pouquinho de dificuldade. No 

particular ela desenvolveu um pouquinho pra escrever, mas a leitura continuou com 

dificuldade. 

 

II Responsável: Ela tem mais dificuldade pra ler para os outros. Quando tem que expor... 

 

III Responsável: Na questão da leitura muitas coisas ela já consegue ler, mas quando tem rr, 

lh, nh. Ai ela se complica um pouco. A dificuldade é essa. 

Pesquisadora: Ela começou estudar com que idade? 

Responsável: Ela começou com sete anos. O negócio pra R foi mais complicado. Começou a 

estudar em uma escola no setor onde meus sogros moravam, na época a mãe dela estava 

doente e no mesmo ano a mãe dela veio a falecer. Então como a mãe dela estava doente há 

praticamente um ano, ela morava praticamente com meu sogro e minha sogra. E eles são 

muito liberais, se ela quisesse ir pra escola ela ia e se não quisesse ela não ia, então desde os 

sete anos era ela quem mandava. Então quando a mãe dela faleceu, ela faleceu em março e em 

junho ela veio morar com o pai e comigo. A gente teve que mudar ela de escola, aí a gente 

mudou e foi aquela confusão toda. 

 

Por que seu(sua) filho(a) foi convocado para o atendimento? 

 

I Responsável: Porque ela estava com dificuldade pra aprender ainda, pra escrever e pra ler 

ainda, estava com bastante dificuldade. 
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II Responsável: Porque assim... ela foi selecionada devido à dificuldade dela. Pra 

acompanhar, é um trabalho da escola, então ela foi uma das que apresentou a dificuldade de 

ler e escrever. 

III Responsável: Dificuldade na aprendizagem de forma geral. 

  

 Os entrevistados concordaram em um ponto: o motivo de seus filhos frequentarem as 

aulas de reforço está ligado ao fato de ainda não saberem ler e escrever. Ainda assim, na fala 

dos pais ou responsáveis há uma tentativa de minimizar esses obstáculos, como demonstram 

as respostas obtidas nas entrevistas: 

 

Ela tem mais dificuldade pra ler. Às vezes quando a gente vai soletrando ela fica 

com aquele pouquinho de preguiça de soletrar, aí ela fica com aquele pouquinho de 

dificuldade, porque ela fala que não sabe ainda. Aí eu digo pra ela: “meu velho tu 

tem que aprender, pois agora que tu tá começando, tem que se esforçar bastante”... 

Ela sempre teve um pouquinho de dificuldade. No particular ela desenvolveu um 

pouquinho pra escrever, mas a leitura continuou com dificuldade. (Responsável pela 

criança G). 

 

Ela tem mais dificuldade pra ler para os outros. Quando tem que 

expor...(Responsável pela criança N). 

 

Na questão da leitura muitas coisas ela já consegue ler, mas quando tem rr, lh, nh. Aí 

ela se complica um pouco. A dificuldade é essa.(Responsável pela criança R). 

 

 Algumas expressões como: “aquele pouquinho de preguiça de soletrar, aquele 

pouquinho de dificuldade, quando tem rr, lh, nh(...) Aí ela se complica”, utilizadas pelos 

responsáveis na entrevista demonstram essa tentativa de minimizar a resistência das crianças, 

principalmente no que se refere à aquisição da leitura e da escrita, ainda que as produções 

escritas por elas demonstrem que tais obstáculos sejam bem maiores do que o relatado na fala 

dos responsáveis. 

Ao analisar o relato das famílias durante as entrevistas foi possível notar que elas 

também vivem um conflito, pois, ao mesmo tempo em que sabem dos impasses encontrados 

pelos filhos na aquisição da escrita, tentam minimizá-los.  

A fim de ilustrar a escrita dessa criança apresento, a seguir, trechos de algumas 

produções realizadas durante as oficinas de leitura e escrita. 
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Produção I da criança G 

 

 

 

Produção II da criança N 

 

 

 

Produção II da criança R 

 

 

 

2.5 PRODUÇÕES ESCRITAS: OBJETO DA PESQUISA 

Inicio este item, explicando como desenvolvi as oficinas que tiveram como objetivo 

obter as produções escritas.  

Inicialmente, apresentei às crianças diferentes gêneros textuais, realizando leituras 

variadas, recital de poemas da autora Cecília Meireles e manuseio de textos diversos que 

compunham a biblioteca da escola, a fim de observar a leitura e a escrita das crianças. Para o 
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desenvolvimento das oficinas de leitura e escrita propostas, escolhi três gêneros textuais: 

poesia, história em quadrinhos e bilhete. 

A escolha do gênero poesia justifica-se por privilegiar a sonoridade, o que pode 

auxiliar no processo de aprendizagem das crianças. Ao ler e escutar o poema a criança é 

afetada por meio dos aspectos formais de sua composição (ritmo, rima, repetição, métrica 

etc.). 

Outro gênero textual utilizado foi a história em quadrinhos, selecionado por seus 

elementos visual, plástico e pela curta extensão dos textos. Acredito que esses aspectos 

variados possam contribuir para que a criança se lance com mais facilidade ou apresente 

menor resistência à leitura e à escrita, possibilitando, assim, a entrada do sujeito na leitura e 

na produção textual. 

O terceiro gênero textual, o bilhete, foi selecionado por se tratar de um gênero que 

convoca o outro por meio de um endereçamento direto. Isso geralmente contribui para que as 

crianças valorizem sua produção, pois trata-se de uma escrita para ser lida por um interlocutor 

específico. A criança, ao endereçar sua escrita ao outro, espera receber uma resposta, o que 

confirma ou não se seu esforço em ser compreendido foi bem-sucedido.  

As duas primeiras oficinas foram realizadas com o gênero textual poesia, com textos 

da escritora Cecília Meireles. Para esse trabalho, escolhi três poesias para ler, recitar e, a partir 

daí, obter produções de outras poesias realizadas com as crianças. São elas “A língua de 

Nhem”, “Leilão de jardim” e “A bailarina”. 

A proposta era iniciar a oficina recitando o poema “A língua do Nhem”, de Cecília 

Meireles e, depois de recitá-la, conversei com as crianças sobre o que elas mais gostaram do 

texto, se conheciam outros textos dessa autora, se gostavam de poemas ou não. Em seguida, 

fixei um cartaz do texto recitado na sala. Posteriormente, levei os outros dois poemas da 

autora “Leilão de jardim” e “A bailarina”e realizei a leitura delas para as crianças. 

Após fixar o cartaz com os poemas em sala, pedi que as crianças observassem as 

características formais de textos poéticos e, em seguida, fiz a proposta de produção textual. 

A terceira e a quarta oficina foram realizadas com o gênero textual História em 

quadrinhos (HQ), utilizando textos do escritor Maurício de Sousa. Para esse trabalho, meu 

objetivo era proporcionar o contato das crianças com diversas histórias em quadrinhos da 

Turma da Mônica, usando os gibis que compõem a biblioteca da escola e o site da Turma da 

Mônica: http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/.  

A proposta foi iniciar a oficina levando as crianças para a biblioteca da escola e 

apresentando para elas o trabalho que seria realizado. Depois, disponibilizei o material para 

http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/
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que pudessem manusear e trocar ideias com os colegas. Após o manuseio do material 

impresso, levei as crianças para o laboratório de informática da escola e as orientei a navegar 

no endereço de internet acima citado. Utilizei a tecnologia de informação como estratégia 

metodológica a fim de enriquecer o universo textual das crianças e dinamizar o trabalho, e 

ainda, com o intuito de aproximar as crianças da linguagem digital, cada vez mais comum 

entre elas. Acredito que não basta utilizar as tecnologias da informação nas salas de aula, mas, 

antes, preparar as crianças para lidar com as infinitas possibilidades que a tecnologia propicia 

à educação. Sobre isso, Barbosa (2012, p. 16) afirma que 

 

Com a atenção que a Educação vem dando às novas tecnologias na sala de aula, 

torna-se necessário não só aprender a ensiná-las, inserindo-as na produção cultural 

dos alunos, mas também educar para a recepção, o entendimento e a construção de 

valores das Artes Tecnologizadas (...) 

 

Conversei com as crianças sobre esse gênero textual, suas facilidades ou dificuldades 

na leitura de histórias em quadrinhos. Em seguida, indaguei as crianças quanto a esse gênero 

textual: quais outras histórias em quadrinhos elas conheciam, onde podiam ser encontradas e 

quais assuntos podiam e deviam ser abordados. 

Após esse momento de questionamento, escolhi uma das HQ do site e passei em data 

show para as crianças e somente depois apresentei a proposta de produção textual para elas. 

A quinta e a sexta oficina foram realizadas com o gênero textual bilhete. Para esse 

trabalho foram utilizados como exemplo alguns bilhetes envolvendo assuntos diversos a fim 

de demonstrar-lhes a função do bilhete, chamando atenção delas para o fato de se caracterizar 

pelo endereçamento direto de sua escrita e os elementos essenciais que a compõem: 

destinatário (a pessoa que receberá o bilhete), mensagem, nome legível do emissor e data.  

A proposta inicial da quinta e sexta oficinas foi a de apresentar para as crianças alguns 

exemplos de bilhete. Então conversei com elas sobre a função do bilhete e sua utilização no 

cotidiano. Para isso, fiz-lhes as seguintes perguntas: em que situações do seu cotidiano a 

escrita de um bilhete seria necessária? Na casa de vocês alguém tem o hábito de escrever 

bilhetes? Quem? Em quais situações? 

Logo após essas indagações, informei às crianças sobre a realização de um sorteio com 

o nome de todas elas, com o objetivo de organizá-las para a próxima atividade. Com o sorteio, 

cada remetente teve acesso ao nome do destinatário para o qual escreveria um bilhete. Por 

fim, solicitei que as crianças escrevessem um bilhete para seu(a) colega de sala. 
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 A sétima e a oitava oficina foram realizadas com diversos gêneros textuais, tendo sido 

disponibilizadas às crianças leituras diversas, tais como: textos de jornal, revistas, livros 

literários, poesias, HQ, bilhetes.    

 A proposta inicial foi começar com uma contação de história, com a finalidade de 

envolver as crianças na atividade proposta, despertando nelas a curiosidade acerca da leitura e 

da escrita. A história escolhida para essa oficina foi “O cabelo de Lelê”, de Valéria Belém. 

Para isso, o ambiente foi organizado com almofadas, colchas de retalhos e a disponibilização 

de variados materiais para leitura em cantinhos de leitura. Após o reconto da história, 

convidei as crianças para circularem por esses espaços e realizarem leituras diversas. 

Por último, conversei com as crianças sobre os diversos textos encontrados na sala, sobre 

a história contada, bem como as oficinas ministradas por mim. Solicitei que fizessem 

oralmente uma avaliação das oficinas e apresentassem sugestões para melhorá-las. Fiz as 

seguintes perguntas às crianças: de que forma esse trabalho contribuiu ou não para sua 

aprendizagem? O que poderia ter sido diferente? 

Após essa conversa, solicitei uma avaliação escrita das oficinas propostas para o grupo e 

as orientei que utilizassem, para isso, um dos gêneros textuais trabalhados desde a primeira 

oficina com a turma. 

 As produções escritas das crianças foram coletadas durante as oficinas pedagógicas de 

leitura e escrita oferecidas por mim ao grupo que frequenta o reforço escolar na Escola 

Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza. Ao todo, quatorze crianças frequentaram 

essas oficinas, grupo que faz parte da primeira e segunda etapa do ciclo II da Rede Municipal 

de Goiânia.  

 Foram planejadas oito oficinas, com duração de uma hora cada. Dividi essas oficinas 

em blocos de duas a duas. No primeiro momento, apresentava o gênero textual que iria 

trabalhar com o grupo, realizava leituras para as crianças e disponibilizava o material para que 

elas também realizassem suas leituras. Somente depois desses momentos, elas eram 

convocadas à escrita. No primeiro momento de coleta de dados, elas produziram poemas, no 

segundo momento histórias em quadrinhos, no terceiro momento produziram bilhetes e, no 

quarto momento, as crianças foram orientadas a escolher um dos gêneros textuais trabalhados, 

a saber: poesia, história em quadrinhos e bilhete. 

 Após a coleta de dados, selecionei os textos para análise e escolhi, primeiramente, 

aqueles cujos participantes frequentaram as oito oficinas propostas e que, portanto, haviam 

realizado as quatro produções escritas.  
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 Como relatado pela equipe gestora a maior parte das crianças que são convocadas para 

o reforço escolar faltam às aulas regulares. Ao organizar os dados para análise, pude constatar 

que de fato esse era um problema, pois, das quatorze crianças que participaram das oficinas, 

apenas cinco delas haviam realizado todas as produções de texto. Diante disso, reorganizei o 

material e, das cinco crianças, selecionei quatro para fazerem parte das produções escritas que 

iria analisar nesta pesquisa, uma vez que uma das crianças já estava escrevendo frases e 

pequenos textos.   

Assim, foram selecionadas quatro crianças e cada uma delas realizou quatro 

produções. Isso me forneceu um total de dezesseis textos os quais pude utilizar para análise de 

dados
8
. Destes textos, foram analisados doze, pois foram escolhidas três produções escritas de 

cada criança selecionada para realizar as análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Os textos utilizados para análise de dados foram anexados ao capítulo três desta dissertação e posteriormente 

nos anexos deste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

AS PRODUÇÕES ESCRITAS DAS CRIANÇAS: O QUE DIZEM OS DADOS 

 

 

Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é 

passível de fazer sentido. Eu não: quero uma verdade inventada. 

Clarice Lispector 

 

Neste capítulo, analiso os dados que coletei durante a pesquisa realizada na Escola 

Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza. Esses dados foram obtidos durante a 

realização de oficinas pedagógicas oferecidas aos alunos que frequentam uma sala de reforço. 

Utilizei esses dados para investigar o movimento de passagem dessas crianças da condição de 

não escrevente para escrevente.  

Para investigar esse movimento, analiso as produções escritas das crianças e as 

intervenções realizadas por mim enquanto pesquisadora. Com isso, faço análises 

comparativas das produções escritas nos diferentes gêneros textuais utilizados durante as 

oficinas.  

As transcrições dos textos foram realizadas a partir das observações dos textos 

originais das crianças, das anotações realizadas no diário de pesquisa e também das 

intervenções e diálogos realizados com as crianças durante as oficinas. 

No referencial teórico utilizado nesta pesquisa, a psicanálise, a noção de Outro é assim 

definida por Chemama (1995, p. 156):  

 

Lugar onde a psicanálise situa, além do parceiro imaginário, aquilo que, anterior e 

exterior ao sujeito, não obstante o determina. Para a psicanálise, a elaboração das 

instâncias intrapsíquicas é necessariamente acompanhada da atenção à relação do 

sujeito com o outro, ou com o Outro. 

 

A criança é um sujeito em constituição e o Outro uma instância que a constitui, desde 

as primeiras experiências, por meio da linguagem, ao conversar com o bebê ainda no ventre 

da mãe, ao escolher o nome da criança e em outras tantas experiências da vida cotidiana. Uma 

das formas de abordar a constituição subjetiva são as operações que Lacan nomeia, em O 

Seminário, livro 11, de „alienação e separação‟ ao campo do Outro. A criança, ao entrar na 

escola, está nesse movimento que, interpelada pelo Outro, a ele é submetida. Ao ser solicitada 

http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/
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a escrever, a criança traz elementos do discurso do Outro para seu texto, ao mesmo tempo em 

que dele se afasta, fazendo combinações inéditas com esses elementos. 

A hipótese freudiana de inconsciente considera que o sujeito existe somente a partir do 

investimento linguístico discursivo que lhe é feito desde o momento em que ele está no ventre 

da mãe.  Esse investimento é realizado pelo Outro parental e é a partir do discurso dos pais 

que uma subjetividade se constitui. Nas palavras de Pommier (2004, p. 11): 

 

Antes de seu nascimento, ela (a criança) existe primeiro no sonho de seus pais em 

um planeta excêntrico, no desejo que não nem é completamente o de seu pai, nem o 

de sua mãe, mas um voto obscuro que os ultrapassa [...] De início, já se sabia seu 

nome. Seu lugar e seu sexo tinham sido premeditados. Antes dele seu futuro já 

estava traçado. (tradução minha)
9
. 

 

Em relação à constituição do sujeito pela escrita, Moraes (1999), em sua tese de 

doutorado intitulada Materna/Estrangeira: o que Freud fez da língua, diz que a linguagem é 

condição de possibilidade do sujeito, e é nesse cenário que a escrita, como um dos registros de 

linguagem, permite ao sujeito ser inserido de diferentes maneiras na sociedade em que vive.  

Nesta abordagem teórica, considera-se que é no e pelo Outro que a criança com mais 

ou menos resistência acede à leitura e à escrita. 

A escrita, enquanto um dos registros de linguagem, permite ao sujeito inúmeras 

experiências ao longo da vida. Não é possível, desse modo, supor a constituição de uma 

subjetividade sem fazer referência ao Outro. Em seu texto “O sujeito e o Outro I”, Soler 

(1997b, p. 56) ressalta: 

 

[...] o Outro precede o sujeito. O Outro como lugar de linguagem – o Outro que fala 

– precede o sujeito e fala sobre o sujeito antes de seu nascimento. Assim, o Outro é a 

primeira causa do sujeito. O sujeito não é uma substância: o sujeito é um efeito do 

significante. O sujeito é representado por um significante, e antes do surgimento do 

significante não existe sujeito. Mas o fato de não existir sujeito não quer dizer que 

não exista nada, porque pode existir um ser vivo, mas este ser vivo se torna um 

sujeito somente quando um significante o representa. Logo, antes do surgimento do 

significante, o sujeito é nada.  

 

Ao propor as oficinas para esse grupo de crianças, me preocupei, primeiramente, com 

a escolha dos gêneros textuais a serem utilizados. As duas primeiras oficinas de leitura e 

escrita foram realizadas com o gênero textual poesia, usando textos da escritora Cecília 

Meireles (2012), buscando privilegiar o som, a rima, a repetição e a própria estrutura do texto, 

                                                 
9
Bien avant as naissance, Il vécut d1abord dans le rêve de ses parents sur cette planère excentrée d’un désir qui 

ne fut ni tout à fait celui de son père, ni celui de sa mere, mais un vœu obscure qui les dépassait eux aussi […] à 

l’avance, on savait son nom. Sa place et son sexe avaient été prémédités. Devant lui son avenir était déjà trace. 
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organizado em versos e estrofes, além de possibilitar à criança a entrada no simbólico por 

meio de poemas. A terceira e a quarta oficinas foram feitas com o gênero textual quadrinhos e 

a escolha desse gênero textual se deu principalmente pelo aspecto plástico proporcionado por 

ele, bem como pela extensão curta de seus textos. Na quinta e na sexta oficinas foi utilizado o 

gênero textual bilhete, este pensado principalmente por proporcionar o endereçamento direto 

do escritor ao leitor. A sétima e a oitava oficinas de leitura e escrita foram realizadas de forma 

a proporcionar às crianças liberdade de escolha de um dos gêneros textuais trabalhados 

(poesia, quadrinhos ou bilhete), para que pudessem realizar uma avaliação das oficinas com 

elas desenvolvidas.  

Utilizo, aqui, os textos
10

de G, N,V e P, escritos por crianças que frequentam a sala de 

reforço descrita no capítulo anterior. As quatro crianças receberam as mesmas orientações 

quanto à produção de seus textos, tais como: observar a estrutura dos poemas, pensar em algo 

que as deixasse felizes antes da escrita, escrever livremente sem se preocupar com os erros. 

Esses alunos foram escolhidos por terem realizado as quatro produções escritas das oficinas e, 

principalmente, por não terem adquirido a leitura e a escrita convencional. 

 

3.1 PRIMEIRA PROPOSTA DE PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 Nesta seção, analiso as marcas deixadas pelo Outro na primeira atividade escrita das 

crianças nas oficinas de leitura e escrita. Suponho que, a impressão das marcas do Outro na 

escrita se dá por uma operação próxima, senão equivalente, àquela que elaborada por Lacan 

para abordar a constituição subjetiva. Trata-se da alienação, que no caso da escrita, alienação 

aos textos e aos discursos a que a criança foi submetida. Laurent (1997b, p. 34) afirma: “De 

fato, não podemos conhecer a nós mesmos como sujeitos; não existe autoconsciência de nós: 

somos obrigados a nos conhecer por meio dos outros”. O Outro constitui o sujeito que fala, lê 

e escreve. Neste trabalho, o Outro não é entendido como mediador ou facilitador do 

conhecimento para a criança, mas como instância que a constitui enquanto sujeito. 

 Ao realizar a análise dos dados deste trabalho, os textos utilizados durante as oficinas 

de leitura e escrita assumiram papel primordial na escrita das crianças. Desse modo, foram 

oferecidos variados tipos de texto, a fim de proporcionar às crianças um material lingüístico-

discursivo que as auxiliassem no momento da escrita. 

                                                 
10

 Os textos utilizados para análise de dados deste trabalho serão apresentados neste capítulo. 
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Para este estudo, escolhemos três poemas para ler, recitar e, a partir daí, obter 

produções de outros poemas realizados pelas crianças, a saber: “A língua de Nhem”, “Leilão 

de jardim” e “A bailarina”. 

 Após a recitação, apresentação dos textos em cartazes e discussão das características 

do poema, solicitei a seguinte produção de texto:  

Agora é a sua vez! 

 

Utilizando as leituras dos poemas de Cecília Meireles como referência, é a sua vez de 

poetizar. Escreva um poema sobre algo que te deixa muito feliz... 

 

 

Texto 1 – A língua de Nhem 

 

Havia uma velhinha 

que andava aborrecida 

pois dava a sua vida 

para falar com alguém. 

 

E estava sempre em casa 

a boa velhinha 

resmungando sozinha: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

 

O gato que dormia 

no canto da cozinha 

escutando a velhinha, 

principiou também 

 

a miar nessa língua 

e se ela resmungava, 

o gatinho a acompanhava: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

 

Depois veio o cachorro 

da casa da vizinha, 

pato, cabra e galinha 

de cá, de lá, de além, 

 

e todos aprenderam 

a falar noite e dia 

naquela melodia 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

 

De modo que a velhinha 

que muito padecia 

por não ter companhia 

nem falar com ninguém, 
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ficou toda contente, 

pois mal a boca abria 

tudo lhe respondia: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

 

                                                                                                               Cecília Meireles 

 

Texto 2 - Leilão de jardim 

Quem me compra um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores, 

lavadeiras e passarinhos, 

ovos verdes e azuis nos ninhos? 

Quem me compra este caracol? 

Quem me compra um raio de sol? 

Um lagarto entre o muro e a hera, 

uma estátua da Primavera? 

Quem me compra este formigueiro? 

E este sapo, que é jardineiro? 

E a cigarra e a sua canção? 

E o grilinho dentro do chão?  

(Este é o meu leilão)  

 Cecília Meireles 

 

 

Texto 3 - A bailarina 

 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

Não conhece nem dó nem ré 

mas sabe ficar na ponta do pé. 

 

Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá 

 

Não conhece nem lá nem si, 

mas fecha os olhos e sorri. 

 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 

e não fica tonta nem sai do lugar. 

 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

e diz que caiu do céu. 
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Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

 

Mas depois esquece todas as danças, 

e também quer dormir como as outras crianças. 

 

 Cecília Meireles 

 

 

 Tomei como suporte, no momento da produção, os poemas de Cecília Meireles e 

tantos outros textos e discursos que as crianças já conheciam por meio do Outro, para 

realizarem suas atividades, mesmo não dominando ainda a escrita convencional. Ela coloca 

no papel elementos da escrita aos quais teve acesso até aquele momento, como: letras, sinais 

de pontuação e números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Primeira proposta de produção G. 
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Transcrição do texto de G. 

 

AlínguA de Nhem 

 

24/02/2015 

 

 Apesar de sua escrita não poder ser definida como convencional, é possível perceber 

que G não está alienada aos textos utilizados como referência na oficina. Por mais que ela 

tenha copiado trechos de um dos cartazes utilizados, ela o fez de maneira distinta, e isso 

marca sua subjetividade e indica um movimento em direção a uma separação. Sobre esse 

aspecto, Soler (1997a, p. 62), em seu texto “O sujeito e o Outro II”, diz: 

 

A alienação é um destino. Nenhum sujeito falante pode evitar a alienação. É um 

destino ligado à fala. Mas a separação não é um destino. A separação é algo que 

pode ou não estar presente... a separação requer que o sujeito “queira” se separar da 

cadeia significante.  

 

 Durante a proposta de produção e durante boa parte do tempo dedicado à escrita G 

mostrou-se bem incomodada e, de certa forma, resistiu ao se negar a escrever. Somente após 

os colegas começarem a escrita e, posteriormente, ao entregarem suas produções, é que ela se 

encorajou a começar a atividade proposta. Nesse momento foi possível perceber um 

movimento de alienação em relação à atitude dos colegas. G parece ter percebido que os 

colegas estavam se aventurando no universo da escrita, ela os seguiu. Passo, então, a tratar da 

escrita de N. 
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Primeira Proposta de produção N. 
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Transcrição do texto de N. 

 

 Aboboeleta 

 

A borboleta avua sei para voua 

e ela e bonita elateivariacore e labonita 

e lateivoitarvora e lapasaracoeboni e bebonita 

teimoma caro e ra e tolato teu matatobore 

guiteifota e elaenoitogotosa e 

nasão do amo e la te i meu e  

teinosperce fin 

          24/02/2015 

 

 Ao observar a escrita de N, é possível perceber que essa criança está em um momento 

da escrita no qual a palavra, aqui considerada como sequência de letras „vogais e consoantes‟ 

ininterruptas, faz parte de suas produções. Embora em muitos momentos apareçam 

combinações que não são possíveis na língua portuguesa, seu texto obedece a uma estrutura 

característica de poemas. É possível perceber, por exemplo, que aparecem algumas repetições, 

como no caso das palavras labonita e be bonita em versos subsequentes (versos 2 e 3). Outra 

característica do poema observada no texto de N1 é o fato de a criança utilizar versos curtos, 

como acontece nos textos referências utilizados durante as oficinas.  

Nesse texto a criança dá um título à sua produção a fim de apresentar o assunto sobre 

o qual discorrerá. Esse fato me leva a supor que a alienação aos textos e discursos que 

circulavam no momento da oficina e em momentos anteriores marcou essa criança no 

momento da escrita, visto que, mesmo fazendo combinações não possíveis na língua 

portuguesa, seu texto obedece não só a uma estrutura presente nos textos utilizados durante as 

oficinas, mas também a outros textos aos quais, possivelmente, teve acesso anteriormente.  

Por acreditar que a criança está nesse movimento de alienação e de separação em que 

ao mesmo tempo é tomada pelo Outro e dele se separa, comparecendo nos textos que 

produz, não pretendo homogeneizar esse processo, uma vez que cada uma, em sua 

singularidade, estabelece uma relação particular com o conhecimento transmitido. Ao 

discorrer sobre a escrita das crianças, Burgarelli (2012, p. 17) afirma que 

 

Os textos das crianças são, portanto, marcas de uma filiação singular ao 

funcionamento da língua, que, como uma tesoura, recorta, numa bateria de 

significantes, o jogo de combinatórias a ser manifesto (na superfície do papel, por 

exemplo); um jogo em cujas brechas um sujeito advém. 
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É como efeito desse movimento do significante que a criança, ao mesmo tempo em 

que alienada à escrita do Outro, também comparece nos textos que escreve. 

Na escrita de N aparecem letras, na maioria em modo cursivo, porém, em alguns 

momentos da escrita, as letras de fôrma surgem, como no caso da palavra “Aboboeleta” no 

título e no primeiro verso do texto os quais foram escritos com a letra „b‟de fôrma, enquanto 

as demais são escritas em cursiva. Outro aspecto que me chamou a atenção com relação à 

escrita dessa criança é o fato de ela, em diversos trechos, apagar e reescrever o texto, o que 

demonstra que, mesmo não sendo solicitado que ela o fizesse. Talvez a criança não estivesse 

satisfeita com seu texto. A escrita de N está imersa em uma estrutura linguístico-discursiva, 

da qual ela mesma ainda não tem consciência de que se apropriou. N reafirmou 

insistentemente que não poderia escrever um poema, solicitando instruções. No entanto, pude 

perceber, ao analisá-la, que sua produção apresentava a estrutura formal de um poema.  

Mesmo que na escrita de N compareçam muitas palavras que ainda não é possível de 

se atribuir um significado, no decorrer de seu texto, o que se vê é que no jogo metaforonímico 

ela se utiliza do que é possível realizar na língua portuguesa. Isso demonstra como N está 

imersa nos textos que a cercam. De acordo com Borges (2006, p. 209) 

 

[...] a produção escrita das crianças mostra que suas transformações de escrita são 

efeito de um “jogo” entre os níveis fonético-fonológico, gráfico, sintático, 

morfológico e semântico. Para descrever essas transformações, ou a constituição da 

escrita, não é possível separar esses níveis. Os processos que determinam esse jogo 

– metafórico e metonímico – são sempre os mesmos; não passam por 

transformações que alterariam o seu funcionamento. O que muda, ou o que 

transforma, são os seus efeitos, não sendo possível, portanto, falar de estágios nos 

processos de aquisição da linguagem, ao longo da alfabetização. 

 

 Na escrita das crianças que estão sendo alfabetizadas avanços e retrocessos são muito 

comuns. No caso de N algumas palavras são claramente identificadas em seu texto como 

„borboleta‟ no primeiro verso, „bonita‟ no segundo verso e outras no decorrer da escrita. Na 

mesma produção outras palavras não são possíveis de leitura como no caso de 

„lateivoitarvora‟ no terceiro verso, ainda que a combinação entre consoantes e vogais esteja de 

acordo com a língua portuguesa. 

 Analiso, em seguida, a produção escrita de V, realizada na primeira proposta de escrita 

durante as oficinas de leitura e escrita. 
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Primeira proposta de produção V. 
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Transcrição do texto de V. 

 

24/02/2015 

Joelma 

 

REvira nos 30 

 

EquipE natação asiantE 

 

Cai na prova! 

 

Na naeioiso dura! 

 

Para a prova 

 

Extra-curricular 

 

Nos 30 

 

Extra-curricular 

 

Nos 30 

 

SEguidores 

 

Som na pista 

 

 Ao analisar a escrita e o contexto de sua produção, bem como as observações do diário 

de pesquisa, pude constatar que V copiou, de alguns papéis constantes em seu material 

escolar, várias palavras de seu texto, o que demonstra que, no momento da produção escrita, 

essa criança seguia um movimento de alienação aos textos que constavam em seu material 

escolar. V resistiu em iniciar a produção escrita e por diversos momentos fez questão de 

ressaltar que não sabia escrever. De certa forma, se mostrou desconcertada diante da folha 

com a atividade proposta. No entanto, começou sua produção ao perceber que vários colegas 

estavam se propondo a escrever. Pude perceber que, novamente, há um movimento de 

alienação, dessa vez a respeito do comportamento dos colegas. 

 Observei que na escrita de V elementos importantes da estrutura poética apareceram, 

tais como a repetição, a rima, a escrita em versos curtos e os espaçamentos entre versos, ou 

seja, V se mostrou alienada à forma do poema, assunto discutido com as crianças durante as 

oficinas. Apesar de copiar palavras, nota-se que houve uma iniciativa da criança em buscar 
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elementos, em materiais diferentes daqueles que forneci como modelo os poemas de Cecília 

Meireles para compor a sua escrita, tais como: panfletos, bilhetes e informes da escola. 

 V está tomado pelos discursos e textos que antecederam o momento da escrita e por 

isso sua produção está marcada por esses elementos, que extrapolam as instruções de maneira 

singular. Sobre isso, Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997, p. 17) assinalam: “Os alunos 

reais precisam também (e urgentemente) voltar a ser vistos em sua singularidade, por ser ela, 

em última análise, determinante da história também singular da aquisição da escrita de cada 

sujeito”.  

Assim como V, cada sujeito faz um percurso diferente rumo à aquisição da escrita. 

Isso pode ser percebido na produção de P. É a partir dessa perspectiva que realizo alguns 

comentários sobre o que a escrita de cada uma delas traz como contribuição para compreender 

a aquisição da escrita para essas crianças. 

 

Primeira proposta de produção P. 
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Transcrição do texto de P. 

 

Abai ria 

e aemane de Fe tadama 

arte angnqeers onna dsq 

ler la e a qnei não 

aequero deau 

te G Pu lor mal 

uentra raunaunau 

e e e inunenan 

nauieioa fdei an 

cero a linaor f 

cenrame anuunan 

. paun anu dai na 

 

24 02 2015 

 

Elementos da estrutura poética marcaram a produção de P, como os versos curtos e a 

repetição no final dos versos, tais como: deau, raunaunau, inunenan, ian, Cenrameanuunan. 

Na maior parte do texto não é possível realizar a leitura de acordo com a escrita convencional, 

o que demonstra que essa criança fez combinações possíveis na língua portuguesa, porém, não 

são passíveis de leitura, por serem palavras inexistentes nessa língua. Isso demonstra que a 

escrita de P já apresenta combinações pertencentes à estrutura da língua portuguesa. Assim, é 

possível dizer que a escrita da criança foi marcada pela estrutura dessa língua, uma vez que 

não é qualquer coisa que constitui sua escrita, e sim letras organizadas de acordo com as 

normas da língua. Em sua escrita há uma alternância de consoantes e vogais, que constituem, 

por sua vez, palavras e versos. 

Na produção do texto de P aparecem as palavras arte, no segundo verso, ler, no 

terceiro verso, e quero, no quarto verso. Dentre as palavras que constituem o universo 

simbólico dessa criança, o aparecimento das palavras quero e ler chamaram a minha atenção 

por supor que elas indicam um gesto desejante por parte dela: quero ler.  

Por mais alienado aos textos e discursos que a cercam, essa criança comparece na 

escrita de modo singular, uma vez que o Outro não é capaz de representá-la integralmente. A 

este respeito, Laurent (1997b, p. 37) afirma em seu texto “Alienação e separação I”: 

 

A primeira falta se relaciona com o fato de que o sujeito não pode ser inteiramente 

representado no Outro; sempre há um resto, um resto que define o ser sexualmente 

definido do sujeito. Não se pode apresentar aí todo o sujeito. O caráter 

fundamentalmente parcial das pulsões introduz uma falta, que Lacan designa 

marcando o sujeito com uma barra (S).  
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Dessa forma, P parece ter sido capturada, no momento da escrita, tanto pela estrutura 

dos textos quanto pelos discursos orais e escritos que o constituem. É possível perceber, por 

exemplo, que ela está alienada aos textos utilizados em sala como modelo. Por exemplo, 

quando inicia sua produção com a palavra “Abai ria”, retirado do título do poema de Cecília 

Meireles “A bailarina”, ao utilizar linhas curtas na escrita de seu texto, como ocorre na escrita 

de poemas, e ainda a repetição no final dos versos, o que indica que P foi tomada pelas rimas 

produzidas nos textos utilizados como modelo. 

 Em momentos de diálogo com as crianças, durante as oficinas, pude notar o quanto o 

fato de ainda não conseguir ler e escrever incomodava P e, curiosamente, as palavras quero e 

ler aparecem em sua produção.   

 É possível perceber que as produções das quatro crianças apontam para diferentes 

momentos da aquisição da escrita. Palavras apresentadas nos textos utilizados na primeira e 

na segunda oficina aparecem também nos textos, porém, com diferenças que serão destacadas 

durante as análises. Ao copiar palavras, frases, sinais de pontuação e números o sujeito já se 

faz presente, uma vez que mescla letras maiúsculas e minúsculas, letra cursiva e de fôrma, 

mesmo quando tais elementos não aparecem no cartaz utilizado para este trabalho. Além das 

letras, os números também apareceram na escrita dessa criança no momento em que ela 

escreveu a data em sua produção, mesmo não sendo esta uma solicitação minha. 

 

3.2 SEGUNDA PROPOSTA DE PRODUÇÃO ESCRITA 

 

Nesta sessão apresento a segunda proposta de produção escrita, realizada na terceira e 

quarta oficinas de leitura e escrita. Nelas trabalhei com o gênero textual história em 

quadrinhos e foi muito interessante perceber como as crianças se encantam e são capturadas 

por esse gênero. Isso me levou a crer que as crianças, mesmo quando ainda não escrevem de 

forma padrão, se arriscariam com mais facilidade na leitura, possibilitando, assim, sua entrada 

na leitura e também na escrita desse gênero textual. Minha hipótese é a de que, ao utilizarem a 

imagem como auxílio durante a leitura, elas se aventurassem mais no momento da realização 

das atividades propostas ao grupo. 

 Para as oficinas realizadas com o gênero textual quadrinhos (HQ), selecionei os 

quadrinhos do escritor Maurício de Sousa, tendo como propósito proporcionar o contato das 

crianças com diversas histórias da Turma da Mônica por meio dos gibis que compõem a 

biblioteca da escola e também por meio do site http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/. 

http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/
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 Para iniciar a oficina, levei as crianças para a biblioteca da escola e lhes apresentei a 

proposta da oficina. Em seguida, disponibilizei o material impresso de gibis da Turma da 

Mônica para que pudessem manusear e trocar ideias com os colegas. 

Somente depois levei as crianças para o laboratório de informática da escola e as 

orientei a entrar no sítio http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/para enriquecer seu 

universo textual e também para que utilizassem a tecnologia da informação e comunicação 

como estratégia metodológica, com o objetivo de enriquecer o trabalho e aproximá-las da 

linguagem cotidiana. 

 Após todo o trabalho de apresentação, leitura e discussão a respeito desse gênero 

textual, fiz a proposta de produção escrita para as crianças. Elas receberam, oralmente, as 

seguintes orientações: dar continuidade à história em quadrinhos por meio do texto escrito ou 

do desenho, utilizar a escrita e o desenho, caso preferissem, e colocar o nome em suas 

produções. A opção apenas pelo desenho foi dada para as crianças uma vez que existem 

tirinhas e histórias em quadrinhos nas quais o texto escrito não está presente, como no caso da 

utilizada na proposta de atividade feita para as crianças. Como já era esperado, algumas 

crianças optaram por fazer somente o desenho, enquanto outras por realizar somente o texto 

escrito. Algumas crianças optaram pelas duas modalidades: texto escrito e desenho. A seguir, 

a proposta de produção de texto. 

 

Agora é a sua vez! 

 

Observe a imagem abaixo, em seguida escreva um pequeno texto sobre o que você acha que 

aconteceu. Se preferir, continue a HQ no retângulo abaixo. 

 
 

 Depois, entreguei a atividade para que pudessem iniciar a escrita da segunda proposta 

de produção, como se vê a seguir na escrita de G.  

 

 

 

http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/
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Segunda proposta de produção de G. 

 

 

 

 G é uma das crianças que optou por fazer somente o desenho, e, ao observá-lo, é 

possível perceber que ela acaba por recontar a mesma história repassada às crianças na 

atividade proposta. No momento da escrita, G perguntou diversas vezes se poderia desenhar, 
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até se encorajar a começar sua produção. Essa criança me fez alguns questionamentos sobre a 

proposta de produção, como consta no diário de pesquisa. Ela parecia não compreender 

porque, em uma oficina de leitura e escrita, o desenho estava sendo permitido. Ao perceber o 

que realmente a incomodava, sentei perto dela e li novamente a proposta de produção.Em 

seguida,ela disse: “ Ah, então posso desenhar e escrever?”. Respondi: “Pode, como você 

achar melhor”. 

 Diante dessa resposta, G pareceu convencida de que o desenho era realmente 

permitido e fez questão de dizer que não sabia escrever. Seu questionamento me levou a fazer 

algumas reflexões. Intrigou-me foi o fato de ela insistentemente perguntar se o desenho era 

permitido, mesmo após eu ter orientado oralmente o grupo. Seu questionamento me levou a 

pensar se essa criança teria encontrado uma incoerência entre o nome dado à oficina e o que 

estava sendo pedido na produção de texto: se a oficina era de leitura e escrita, porque o 

desenho estava sendo permitido? A meu ver, G foi coerente ao levantar esses 

questionamentos e somente após eu ter esclarecido suas dúvidas se propôs a realizar sua 

atividade. 

 Ao recontar a história, G esbarra em alguns obstáculos relacionadas ao desenho. 

Primeiramente, diz que não sabe desenhar os personagens. Disse-lhe que desenhasse como 

conseguisse e que não se preocupasse com o fato de seu desenho estar igual ou não ao da 

proposta de produção. 

 Ao demonstrar essa preocupação, percebi que essa criança estava muito incomodada 

com o fato de sua produção não corresponder ao desenho utilizado na proposta de atividade. 

Ao constatar que desenhar era permitido, sua preocupação era: “será que meu desenho terá 

semelhanças com o apresentado na atividade proposta?”. Isso mostra o quanto ela está 

alienada aos textos a que teve acesso nessa oficina, e, em particular, à história em quadrinhos 

apresentada na atividade. Ao demonstrar essa preocupação com a semelhança entre o seu 

desenho e o da proposta de atividade, G está procurando, de alguma forma, uma identificação 

entre sua produção e a proposta de atividade da oficina. 

 Trato, a partir de agora, da segunda proposta de produção escrita da criança N, que, 

diante da atividade, optou por fazer o texto escrito e o desenho.  
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Segunda proposta de produção de N. 
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Transcrição da segunda proposta de produção de N. 

 

    40/30/2015 

O cação maxoco u pe e le taritano dimasi eo sebolmea core demasi de porgui sebolmea para 

decore      

 
 

 Durante a terceira e a quarta oficinas de leitura e escrita fiz algumas perguntas para N 

sobre sua produção de texto e pedi que ela fizesse a leitura do seu texto, por ter ficado com 

dúvida em relação a sua escrita. Ao pedir que ela realizasse a leitura de sua produção escrita, 

ela o fez da seguinte forma: “O cascão machucou o pé e ele tá gritando demais e o Cebolinha 

corre demais depois que Cebolinha para de correr”. Diante da leitura de N, pude perceber que 

sua produção destinou-se ao reconto da história em quadrinhos e que sua escrita está muita 

próxima à escrita convencional.  

 Na leitura e na escrita de N, é possível perceber essa operação de alienação e de 

separação, pois essa criança, ao mesmo tempo em que tenta fazer o reconto do texto escrito, 

também dá sinais de que ali há uma singularidade em operação, como, por exemplo, quando 

N utiliza balões para indicar a fala dos personagens. Essa criança utilizou-se de outros 

elementos desse gênero textual, que não aparecem na proposta. Isto mostra que, com 

elementos do texto do Outro, ela é capaz de fazer uma composição própria. Nesses 

movimentos de alienação e separação, percebe-se que tanto a criança quanto a sua escrita 

estão em constituição. Na primeira produção escrita, comparecerem palavras não existentes na 

língua portuguesa, porém as combinações realizadas por N entre consoantes e vogais eram 

possíveis, demonstrando que essa criança está alienada ao funcionamento da língua. Em sua 
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escrita, já se destacam elementos muito próximos da escrita convencional, o que se constata 

na leitura realizada por N, como se nota a seguir:  

 

Texto escrito pela criança Leitura do texto realizada pela criança 

Cação Cascão 

Maxoxo Machucou 

U O 

e letaritano ele tá gritando 

Dimasi Demais 

eosebolmea e o cebolinha 

para decore para de correr 

 

 Outro aspecto que chamou minha atenção é que as combinações realizadas por N se 

repetem da mesma forma, como no caso sebolmea/cebolinha, dimasi/demais. Isso indica 

que há uma regularidade na escrita da criança. Penso que essa regularidade indica uma 

captura à ordem própria da língua. 

 Em sua produção, N também utilizou o desenho. Ao ser questionada sobre ele, disse 

apenas que “o Cebolinha estava cumprimentando o cascão”. Percebi que, naquele momento, o 

foco, para ela, era a escrita do texto. O desenho ficou em segundo plano, possivelmente pelo 

fato de ser uma oficina de leitura e escrita. Notei grande interesse dessa criança em saber se 

seu texto escrito podia ser entendido, já que, em diversos momentos, perguntou se sua 

atividade estava correta ou não, de acordo com minhas anotações no diário de pesquisa. Penso 

que há, nessa criança, um desejo em ser reconhecido como um sujeito escrevente. 

 Em sua primeira produção, N mostrou-se resistente quanto à escrita; já na segunda 

produção, provavelmente pelo fato de que na primeira oficina não enfatizei questões ligadas a 

erros e acertos, ela mostrou-se mais à vontade. Isso contribuiu, de certa forma, para que sua 

escrita fosse melhor compreendida por mim, uma vez que pude contar com a leitura realizada 

pela criança e perceber que seu texto está bem mais próximo da leitura convencional, o que 

demonstra que N está assumindo os textos e discursos que a cercam. Lacan, em Seminário, 

livro 11 (2008, p. 194), faz a seguinte afirmação “O sujeito nasce no que, no campo do Outro, 

surge o significante. Mas, por este fato mesmo, isto – que antes não era nada senão sujeito por 

vir – se coagula em significante”. Nas produções textuais dessa criança o que se vê são as 

marcas deixadas pelos textos e discursos do Outro ao mesmo tempo em que vai se 

constituindo sua escrita própria.  

 Passo, agora, a mostrar a segunda proposta de produção de V, que optou em fazer sua 

produção,  o texto escrito e o desenho. 
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Segunda proposta de produção de V. 
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Transcrição da segunda proposta de produção de V. 

 

 

   do s 

 por aurEicasao! sEi ua 

 VocEs VocEs auE 

 comEcaram a FazEram 

 pErguntar, oLHa caEEal i 

 DEntuca cansou! 

 arF! cansEi ! Go 

 Dopais Eu pE pEgo 

 
 

 4/ 3/2015 

 

 Ao observar a produção de texto de V nota-se, primeiramente, uma alternância entre 

as letras cursivas e de fôrma. Contudo, algo aí me deixou curiosa: todas as vezes em que a 

letra “E” aparece na escrita de V ela está em letra de fôrma e em maiúscula. Perguntei a V, 

logo após a entrega da atividade, se ela poderia realizar a leitura de seu texto para mim, ao 

que ela respondeu negativamente. Insisti novamente: “ Leia apenas um pouquinho”. Diante 

de minha insistência, V apontou para a letra “E” na segunda linha de seu texto e disse: 

“Essa é a letra E”. Em seguida, apontou para a palavra “DEntuca”, na sexta linha do texto, 

e disse: “Aqui escrevi dentuça, está certo?”. Então respondi a ela: “Sim, parabéns!”. 

Também disse para ela que faltou apenas a cedilha. Nesse momento, percebi que V havia, de 

certa forma, me convocado ao reconhecimento do que havia escrito. Segundo Lemos (2002, p. 

180), “a necessidade que a criança tem do outro não tem a ver com comunicação (no que esta 

comporta de informação), mas de reconhecimento sobre o que ela mesma produz”. 

 Embora a palavra “dentuça” se refira ao personagem Mônica, das histórias em 

quadrinhos de Maurício de Sousa, lidas diversas vezes por V, na proposta de produção essa 

personagem não aparece, porém pertence aos personagens da turma da Mônica. O que 

demonstra que essa criança estava alienada aos textos que leu durante a oficina, e isso marcou 

sua escrita, mas acrescentou uma personagem ao seu texto. Durante as oficinas que 
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envolveram esse gênero textual, V foi uma das crianças que mais se envolveu nas leituras e 

nas atividades propostas, tanto que, quando recolhi o material destinado à leitura, ela pediu 

mais tempo para terminar o gibi que estava lendo. Dos três gêneros textuais trabalhados 

durante a pesquisa, a história em quadrinhos foi a que mais encantou essa criança, que se 

arriscou, inclusive, a realizar a leitura em um momento da oficina em que sentei perto dela. 

Dessa forma, pude perceber que sua leitura se baseava nas imagens que esse gênero textual 

fornecia, e não no texto escrito. 

 Durante a leitura, V se baseou, principalmente, nas imagens, porém, ao se propor a 

realizar a atividade proposta, na qual tanto o desenho quanto a escrita eram permitidos, V se 

dedicou à escrita, pois parece ter compreendido que se esperava das crianças, na atividade 

proposta, a produção do texto escrito, e não do desenho.  

 Outro aspecto da escrita de V que me deixou bem curiosa foi a presença de sinais de 

pontuação na segunda e na sétima linhas do texto (!). O ponto de exclamação é um sinal de 

pontuação muito utilizado nas histórias em quadrinhos, e, embora V ainda não leia de acordo 

com o esperado, em sua escrita esse sinal aparece de modo adequado. Isso demonstra como V 

foi marcada pelas leituras dos textos que antecederam o momento de sua escrita, pois o fato 

de aparecerem em seu texto letras, sinais de pontuação e números, e não rabiscos, são sinais 

das “marcas do material significante
11

” em sua escrita.  

 Ao falar desses dois movimentos  „Alienação e separação‟  de constituição do 

sujeito, Soler (1997a, p. 63) ressalta que “O Outro implicado na separação não é o Outro 

implicado na alienação. É um outro aspecto do Outro, não o Outro cheio de significantes, mas 

ao contrário, um Outro a que falta alguma coisa”. Embora colado aos textos que levei como 

modelo, essa criança usou elementos de outros textos (que faltavam ao texto modelo) para 

compor a sua escrita e essa utilização foi feita de modo adequado, por exemplo, o ponto de 

exclamação após as expressões “Arf!”,“Aff!”, e “cansEi!”. 

 Trabalho, a partir de agora, com a segunda proposta de produção de P, que foi uma das 

crianças que optou por fazer o texto escrito e o desenho em sua produção. 

   

                                                 
11

Expressão utilizada por Sônia Borges (2010) em seu livro Psicanálise, linguística, linguisteria. 
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Segunda proposta de produção de P. 
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Transcrição da segunda proposta de produção de P. 

 

 

4/3/2015 

aunuanauenao 

naunanuna 

 
 

Durante essa oficina de leitura e escrita, P estava muito dispersa em relação às 

atividades e isso me chamou a atenção. Precisei falar com ela diversas vezes, pois queria 

brincar com os colegas e parecia desconcentrada, comportamento que diferia do ocorrido nas 

oficinas anteriores. Após o momento de leitura com os gibis, percebi que ela ficou muito 

eufórica, principalmente quando levei o grupo de crianças para o laboratório de informática, 

onde também demonstrou dificuldades para realizar a leitura das HQ e tirinhas da Turma da 

Mônica. Então perguntei: “Por que não está realizando a leitura?”. Ela respondeu: “ 

Quero jogar”. Respondi: “ Em outro momento você joga, agora estamos todos lendo, para 

depois realizar a atividade” (anotações do diário de pesquisa). Isso demonstra como P estava 

resistindo às atividades de leitura e escrita, pois, nesse dia, ele queria realizar atividades 

ligadas à recreação e não estava conseguindo concentrar-se para realizar as atividades de 

leitura e escrita propostas. 

Ao analisar a produção escrita de P é possível perceber que a criança privilegiou o 

desenho em detrimento da escrita. Em seu texto escrito, utilizou-se apenas de uma consoante, 

que foi a letra N, e as vogais A, E, O e U. Em sua produção, percebe-se certa resistência se 

compararmos a escrita com o desenho, mesmo que apareçam letras e números a fim de marcar 

a data da atividade proposta. Ela parecia apenas cumprir com uma orientação: realizar a 

atividade como havia sido solicitado por mim. Ao contrário de outras duas crianças, desenhar 

em uma oficina de leitura e escrita não lhe causou nenhum estranhamento. No entanto, em 

uma oficina anterior, P escreveu termos como “quero” e “ler”. 
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Nessa oficina apareceram combinações, em sua maioria relativas à estrutura da língua 

portuguesa, que, se desmembradas, parecem-me reforçar a negação demonstrada em seu 

comportamento.  

Na tentativa de ler o texto de P, destaquei tais termos, indicativos de uma negação, e 

os liguei a sua recusa em ler quando solicitei. Disse apenas: “ Não quero ler, leia a 

senhora”. Dessa forma, me arrisquei na seguinte separação, na tentativa de compreender o 

texto dessa criança: “Au/nua/nau/e/nao/nau/na/nu/na”. Em sua escrita aparecem letras 

organizadas e que obedecem à estrutura da língua portuguesa, mas da forma como foram 

escritas, sua significação parece comprometida. Foi na tentativa de significar a sua escrita que 

pude ler sua produção da seguinte forma:  

 

Texto escrito pela criança Leitura do texto realizadapela pesquisadora 

Au Ao 

Nua Nua 

Nau Não 

E E 

Não Não 

Nau Não 

Na Na 

Nu Nu 

Na Na 

 

 Perguntei a P: “ Você escreveu a palavra não?”. Ele só balançou a cabeça, como se 

concordasse com o que eu havia dito, mas não disse mais nada sobre seu texto. Ao apontar 

para o desenho, disse: “ Esse é o Cebolinha [primeiro personagem do desenho] e esse aqui 

é o Cascão [terceiro personagem do desenho]”
12

. Como a escrita de P, seu desenho também 

parece confuso, porém, por meio do desenho, ela demonstra certa compreensão dos textos que 

circulavam em sala no momento das oficinas, visto que, ao observar sua produção, é possível 

identificar os personagens da história em quadrinhos que utilizei na proposta de escrita da 

oficina. Isso indica que, ainda que o desenho não faça o reconto da história, os personagens 

podem ser facilmente identificados na produção da criança. 

 Para P, dos textos e discursos apresentados ficaram os personagens, pois ele não se 

dedicou ao reconto ou em dar continuidade à história em quadrinhos, como foi proposto. Isso 

aponta para o fato de que, embora parecesse disperso no momento das atividades propostas, 

de alguma forma essa criança foi marcada pelos textos trabalhados durante as oficinas, que 

                                                 
12

Os personagens a que a criança se refere aparecem marcados com setas em vermelho na transcrição da segunda 

proposta de produção de P. 
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envolveram o gênero textual história em quadrinhos, uma vez que os personagens apareceram 

em sua produção, ainda que tenha resistido à escrita convencional.  

 

3.3 TERCEIRA PROPOSTA DE PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 Nesta sessão, apresento a terceira proposta de produção escrita e a produção das 

crianças realizadas na quinta e na sexta oficinas de leitura e escrita. Nelas trabalhei com o 

gênero textual bilhete, tendo levado três exemplos para as aulas de reforço. Em seguida, foi 

realizada a leitura e, depois, uma discussão coletiva sobre as funções do bilhete. 

A escolha desse gênero textual se deu com a intenção de apresentar às crianças a 

função do bilhete, tais como: endereçamento direto que caracteriza esse gênero textual e os 

elementos essenciais na escrita do bilhete (destinatário, mensagem, nome do emissor e data). 

Durante as oficinas realizadas com esse gênero textual, informei às crianças sobre a 

realização de um sorteio com o nome de todas elas, para organizá-las para a próxima 

atividade. O sorteio tinha por objetivo que cada criança tivesse a oportunidade de escrever e 

também receber um bilhete de um dos colegas de sala. 

Foi importante perceber que, para as crianças, o fato de esse gênero textual oferecer-

lhes a possibilidade de um endereçamento direto as instigou no momento da escrita. Elas se 

dedicaram muito durante a escrita e, assim que entregaram seus bilhetes, demonstraram certa 

preocupação em se certificar se os colegas haviam compreendido o seu texto. A proposta de 

atividade feita para as crianças segue abaixo. 

 

Agora é a sua vez! 

 

Utilizando as informações sobre a escrita do bilhete, escreva um bilhete para um(a) 

coleguinha sobre qualquer assunto que você gostaria de falar com ele(a). 

 

 

Bilhetes utilizados como exemplos durante as oficinas de leitura e escrita sobre esse 

gênero textual. 

 

Mãe, 

Precisei ir ao shopping pagar uma prestação. Retorno às 17 horas. 

Rafaela. 

25/05/2005. 
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26/08/2010 

 

Amiga Selma, 

Taís pediu-me para avisá-la de que amanhã não haverá aula de violão. 

A próxima aula ficou marcada para sexta-feira às 17:00 horas. 

                                                                                                    Um beijo, 

                                                                                                     Luciana  

 

 

 

 

 Todas as crianças receberam a orientação oralmente para a produção de seus textos, na 

qual enfatizei que deveriam utilizar o bilhete para dar um recado ao colega, avisar sobre 

algum acontecimento importante ou fazer algum pedido. Também orientei as crianças para 

que não se esquecessem de colocar o nome do colega que receberia o bilhete e de assiná-lo. 

Nos textos que seguem só a primeira letra do nome foi mantida, a fim de preservar a 

identidade das crianças.  

 Para que todas recebessem um bilhete, foi realizado um sorteio com o nome do colega 

para o qual escreveriam o bilhete. Logo depois de realizar o sorteio, entreguei a atividade para 

que pudessem iniciar a escrita. Passo, então, a analisar as produções escritas de G, N, V e P 

sobre esse gênero textual.  
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Terceira proposta de produção de G. 

 

 

 

Transcrição da terceira proposta de produção de G. 

 

 R 

 

 11/03/2015 

 ZIZBIH 

 

                G 

 

 G é uma das crianças participantes desta pesquisa que apresentou mais resistência na 

produção escrita. Ainda assim, ela não deixou de realizar nenhuma das atividades, suas 

produções foram realizadas em letra de fôrma e marcadas por textos curtos. Sempre que me 

aproximava dessa criança ela falava que não sabia escrever. 

 Quanto à escrita do bilhete, apareceram em sua produção os elementos formais desse 

gênero textual: o nome do destinatário (R), a data, a mensagem e o nome do remetente (G). 

 Ao analisar seu texto, é possível perceber que essa criança não foi marcada pela 

estrutura dos textos que circulavam em sala. A ordem em que esses elementos foram 
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apresentados no texto de G difere da ordem apresentada nos textos utilizados como referência 

durante a oficina. O fato dos elementos textuais (destinatário, mensagem, remetente e data) 

não seguirem a ordem na qual foram apresentados não indica que, para essa criança, não 

houve alienação ao texto do Outro. E sim, que mesmo alienada ao texto do Outro, em algum 

momento, essa criança se separa dele para constituir a sua escrita. 

 Ao sentar perto de G, perguntei a ela o que estava escrito em seu texto. Ela apontou 

para a mensagem do seu bilhete em que a letra B foi escrita espelhada no texto original 

ZIZBIH, e disse, apontando para essa letra, que ali estava escrito “brincar”. Então perguntei: 

“ Você está chamando o colega para brincar?”. Ela respondeu: “ Sim, na hora do 

recreio”. 

Antes da entrada na escrita a criança já está imersa no funcionamento lingüístico-

discursivo, mesmo que ainda não saiba ler ou escrever, como é o caso de G. Em sua escrita 

vão aparecer elementos dessa estrutura tais como letras e números, e não rabiscos. Quando G 

se propõe a escrever, faz combinações que não são possíveis de ler na língua portuguesa, 

como: “ZIZBIH”, uma vez que não existe, nessa língua, a combinação ZB e a finalização de 

palavras com a letra H. Contudo, também faz combinações possíveis, como a alternância 

consoante/vogal: ZIZBIH. Outro ponto que indica que ela foi capturada por esse 

funcionamento aparece quando, questionada sobre sua escrita, apontou para a letra B, o que 

demonstra que, apesar de não ter escrito a palavra “brincar”, sabe que esse termo se escreve 

com B, tanto que apontou para essa letra. Essa criança demonstra que, embora não tenha 

adquirido ainda a escrita convencional, não está alheia ao funcionamento da língua: em seus 

textos não aparecem rabiscos e desenhos, e sim letras. 

 A partir de agora, faço a análise da terceira proposta de produção de texto de N. 
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Terceira proposta de produção de N. 

 

 

 

Transcrição da terceira proposta de produção de N. 

 

  P 

   Oi P voc pasou teauno eu a xoque Si? 

   fim  

  

 

       N                 11/03/2015  

 

 Ao observar a produção escrita de N é possível perceber que a estrutura dos bilhetes 

utilizados como referência para essas oficinas marcaram a escrita dessa criança, pois, em sua 

produção, aparecem elementos que constituem esse gênero textual, tais como destinatário, 

mensagem, data e nome do remetente. Além desses elementos aparece uma palavra que 

geralmente não é utilizada na escrita de um bilhete, que é a palavra “fim”, comum em fábulas 

e contos de fadas logo após o conhecido “viveram felizes para sempre”, mas não nesse tipo de 

texto. 
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 Observar também que esta criança faz um recorte próprio das palavras, mesmo assim é 

possível lê-las e recuperar o termo a que se refere, por exemplo: “teauno” → “de ano” e “eu a 

xoque” → “eu acho que”.   

 Isso demonstra que, ao se colocar na posição de escritor, a criança é tomada pelos textos 

e discursos a partir dos quais até então foi constituída. Outro aspecto que me chamou a 

atenção na escrita de N foi a utilização do ponto de interrogação (?), usado para fazer uma 

pergunta ao colega, uma vez que nos textos usados como exemplo esse sinal de pontuação 

não apareceu. Isso de algum modo demonstra que N sabe em que ocasiões de escrita utilizar 

esse sinal de pontuação. Saber que N adquiriu dos textos orais e escritos a que teve acesso, ao 

falar sobre o papel do texto na aquisição da escrita Burgarelli (2012, p. 24) afirma que 

 

mais do que ensinar, a sua função é endereçar à criança o seu desejo, desejo do 

Outro, desejo de que ela deseje aprender. Para essa função, há, no entanto, um 

limite, e é imprescindível que este entre na conta: de nada adiantarão suas 

demonstrações, suas exigências, suas correções, seus encadeamentos discursivos, se 

esses não forem tomados como questões pelo próprio sujeito, que, embora tenha 

como única opção dirigir-se a um saber que vem do Outro, só poderá deslanchar se o 

tomar como percurso singular. Algo lhe é demandado, mas essa demanda tem que 

ser subjetivamente interpretada. Aí sim haverá a possibilidade de advir um estilo, 

isto é, a marca do sujeito no texto. 

 

 Na escrita, duas dimensões são percebidas: alienação e separação. Alienação aos 

textos orais e escritos do Outro e separação para que o sujeito compareça em sua escrita. No 

texto dessa criança há uma alienação à estrutura formal desse gênero textual, mas também 

uma inserção de um elemento que não faz parte da escrita do bilhete, que é a palavra “fim”, 

comum aos contos de fada e fábulas, como já mencionado. Essas dimensões apontam que a 

relação de N com a escrita segue um movimento de alienação e separação capazes de 

constituir sua subjetividade e sua escrita, que só é possível a partir do Outro. Em O 

Seminário, livro 11, Lacan (2008, p. 200) aponta a necessidade de definir esse Outro como “o 

lugar em que se situa a cadeia significante que comanda tudo que aí pode presentificar-se do 

sujeito”. A partir desse conceito lacaniano pode-se afirmar que o sujeito só existe por estar 

submetido ao Outro, uma vez que sem o Outro o ser não é capaz de se tornar sujeito. 

 N é uma criança que já frequentou o ciclo I e que ainda não domina a leitura e escrita 

convencionais. Por isso, é considerada, por seus professores, como uma criança que possui 

problemas na aquisição da escrita. Essa criança parece ter sido tomada pela estrutura dos 

textos a que teve acesso. Assim que ela entregou sua produção, pedi que realizasse a leitura 

do texto. A princípio, pareceu-me resistente, mas insisti, solicitando que fizesse a leitura 

baixinho, só para mim. Ela concordou e fez a seguinte leitura da mensagem: “Oi P você 
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passou de ano acho que sim?”. Embora o ponto de interrogação esteja mal posicionado nessa 

frase, a intenção de fazer uma pergunta ao colega e para isso ter utilizado esse sinal de 

pontuação é muito coerente. Mais do que nas produções anteriores, a escrita de N se 

aproximou muito do que seria ortograficamente correto. 

 A hipótese freudiana de inconsciente compreende o sujeito falante enquanto efeito de 

linguagem. Dessa forma, a todo momento o funcionamento linguístico-discursivo promove 

transformações no sujeito e também em sua escrita. Em sua tese de doutorado, Carvalho 

(2011, p. 81) diz:  

 

na escrita, não há um nível sobrepondo a outro, mas substituições e combinações 

que convivem lado a lado, produzindo as transformações, ainda que estejam 

apagadas. Não é possível chegar a um nível de escrita sem que não haja partes 

residuais e lacunas a preencher; a linguagem não consegue cobrir o que subsiste fora 

do significante. 

 

Penso que as transformações ocorridas na escrita de N são efeitos do funcionamento 

da língua, uma vez que os textos orais e escritos aos quais ela teve acesso lhe proporcionaram 

a possibilidade de substituir e combinar elementos presentes nessa estrutura e, por isso, em 

sua produção aparecem sinais de pontuação, letra maiúscula no início de frases e até a palavra 

„fim‟ ao final de sua atividade, muito comum em fábulas e contos de fadas. Por ser efeito 

desse funcionamento, é possível perceber avanços, mas também retrocessos na escrita das 

crianças.  

A terceira proposta de produção escrita de V demonstra bem esse percurso. 
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Terceira proposta de produção de V. 

 

 

Transcrição da terceira proposta de produção de V. 

 

 r 

   Pai, 

 PrEciso DE grua 

 Pr camppar un tEuus 

 O nEu to na lana 

  V                      de 

   11/03/2015  

  

 Primeiramente, gostaria de relembrar um episódio ocorrido com V no dia dessa 

oficina. Essa criança chegou meio desanimada e, como sempre foi muito falante, isso acabou 

me chamando a atenção. Perguntei o que havia acontecido, mas ela não quis falar, até que um 

colega da turma me chamou e comentou de modo discreto: “ Professora, o tênis do V 

estragou e ele está com vergonha”. Ao observá-lo, pude constatar que isso realmente era 

verdade. Como naquele momento estava com as outras crianças, não quis falar nada com ele. 

 Após as leituras dos textos, discussões coletivas com as crianças sobre a escrita do 

bilhete e o sorteio, entreguei a atividade. Assim que fiz isso, pude perceber que essa criança 
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começou a escrever, mas logo apagou o que havia escrito, como se pode notar ao observar o 

texto original. Mostrou-se descontente ao ter que escrever para a colega que havia sorteado, 

mas não disse o porquê. Logo depois, começou a escrever novamente. 

 Em seu texto, a alternância entre letras cursivas e de fôrma é muito constante, fato 

observado desde a primeira produção textual dessa criança. Na segunda produção de texto, V 

apontou para a letra „E‟ e a nomeou corretamente, mas, na escrita, a letra continua aparecendo 

da mesma forma (em letra maiúscula). 

 Ao observar o texto, foi possível constatar que V foi capturada pela estrutura do 

bilhete, e, em sua produção, não faltaram os elementos necessários para a escrita desse gênero 

textual. Embora tenha cumprido a maioria das instruções, não seguiu uma delas, que foi a 

orientação repassada sobre quem receberia o seu bilhete. Enquanto as crianças escreviam para 

os outros colegas, ela endereçou o texto para o “pai”. Logo após escrever o nome do colega 

que havia sorteado, essa criança trocou o seu destinatário, na segunda linha de sua produção. 

 Logo que peguei o texto de V pude perceber o que ela havia feito, então, como essa 

criança foi uma das últimas a entregar a produção, perguntei se podia realizar a leitura. Nesse 

dia V não demonstrou resistência. Com dificuldade e lendo devagar, leu o texto assim:  

 

Texto escrito pela criança Leitura do texto realizadapela criança 

Pai, Pai 

PrEciso DE grua Preciso de grana 

Pr camppar un tEuus Pra comprar um tênis  

O nEu to na Lana O meu tá na lona 

 

 Assim que ele terminou a leitura falei: “ Seu bilhete ficou muito bom, mas não era 

para a colega?”. Ele só olhou para o texto, apontou para o nome do colega e disse: “ Eu 

escrevi também pra o colega”. Considero que, ao deixar de lado uma orientação dada no 

momento da produção, algo que a incomodava muito emergiu em sua escrita: enviar ao pai 

uma mensagem, ainda que esta não chegasse até ele. Além do funcionamento linguístico- 

discursivo mais uma vez operando na escrita do sujeito, algo da ordem do desejo surge em sua 

escrita. Isso explica o fato ocorrido com essa criança que, na semana anterior, realizou as 

atividades propostas, demonstrando resistência, e, na semana seguinte, escreve e lê de modo 

bem próximo da escrita convencional. A sua escrita tem muitos problemas de ortografia, além 

de combinações que não são possíveis na língua portuguesa, como: “Pr camppar um tEuus”, 

mas também muitas combinações possíveis, como:  “Pai”, “PrEciso DE grua”, “O nEuto na 

Lana”, nas quais a alternância entre consoante e vogais aparecem de maneira correta.  
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 Em seu texto “Uma nota sobre o bloco mágico”, Freud (1925[2007, p. 137-141]) faz 

discussões importantes sobre a escrita e o aparato psíquico humano. Dentre elas, afirma que 

“a escrita é uma parte materializada da memória”. Dessa forma, é conveniente dizer que a 

escrita, enquanto um dos registros de linguagem, fornece dados importantes sobre o aparelho 

psíquico humano e, ao comparar o aparato psíquico humano ao bloco mágico, Freud diz que 

 

Se no bloco mágico as pausas na escrita ocorrem de fora para dentro, gerando 

interrupções, em nosso aparato perceptivo as interrupções são causadas por 

descontinuidades das ondas do fluxo de inervação... também fazia parte dessa minha 

hipótese a idéia que essa forma de trabalho descontínuo do sistema pré consciente 

originalmente embasou a concepção que o ser humano tem da temporalidade 

 

 Com Freud é possível dizer que a escrita se constitui pela descontinuidade e que não 

há uma sequência temporal lógica para sua aquisição. Por isso, nesse referencial teórico não 

se usam os termos “níveis de desenvolvimento linguístico”, mas sim submetimento ao 

funcionamento da língua, pois este é mais adequado para expressar a experiência de 

aprendizagem.  

 Passo, a partir de agora, a trabalhar com a terceira proposta de produção escrita de P. 

 

Terceira proposta de produção de P. 
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Transcrição da terceira proposta de produção de P. 

 

       11/03/205 

  D 

   Pra alun pabrl. Edarn 

 Proganaauaçanucaa 

   Centro saudna dre 

 

   P 

          11  03  205          

 

 Ao analisar a escrita de P, observo que ela segue, possivelmente, uma estrutura 

encontrada nos textos que circulavam em sala no dia dessa oficina, pois na produção escrita 

de P há nome do destinatário (escrito corretamente), data, mensagem e nome do remetente. 

Ao assinar o bilhete, P não observa seu próprio texto e acaba colocando a data pela segunda 

vez, suprimindo um algarismo nas duas ocasiões: ao invés de escrever 11/03/2015, escreve 

11/03/205.  

 Isso demonstra que a escrita dessa criança escapa ao controle em determinado 

momento. Ao escrever, P sinaliza para o fato de que sua escrita é efeito dos discursos orais e 

escritos que o constituem, pois, ainda que algumas palavras não sejam passíveis de 

significação para o leitor, algumas combinações realizadas por P aparecem de modo 

adequado, como se pode notar: “alun/Edarn/dre”. Na escrita, essa criança faz também 

combinações que não são possíveis na língua portuguesa, como: “Proganaauaçanucaa / 

saudna/pabrl.”. Ainda assim, não posso dizer que ela está fora do funcionamento lingüístico- 

discurso, pois há em seu texto letras, recortes entre palavras e números.  

Mesmo que seja possível ler as palavras alun / Edarn /  Proganaauaçanucaa / 

saudnadre, elas não existem na língua portuguesa. Mas, não posso dizer que foram feitas 

combinações aleatórias, pois há alternância entre consoantes e vogais. Com exceção da 

palavra Proganaauaçanucaa, na qual aparece uma repetição de vogais em sequência não 

existente na língua, as demais obedecem a uma estrutura pertinente à língua portuguesa. 

Segundo Jakobson (1978, p. 23), “A palavra é sempre um elemento semântico em potencial”. 

Ao utilizar a língua portuguesa como exemplo, palavras como „alun‟ ou „Edarn‟ são 

interpretadas como sendo possíveis de existir, visto seguirem as convenções dessa língua. 

Tem-se, assim, como significantes: alun
13

 e Edarn
14

 e, como significados, elementos 

                                                 
13

 Esta sequência foi retirada da terceira proposta de produção textual da criança P.  
14

 Esta sequência foi retirada da terceira proposta de produção textual da criança P. 
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semânticos de conteúdo desconhecido. Para Jakobson (1978, p. 23), “Todo signo linguístico é 

uma unidade de som e de sentido ou, em outras palavras, de significante e de significado”. 

 A escrita de P demonstra que ele foi marcado pelo significante, pois seu texto é 

constituído de letras, que formam palavras, as quais dão origem ao texto. Contudo, é ao 

realizar esses movimentos que a criança poderá aceder à escrita. 

 Nesse sentido, Lemos (1992b, p. 120) ressalta que “as representações do Outro 

„discurso ou instância de funcionamento da língua constituída‟ pelas vias dos processos 

metafóricos e metonímicos, permitem à criança aceder ao que socialmente se constituiu 

visando aparentar a língua escrita”. Essa criança vem realizando esses movimentos, uma vez 

que na sua produção textual também aparecem palavras possíveis de ler na língua portuguesa, 

como: “pra” e “centro”. Ao entregar o seu texto, pedi que ela fizesse a leitura, porém, nesse 

dia a criança se recusou e disse que precisava ir para a educação física. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

A FORMAÇÃO IN LOCO: UMA TROCA DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

Quase parece como se a análise fosse a terceira daquelas 

profissões 'impossíveis' quanto às quais de antemão se pode 

estar seguro de chegar a resultados insatisfatórios. As outras 

duas, conhecidas há muito tempo, são a educação e o governo. 

Sigmund Freud 
 

Após o caminho percorrido durante a pesquisa, desde o levantamento dos dados, até o 

desenvolvimento das oficinas de leitura e escrita oferecidas por mim ao grupo de crianças da 

Escola Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza, que frequentam o reforço, procurei 

manter o diálogo com o grupo de profissionais da instituição. Pude notar que muitos deles 

mostraram-se curiosos a respeito da pesquisa que estava em andamento. 

As crianças que não seguem o ritmo de aquisição da escrita, pré-estabelecido para a 

classe que frequentam, trazem inquietações cotidianas aos profissionais da educação. Por isso, 

a fim de contribuir com a instituição de ensino onde atuo, pretendo apresentar como produto 

final deste trabalho uma proposta de oficina pedagógica organizada em dois módulos.  

Meu objetivo é o de expor aos colegas os percursos realizados durante esta pesquisa, 

os dados e os resultados obtidos ao seu final, bem como relatar a experiência que vivenciei 

durante o curso de mestrado, mas, principalmente, iniciar uma interlocução com esses 

profissionais sobre questões relacionadas à aquisição da língua escrita, 

A abordagem teórico-metodológica que permeia este estudo me permite, propor novos 

trabalhos com os profissionais da instituição. Não tenho todas as respostas para os impasses 

encontrados pelas crianças na aquisição da escrita após realizar com elas oficinas de leitura e 

escrita. Ao contrário, tenho muitas questões, mas percorri um caminho para trabalhar com 

crianças que estão sendo alfabetizadas. Sobre esse aspecto, Menzêncio (2004, p. 111) afirma 

que  

 

Uma metodologia do ensino e pesquisa em psicanálise não visa cobrir todos os 

pontos de uma vez, nem em fazer bonito, completo, coerente. [...]É possível orientar 

a pesquisa universitária com base nesse princípio de suspensão do saber e de 

invenção de um método coerente com o objeto em questão. 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/sigmund_freud/
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Assim, considero que uma das possíveis contribuições dentro das escolas é o 

investimento na formação do grupo de profissionais. Essa formação pode e deve emergir de 

situações enfrentadas cotidianamente pelo grupo, e a aquisição da escrita é uma dessas 

situações que colocam muitas questões para os professores. 

 Não pretendo apresentar ao grupo soluções emergenciais para um problema cotidiano, 

mas sim o caminho teórico que percorri para fundamentar a minha prática. Compreendi com 

esse percurso que, se problemas tão complexos que se apresentam em nossas salas de aula não 

encontram respostas imediatas em nenhum referencial teórico, a pesquisa torna o professor 

mais seguro para buscar modos singulares para lidar com eles.  

 

4.1 PANORAMA DA PESQUISA: A AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

 

 Iniciei o trabalho na referida instituição no ano de 2005, como professora de língua 

portuguesa para alunos que frequentavam a primeira etapa do ciclo II, e, no ano seguinte, 

comecei a trabalhar com crianças da primeira etapa do ciclo I. Desde essa época pude 

perceber que a aquisição da escrita sempre foi um problema enfrentado pela escola. No ano de 

2012 retornei à instituição novamente como professora do ciclo II e percebi que com o passar 

do tempo esse problema se acentuava ainda mais. Além disso, os profissionais já haviam 

tentado desenvolver diversos projetos „emergenciais‟ com o intuito de solucioná-lo.  

 Dentre esses projetos destacarei alguns: o reforço individual, no qual o aluno era 

atendido pelo professor regente duas vezes por semana; o reagrupamento, que acontecia duas 

vezes ao mês e no qual os alunos eram reagrupados com crianças de outras turmas e 

participavam de aulas diferenciadas, que envolviam a leitura e a escrita; as oficinas do “Mais 

Educação”, um projeto do governo federal, juntamente com o município, no qual as crianças 

participam de oficinas no contraturno a fim de auxiliar na aprendizagem; e, por fim, o 

reagrupamento diário para reforço escolar. 

 De todos os projetos desenvolvidos pela escola, o reagrupamento diário para o reforço 

escolar é o projeto mais bem aceito pela equipe de professores que acredita que esse é o 

trabalho desenvolvido que apresenta melhores resultados. Foi nesse cenário educacional que 

iniciei minha investigação que começou com a escolha do tema: “Aquisição da escrita: 

implicações do Outro”.  

Minha questão desde o início era: Como se dá o movimento pelo qual a criança passa 

de não escrevente para escrevente? 
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 Ao iniciar a pesquisa na escola constatei que a aquisição da escrita é um marco não só 

para as crianças, mas também para as famílias e para os professores, um conhecimento 

adquirido, na maioria das vezes, nas instituições educativas e que marca o sujeito de maneira 

singular.  

Após a definição do tema, optei por realizar oficinas de leitura e escrita e, assim, 

observar diretamente como acontece à aquisição da escrita das crianças que freqüentavam as 

aulas de reforço da instituição.  

 

4.2 OFICINAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS 

 

 A proposta de oficinas para os professores surgiu da necessidade de partilhar com os 

colegas de trabalho o percurso tanto teórico quanto metodológico que percorri durante a 

pesquisa, e, ainda, de apresentar e discutir os dados obtidos nas entrevistas e nas produções 

escritas das crianças a fim de propiciar a troca de experiências e o diálogo entre os 

profissionais para que pudéssemos refletir sobre a questão da aquisição da escrita no cotidiano 

da sala de aula. 

 Mensalmente os professores se reúnem para planejamento e estudo na rede municipal, 

e minha proposta é oferecer as oficinas nesses momentos. Com a finalidade de dinamizar essa 

atividade organizei as oficinas as quais nomearei como “A Formação in loco: uma troca de 

experiência”, em dois módulos, de modo que apresentarei o tema da pesquisa e a 

fundamentação teórica e metodológica no primeiro módulo e os dados obtidos e a análise no 

segundo módulo. 

 

Formação in loco: uma troca de experiência 

 

Professores da Escola Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza da Rede Municipal 

de Goiânia. 

 

Série: professores do ciclo I e II. 

 

Período: 2(duas) oficinas de 40(quarenta) minutos. 

 

Justificativa: As ações pedagógicas são inerentes ao trabalho docente, porém, em muitos 

momentos da prática educacional essas ações não são vistas como ações investigativas nas 

instituições de ensino. Partindo da ideia que a aprendizagem acontece de modo singular para 

cada sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizagem, este trabalho não objetiva  
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elaborar um Manual de instruções para os profissionais que atuam com as crianças na fase de 

alfabetização, mas apontar o caminho teórico-metodológico pelo qual percorri com as 

crianças do ciclo II que freqüentavam as aulas de reforço na Escola Municipal Professor 

Hilarindo Estevam de Souza. Dessa maneira, as oficinas para os professores, enquanto 

modalidade de pesquisa e investigação, se baseiam no fato de proporcionar a esse grupo uma 

troca de experiência sobre a pesquisa desenvolvida, pois, se tem a compreensão de que os 

conhecimentos provenientes desse estudo é de interesse dos profissionais da instituição. 

 

Objetivo Geral:  

 

Promover a socialização dos saberes que envolvem a questão da aquisição da escrita 

por parte das crianças que, de acordo com a equipe pedagógica, não são alfabetizadas na idade 

em que isto é esperado.  

 

Objetivos específicos:  

 

Apresentar aos colegas como foram desenvolvidas as oficinas de leitura e escrita com 

as crianças, a fim de contribuir com possíveis intervenções pedagógicas;  

Proporcionar momentos de interlocução e reflexão acerca da aquisição da escrita;  

Contribuir para que os colegas de trabalho possam ter acesso ao material da pesquisa e 

se tornem futuros pesquisadores no cotidiano escolar. 

 

Recursos didáticos: Data show, computador, produção de textos das crianças realizada 

durante as oficinas de leitura e escrita e papel A4. 

 

Desenvolvimento das ações: essas oficinas acontecerão em momentos em que os professores 

já estiverem reunidos para planejamento e estudo, uma vez que isso é assegurado pela Rede 

Municipal de Goiânia. 

Módulo I 

 

1º passo: organizar o ambiente para o início da oficina, dispor as carteiras em círculo, a fim 

 de facilitar a visualização do material da pesquisa realizada por mim com as crianças, o grupo 

gestor e as famílias.  
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2º passo: apresentação, em data show, do tema da pesquisa, do motivo da escolha do tema, da 

fundamentação teórica utilizada para sustentá-la e da abordagem metodológica usada durante 

a realização da pesquisa. 

 

3º passo: após minha apresentação da pesquisa, abrirei espaço para que os professores 

possam esclarecer suas dúvidas e realizar questionamentos. 

 

Módulo II 

 

4º passo: dar início à oficina apresentando os dados coletados nas produções textuais das 

crianças e alguns trechos das entrevistas realizadas com os responsáveis e com o grupo gestor, 

e, em seguida, apresentar trechos das análises de dados, a fim de instigar os colegas à reflexão 

sobre a aquisição da escrita e as possíveis intervenções pedagógicas. 

 

5º passo: dividir o grupo de professores em duplas para que possam iniciar a atividade 

proposta. A atividade consistirá em distribuir para cada dupla um dos textos realizados pelas 

crianças durante as oficinas de leitura e escrita. Com isso, pretendo oportunizar a cada dupla a 

possibilidade de fazer sua análise com base nos dados obtidos na produção textual das 

crianças. Em seguida, cada dupla exporá sua análise e seus comentários sobre as produções 

escritas das crianças que participaram da pesquisa. 

 

 Avaliação da oficina  

 

 A avaliação acontecerá de forma contínua, uma vez que os professores terão espaço 

para discutir e dialogar desde o primeiro momento, quando eu estiver apresentando o percurso 

teórico e metodológico pelo qual caminhei durante o desenvolvimento da pesquisa e 

posteriormente, ao realizarem trocas de experiências e análise de dados dos textos das 

crianças.  

 

Referências 

 

FREUD, Sigmund. Algumas reflexões sobre a psicologia escolar. In: Obras psicológicas 

completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, [1914]1996 p. 245-250, v. XIII. 
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FREUD, _______. Prefácio a juventude desorientada de Aichhorn. In: ______. Obras 

Completas. Rio de Janeiro. Imago Editores. 1969. v. 19. 

 

LEMOS, Maria Teresa de. A língua que me falta: uma análise em estudos de linguagem. 

Campinas: Mercado de Letra, 2002. 

 

Enfim, com essa oficina para os professores do ciclo I e II da escola em que 

desenvolvi esta pesquisa, pretendo levantar uma discussão a respeito da aquisição da escrita, 

bem como, dos impasses encontrados pelas crianças em fase de alfabetização. De acordo com 

Freud no prefácio da obra “Juventude desorientada” de Aichhorn (1969[1996]), a educação é 

uma das profissões impossíveis, e a psicanálise teria pouco ou quase nada para ensinar-lhe. 

Diante disso Lemos (2007, p. 86-87) afirma que  

 

[...] não se poderia duvidar que, na cena educativa, há o professor que ensina e o 

aluno que aprende. Não se pode duvidar porque, bem ou mal, nesse encontro algo se 

produz e alguma consequência nesse sentido pode ser recolhida junto àqueles que 

são convocados a aprender. Entretanto, uma das maneiras de situar o impossível que 

opera nesse encontro é o fato (provocador de angústia para muitos!) de que, naquilo 

que se recolhe como resultado de “aprendizagem” descobrimos que o que o 

professor ensina não é aquilo que o aluno aprende, e vice-versa. Falta 

correspondência.  

 

Esse estudo aponta para essa questão, uma vez que as crianças já frequentaram o ciclo 

I, e ainda não estão alfabetizadas. Ainda que os professores tenham realizado um trabalho de 

alfabetização com as crianças, não há garantia de que ao final de cada ano ou ciclo essas 

crianças acederão à escrita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pude constatar ao longo de vinte anos trabalhando como professora nas séries iniciais 

do ensino básico o quanto se angustiam os professores, as famílias e, principalmente, os 

alunos quando a alfabetização não ocorre no período esperado para cada faixa etária. 

Neste trabalho me propus a investigar como os envolvidos na alfabetização das 

crianças lidam com os desafios ligados à aquisição da escrita e, sobretudo, como acontece a 

aquisição da escrita pela criança. Este estudo foi desenvolvido em uma sala destinada ao 

reforço escolar em uma escola da prefeitura de Goiânia.  

Apresentei o percurso pelo qual caminhei durante este estudo e as leituras que 

fundamentaram as análises das produções escritas das crianças que me levaram a tecer 

considerações acerca da aquisição da escrita.  

Ao desenvolver com o grupo de crianças oficinas de leitura e escrita, pude perceber 

que a aquisição da escrita se dá de modo singular para cada uma delas e que o período de 

tempo em que a alfabetização se dá não é o mesmo para todas. Ao realizar as observações, 

oficinas, entrevistas, leituras, receber orientações e após a qualificação tentei aproximar o 

movimento de constituição da escrita pela criança às operações de alienação e separação 

implicadas em sua constituição subjetiva. Pois ambas, a constituição da escrita e de uma 

subjetividade, se dão no campo do Outro. 

Especificamente em relação à escrita, percebi que o Outro texto é fundamental na 

constituição dos textos dos alunos, por isso durante o período que realizei oficinas de leitura e 

escrita com as crianças, utilizei-me do texto, não apenas como um recurso didático, mas 

principalmente como material significante. Por meio dos textos utilizados e de outros que as 

crianças tiveram acesso antes do momento das oficinas, as crianças foram capazes de realizar 

as produções escritas solicitadas. 

 Isso também ocorre no que se refere às múltiplas experiências do sujeito, pois é a 

partir dos textos (orais ou escritos) que ele tem acesso às histórias lidas ou contadas e,então, 

apreende do Outro elementos que constituirão sua escrita.  

Nas produções de texto das crianças, fragmentos dos textos utilizados como referência 

compareceram com frequência, ainda que, em cada produção isso acontecesse de maneira 

singular. O que revela a alienação ao texto do Outro, e em seguida um movimento de 

separação. Foi notável que as crianças que, participaram das oficinas, se utilizaram do texto 

matriz para escreverem, e mesmo quando copiavam algumas palavras ou pequenos trechos 
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dos textos referência, o faziam com diferença. Isso de algum modo demonstrava que ali havia 

um sujeito em constituição.  

 Este estudo me levou há alguns questionamentos sobre a questão da naturalidade na 

aquisição da fala e da escrita, pois o que percebi a partir das oficinas e das produções escritas 

das crianças é que esses dois processos ocorrem por meio dos movimentos de alienação e de 

separação, como elaborados por Lacan no seu livro Seminário, livro 11: os quatro conceitos 

fundamentais em psicanálise (2008). Portanto, é pela via do Outro que a criança poderá 

aceder ou não à escrita. 

 O que está em jogo quando a criança „aprende‟ a falar ou escrever é mais do que 

oralidade e escrita, é o próprio funcionamento da língua. Esse funcionamento pertence a uma 

estrutura que é apresentada ao sujeito desde as primeiras relações estabelecidas, antes mesmo 

do nascimento. 

 Quando as crianças têm os primeiros contatos com os textos escritos, ainda que não 

estejam na escola e que não se proponham a escrever, também é demonstrado a elas como é o 

funcionamento da língua, nesse caso, enquanto registro de linguagem. No texto, as crianças 

irão perceber o que é ou não possível na escrita. De acordo com Borges (2006, p. 131) 

 

Reconhecer o funcionamento da língua possibilita que as investigações sobre a 

aquisição da escrita não mais se reduzam à relação dual oralidade/escrita, mas sobre 

a relação triádica oralidade/escrita/língua. Reduzir esse processo à mencionada 

relação dual implica não só a dicotomização dessas formas, linguagem oral e escrita, 

como a sua substancialização, de modo que a linguagem oral é tomada como 

referente, e a escrita, como referencia, numa relação que é da ordem do signo. 

 

Em diversos momentos desse trabalho, percebi o quanto o reconhecimento do Outro 

produz deslocamentos para as crianças, pois em algumas ocasiões elas de algum modo me 

convocaram à participação, quando, por exemplo, me perguntavam sobre a própria escrita. 

Mesmo quando a criança sabia que em sua produção havia um texto, assim como solicitado, o 

olhar do Outro (professor) era fundamental para validação de sua produção escrita. 

 Além das produções escritas das crianças, também analisei as entrevistas com os 

responsáveis e com o grupo gestor, a fim de entender como todos os envolvidos no processo 

de alfabetização dessas crianças compreendiam os desafios colocados pela aquisição da 

escrita. 

 A partir do relato de dois membros do grupo gestor ao serem questionados sobre o 

momento da rotina escolar que havia mais envolvimento das crianças, pude perceber que ao 

serem proporcionadas situações de leitura e escrita para as crianças, elas demonstram um 
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envolvimento maior nas atividades propostas. Assim como segue o relato de membros do 

grupo gestor durante as entrevistas:  

 

Nos momentos de roda literária, quando geralmente proponho leitura coletiva, na 

qual os alunos vão dando continuidade à leitura de outros colegas, nas apresentações 

e em eventos da escola de forma geral. (Professor coordenador) 

Quando são levadas para a sala de leitura, ou melhor, para a biblioteca, quando 

realizam a leitura de textos nos livros didáticos [...] (Professora regente) 

 

 

Portanto, ainda que as crianças não escrevessem de acordo com o esperado pelos 

documentos oficiais, pelas famílias e pelo grupo gestor, é papel da instituição de ensino 

proporcionar a elas a imersão diária em textos, seja através de leituras coletivas, individuais 

ou mesmo de apresentações.  

Compreendo que qualquer forma de exclusão no processo de „ensino‟ e 

„aprendizagem‟ é uma forma de exclusão social, pois, uma vez fora desse processo, a criança 

fica às margens da sociedade. Portanto, uma articulação efetiva entre família, escola e criança 

é necessária para que as crianças que encontram obstáculos na aquisição da escrita possam se 

apropriar desse registro de linguagem. Ainda que, não haja garantia de que a criança aceda à 

escrita mesmo havendo essa articulação. 

No entanto, quando há compreensão de que uma vez imersa em situações de leitura e 

escrita, maiores serão as possibilidades da criança se apropriar desse registro de linguagem. 

Assim, a articulação entre família e escola poderá em muito auxiliar as crianças durante a 

alfabetização. Porém, o que foi fundamental para analisar o movimento de aquisição da 

escrita foi me deter nas produções das crianças. 

 Embora tenha feito um esforço para me deter somente na análise da estrutura da 

escrita, ao final do trabalho não pude deixar de ler e atribuir sentido durante as análises de 

alguns textos das crianças. Isso é percebido de algum modo, quando procuro atribuir sentido a 

escrita de P após a entrega da atividade de produção na oficina de História em Quadrinhos e 

leio a sequência de escrita da criança com um indicativo de negação 

“Au/nua/nau/e/nao/nau/na/nu/na”, uma vez que naquele dia a criança parecia resistir a 

atividade proposta. 

 Isso ocorre novamente quando ao analisar a produção do poema dessa mesma criança 

atribuo sentido às palavras arte, no segundo verso, ler, no terceiro verso, e quero, no quarto 

verso. Dentre as palavras que constituem o universo simbólico dessa criança, o aparecimento 

das palavras quero e ler chamaram a minha atenção por supor que elas indicam um gesto 

desejante: quero ler.  
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Como já ressaltei em momento anterior Moraes (1999) afirma que a linguagem é 

condição de possibilidade do sujeito. Ou seja, a linguagem é que o funda, que dá ao ser a 

condição de humano. Pois o sujeito só o é, por ter sido banhado pela linguagem desde as 

primeiras experiências.  

A aquisição da escrita enquanto um registro de linguagem não acontece naturalmente, 

ao contrário, esta aquisição, assim como a condição de possibilidade do sujeito, se dá pela via 

do Outro. Ao desenvolver este estudo, compreendi que por meio das operações de alienação e 

separação as crianças poderão aceder à escrita. De maneira que, durante as oficinas, foi 

notável nas produções escritas das crianças o aparecimento de fragmentos dos textos que 

circulavam em sala.  

Esses fragmentos dos textos que circulavam em sala que aparecem na escrita das 

crianças revelavam como elas se alienavam aos textos, mas também deles se separavam a fim 

de construir sua escrita. Pois, mesmo copiando fragmentos dos textos que eu levava para as 

oficinas, elas o faziam com diferença, seja na escolha das letras ou ao mesclar o texto modelo 

com outros textos.  

Este trabalho nos mostra um caminho percorrido por um grupo de crianças que 

encontraram impasses na aquisição da escrita. Durante o desenvolvimento das oficinas que 

ministrei me ative a oferecer para elas diversos textos, e pude perceber que por meio da 

imersão nesses textos as crianças arriscaram-se em suas produções escritas, ainda que em 

muitos momentos não conseguissem ler a própria produção.  

Ao final deste trabalho foi possível constatar que embora todos os envolvidos no 

processo de alfabetização das crianças sejam importantes, o Outro texto é fundamental para 

que um texto próprio possa ser escrito. Uma vez que é o texto que mostrará para a criança o 

funcionamento da língua. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) dos Pais ou 

Responsáveis de Alunos. 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

 

           Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento que está impresso em duas vias. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) 

de forma alguma. 

 

          Os senhores estão sendo convidados(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada“A criança com dificuldades de aquisição da escrita: intervenções possíveis”.  

Meu nome éJoelma Oliveira Santos Silva,sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é na Educação Básica esou professora efetiva da rede municipal de Educação de 

Goiânia. Essa pesquisa está vinculada ao Curso de Mestrado em Ensino na Educação Básica do 

CEPAE-UFG (Universidade Federal de Goiás). Acredita-se que as oficinas pedagógicas 

envolvendo leitura e escrita propostas para este projeto contribuirão para a coleta de dados 

acerca do tema “Aquisição da escrita”. E posteriormente poderão nos auxiliar no 

desenvolvimento de propostas pedagógicas que possam colaborar efetivamente para reduzir a 

dificuldade da criança em relação à aquisição da escrita. A pesquisa tem como objetivos:  
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 investigar como acontece a aquisição da escrita para crianças do ciclo ll com 

dificuldades de aprendizagem em uma escola da Rede Municipal de Goiânia e as 

possíveis intervenções pedagógicas nesse processo de ensino e aprendizagem; 

 aprofundar estudos teóricos que abordem a aquisição da escrita em crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem; 

 verificar as contribuições possíveis por meio de oficinas pedagógicas  que envolva a 

leitura, escrita e jogos para a aquisição da escrita no ambiente escolar; 

 desenvolver a autonomia e criticidade das crianças através da inserção destas na 

escrita simbólica; 

 compreender os efeitos dos discursosque circulam na sala de aula e na família,  na  

escrita e no discurso das crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

 

Se você estiver de acordo em permitir a participação de seu filho, posso garantir que as 

informações fornecidas serão confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as 

participantes não serão utilizados em nenhum momento. As informações coletadas poderão 

ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos científicos. 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem de crianças com dificuldades de aquisição da escrita uma vez que fornecerá 

dados para análise que o pesquisador fará acerca do tema em estudo.  Você não terá nenhum 

gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa não 

oferece risco à sua integridade física, moral, intelectual ou emocional nem a de seu(a) filho(a).  

Nesse sentido, conto com a sua participação.  Esclareço que em caso de recusa na 

participação, você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, e tiver 

alguma dúvida em relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de 

fazer parte dele, poderá entrar em contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9390 

1073/ (62) 8531 4110, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail  

joelmaoss@hotmail.com. Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética e 

Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 

131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – 

Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 

É importante esclarecer ainda que os (as) participantes neste projeto terão acesso aos 

resultados obtidos com a pesquisa. Os (As) professores (as), os (as) alunos (as) e pais ou 

responsáveis serão informados (as) por meio de uma reunião previamente agendada no espaço 

da escola cedido pela direção. O procedimento do agendamento será utilizado também nos 

mailto:joelmaoss@hotmail.com
mailto:cep.prppg.ufg@gmail.com
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momentos das entrevistas orais que serão gravadas em áudio. Sua colaboração é de 

fundamental importância, mas para isso necessitamos que assine o termo de consentimento 

em seguida apresentado. Lembramos que os dados são confidenciais, somente os 

pesquisadores terão acesso às gravações em áudio, entrevistas e produções escrita das 

crianças, cujo conteúdo, após análise será apresentado de modo a não identificar o (a) 

participante, para tanto serão utilizados nomes fictícios.  

Em relação ao áudio das entrevistas, seguiremos os termos da Constituição da 

República Federativa do Brasil, no seu capítulo X, art. 5. Neste caso, assinando o termo que 

se segue fica autorizado também ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação 

Básica da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/CEPAE/UFG) a utilizar o áudio/voz, 

diante da aprovação do material apresentado, em qualquer mídia eletrônica, falada ou 

impressa, bem como autorizar o uso de nome, estando ciente de que não há pagamento de 

cachê e que a utilização destes serão para fins da pesquisa. 

 

 

                                                                                         Atenciosamente,               

 

 

 

__________________________________________ 

JOELMA OLIVEIRA SANTOS SILVA 

                                                 Pesquisadora responsável 

 

 

 

 

Nota: gostaríamos de ressaltar que todo material relacionado à pesquisa após cinco anos dela 

decorridos será picotado e reciclado. 
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Consentimento Pós-informação/Pais e/ou responsáveis – 1ª VIA 

 

 

  

Eu,....................................................................................,inscrito(a) sob o 

RG................................ou CPF.................................. fui esclarecido(a) sobre a pesquisa “A 

criança com dificuldades de aquisição da escrita: intervenções possíveis”e concordo em 

participar desse estudo. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador (a) 

______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Informo ter 

mais de 18 anos de idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento, se for o caso).  Declaro, portanto, que concordo com minha 

participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Nome do (a) participante:_____________________________________________ 

Assinatura do (a) participante: _________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável :  ___________________________________________ 

 

Assinatura datiloscópica: 

 

Assinatura do pesquisador (a) responsável__________________________________ 

 

Local e data: _____________________________________________________ 

 

Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com a pesquisadora e a outra via com o (a) 

participante da pesquisa.Gostaríamos de ressaltar ainda que, todo material relacionado à 

pesquisa após cinco anos dela decorridos será picotado e reciclado. 

 

 

 

 



109 

 

ANEXO B – Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) dos Professores 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Senhores professores, 

 

 

        Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitarfazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias. Umadelas é sua e 

a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não serápenalizado(a) de 

forma alguma. 

 

Os senhores estão sendo convidados(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada“A criança com dificuldades de aquisição da escrita: intervenções possíveis”.Meu 

nome éJoelma Oliveira Santos Silva,sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é 

na Educação Básica e sou professora efetiva da rede municipal de Educação de Goiânia. Essa 

pesquisa está vinculada ao Curso de Mestrado em Ensino na Educação Básica do CEPAE-UFG 

(Universidade Federal de Goiás). Acredita – se que as oficinas pedagógicas envolvendo leitura 

e escrita propostas para este projeto contribuirão para a coleta de dados acerca do 

tema“Aquisição da escrita”. E posteriormente poderão nos auxiliar no desenvolvimento de 

propostas pedagógicas que possam colaborar efetivamente para reduzira dificuldades de 

crianças em relação à aquisição da escrita. A pesquisa tem como objetivos:  

 investigar como acontece a aquisição da escrita para crianças do ciclo ll com 

dificuldades de aprendizagem em uma escola da Rede Municipal de Goiânia e as 

possíveis intervenções pedagógicas nesse processo de ensino e aprendizagem; 
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 aprofundar estudos teóricos que abordem a aquisição da escrita em crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem; 

 verificar as contribuições possíveis por meio de oficinas pedagógicas  que envolva a 

leitura, escrita e jogos para a aquisição da escrita no ambiente escolar; 

 desenvolver a autonomia e criticidade das crianças através da inserção destas na 

escrita simbólica; 

 compreender os efeitos dos discursosque circulam na sala de aula e na família,  na  

escrita e no discurso das crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

 

Se você estiver de acordo em participar dessa pesquisa, posso garantir que as 

informações fornecidas serão confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as 

participantes não serão utilizados em nenhum momento. As informações coletadas poderão 

ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos científicos. 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem de crianças com dificuldades de aquisição da escrita uma vez que fornecerá 

dados para a análise o pesquisador fará acerca do tema em estudo.  Você não terá nenhum 

gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa não 

oferece risco à sua integridade física, moral, intelectual ou emocional. 

Nesse sentido, conto com a sua participação.  Esclareço que em caso de recusa, você 

não será penalizado (a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar e tiver alguma dúvida em 

relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, 

poderá entrar em contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9390 1073/ (62) 8531 

4110, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail  joelmaoss@hotmail.com. 

Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, 

Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 

3521-1215. E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 

É importante esclarecer ainda que os (as) participantes neste projeto terão acesso aos 

resultados obtidos com a pesquisa. Os (As) professores (as), os (as) alunos (as) e pais ou 

responsáveis serão informados (as) por meio de uma reunião previamente agendada no espaço 

da escola cedido pela direção. O procedimento do agendamento será utilizado também nos 

momentos das entrevistas orais que serão gravadas em áudio. Sua colaboração é de 

fundamental importância, mas para isso necessitamos que assine o termo de consentimento 

mailto:joelmaoss@hotmail.com
mailto:cep.prppg.ufg@gmail.com
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em seguida apresentado. Lembramos que os dados são confidenciais, somente os 

pesquisadores terão acesso às gravações em áudio, entrevistas e produções escrita das 

crianças, cujo conteúdo, após análise será apresentado de modo a não identificar o (a) 

participante, para tanto serão utilizados nomes fictícios.  

Em relação ao áudio das entrevistas, seguiremos os termos da Constituição da 

República Federativa do Brasil, no seu capítulo X, art. 5. Neste caso, assinando o termo que 

se segue fica autorizado também ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação 

Básica da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/CEPAE/UFG) a utilizar o áudio/voz, 

diante da aprovação do material apresentado, em qualquer mídia eletrônica, falada ou 

impressa, bem como autorizar o uso de nome, estando ciente de que não há pagamento de 

cachê e que a utilização desses áudios serão para fins da pesquisa. 

 

 

                                                                                         Atenciosamente,               

 

 

 

__________________________________________ 

JOELMA OLIVEIRA SANTOS SILVA 

                                                 Pesquisadora responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gostaríamos de ressaltar que, todo material relacionado à pesquisa após cinco anos dela 

decorridos será picotado e reciclado. 
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Consentimento Pós-informação – 1ª VIA 

 

 

  

Eu,....................................................................................,inscrito(a) sob o 

RG................................ou CPF.................................. fui esclarecido(a) sobre a pesquisa “A 

criança com dificuldades de aquisição da escrita: intervenções possíveis” e concordo em 

participar da mesma. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) 

______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Informo ter 

mais de 18 anos de idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento, se for o caso).  Declaro, portanto, que concordo com minha 

participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Nome do(a) participante:_____________________________________________ 

Assinatura do(a) participante: _________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) responsável___________________________________ 

 

Local e data: _____________________________________________________ 

 

Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com a pesquisadora e a outra via com o (a) 

participante da pesquisa.Gostaríamos de ressaltar ainda que, todo material relacionado à 

pesquisa após cinco anos dela decorridos será picotado e reciclado. 
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ANEXO C– Termo de Anuência para a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia  
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ANEXO D – Termo de Anuência da Escola 
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ANEXO E – Oficio de Autorização da Pesquisa  emitido pela Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia 
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ANEXO F – Textos da Primeira Proposta de Produção Escrita 

 

Criança G – Primeira Produção Escrita 
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Criança N – Primeira Produção Escrita 
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Criança V – Primeira Produção Escrita 
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Criança P – Primeira Produção Escrita 
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ANEXO G – Textos da Segunda Proposta de Produção Escrita 

 

Criança G – Segunda Produção Escrita 
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Criança N – Segunda Produção Escrita 
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Criança V – Segunda Produção Escrita 
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Criança P – Segunda Produção Escrita 
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ANEXO H – Textos da Terceira Proposta de Produção Escrita 

 

Criança G – Terceira Produção Escrita 

 

 



125 

 

Criança N – Terceira Produção Escrita 
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Criança V – Terceira Produção Escrita 
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Criança P – Terceira Produção Escrita 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A – Entrevistas com o Grupo Gestor 

 

Primeiro entrevistado 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA DA PESQUISA DE CAMPO/ PROFESSORES E 

EQUIPE DIRETIVA 

 

Diretora da Escola Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza 

 

1- Para você, o que mais interfere na aprendizagem de uma criança? 

 

Diretora: Hum... As faltas, o acompanhamento da família e a greve dos últimos três anos 

têm atrapalhado muito, pois as crianças começam a entrar no processo de leitura e escrita 

que tem sido interrompido. Quando elas retornam quase tem que começar do zero. 

 

2- Com crianças que apresentam dificuldades de aquisição da escrita, qual é o principal 

desafio para você? 

 

Diretora: O desafio maior é direcionar metodologias que conduzem essas crianças a sanar 

suas dificuldades e de fato desenvolver a leitura e a escrita. 

 

3- Quais são as dificuldades de aprendizagem que comparecem com mais frequência na 

instituição? 

 

Diretora: Leitura, escrita e raciocínio lógico matemático. 

 

4- Você percebe alguma dificuldade comum a todas as crianças que são atendidas no 

reforço ou que foram encaminhadas para o atendimento no CMAI? 

 

Diretora: Sim, a falta de interesse e a dificuldade na leitura são os pontos comuns. 

 

 

5- Como você vê a participação da família com as crianças que apresentam dificuldades 

de aprendizagem? 

 

Diretora: Bom... as famílias por mais que a escola chame, na maioria das vezes são muito 

falhas nesta questão. Pois poucas se interessam e participam da vida escolar dos filhos. 
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6- Em que momentos da rotina escolar é possível perceber maior envolvimento das 

crianças com a leitura e a escrita? 

 

Diretora: Ah, durante o fechamento dos projetos desenvolvidos na escola. Quando 

realizamos as apresentações e exposições de trabalhos realizados pelos alunos, 

principalmente quando estes ficam nos murais da escola 

 

7- Que jogos ou brincadeiras fazem parte da rotina em sala de aula na instituição? 

 

Diretora: Jogos envolvendo as quatro operações: com cédulas, dominó, dança da cadeira, 

músicas e tantos outros... 

 

8- As crianças participam de um reagrupamento durante um ano. De acordo com sua 

experiência, o sucesso na aprendizagem dessas crianças que apresentam dificuldades, 

principalmente com relação à leitura e à escrita, tem sido significativo? 

 

Diretora: Na medida do possível sim, pois ainda encontramos dificuldades já citadas em 

outra pergunta como as faltas, as greves etc. Mas percebemos ainda assim que tem 

crianças que conseguem desenvolver a leitura e a escrita, mas muitas ainda continuam 

com defasagem na aprendizagem. 
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Segundo Entrevistado 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA DA PESQUISA DE CAMPO/ PROFESSORES E 

EQUIPE DIRETIVA 

 

Professora coordenadora da Escola Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza 

 

1- Para você, o que mais interfere na aprendizagem de uma criança? 

 

Profª. A relação que a criança tem em casa com a família ( a falta de apoio) e a baixa auto- 

estima. 

 

2- Com crianças que apresentam dificuldades de aquisição da escrita, qual é o principal 

desafio para você? 

 

Profª. Inserir essas crianças em atividades de leitura e escrita de modo a despertar o 

interesse por essas atividades. 

 

3- Quais são as dificuldades de aprendizagem que comparecem com mais frequência na 

instituição? 

 

Profª. As maiores dificuldades estão relacionadas à escrita, dificuldades de produzir 

textos, de ler e até de se expressarem verbalmente. 

 

4- Você percebe alguma dificuldade comum a todas as crianças que são atendidas no 

reforço ou que foram encaminhadas para o atendimento no CMAI? 

 

Profª. Em geral, todas as crianças demonstram que não tem acompanhamento das famílias. 

Parecem abandonadas em relação a vida escolar pelas famílias, que não colaboram com a 

escola. 

 

5- Como você vê a participação da família com as crianças que apresentam dificuldades 

de aprendizagem? 

 

Profª. Nossa... participam muito pouco ou nada. Em geral elas negam as dificuldades dos 

filhos, pois não aceitam. 

 

6- Em que momentos da rotina escolar é possível perceber maior envolvimento das 

crianças com a leitura e a escrita? 
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Profª. Nos momentos de roda literária, quando geralmente proponho leitura coletiva, na 

qual os alunos vão dando continuidade a leitura de outros colegas, nas apresentações e em 

eventos da escola de forma geral. 

 

7- Que jogos ou brincadeiras fazem parte da rotina em sala de aula na instituição? 

 

Profª. Jogos de bingo em atividades de matemática e de língua portuguesa, brincadeiras 

com textos, geralmente trabalho com textos recortados para que os alunos montem os 

textos na ordem correta. 

 

8- As crianças participam de um reagrupamento durante um ano. De acordo com sua 

experiência, o sucesso na aprendizagem dessas crianças que apresentam dificuldades, 

principalmente com relação à leitura e à escrita, tem sido significativo? 

 

Profª. Na verdade, não o suficiente para suprir as necessidades de leitura e escrita de 

acordo com o agrupamento de origem das crianças. 
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Terceiro Entrevistado 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA DA PESQUISA DE CAMPO/ PROFESSORES E 

EQUIPE DIRETIVA 

 

Professora Regente da Escola Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza 

 

1- Para você,o que mais interfere na aprendizagem de uma criança? 

 

Profª. Bom... a falta de interesse, de vontade de aprender e a falta de ajuda da família. 

 

2- Com crianças que apresentam dificuldades de aquisição da escrita, qual é o principal 

desafio para você? 

 

Profª.  Pra mim é um grande desafio despertar na criança a vontade de aprender, fazer com 

que ela seja participativa e motivada. 

 

3- Quais são as dificuldades de aprendizagem que comparecem com mais frequência na 

instituição? 

 

Profª.  Ah... sem dúvida leitura e escrita. 

 

4- Você percebe alguma dificuldade comum a todas as crianças que são atendidas no 

reforço ou que foram encaminhadas para o atendimento no CMAI? 

 

Profª. Sim, em todos os casos a maior dificuldade é quanto à aquisição da leitura e escrita. 

 

5- Como você vê a participação da família com as crianças que apresentam dificuldades 

de aprendizagem? 

 

Profª. Eu percebo que a maioria das famílias são ausentes, não têm compromisso com o 

filho. Não sei dizer bem, se por falta de tempo ou porque não se importam mesmo com as 

crianças. 

 

6- Em que momentos da rotina escolar é possível perceber maior envolvimento das 

crianças com a leitura e a escrita? 
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Profª. Quando são levadas para a sala de leitura ou melhor para a biblioteca, quando 

realizam a leitura de textos nos livros didáticos, pois cada aluno tem o seu e quando estão 

realizando alguma produção de texto. 

 

7- Que jogos ou brincadeiras fazem parte da rotina em sala de aula na instituição? 

 

Profª.  Na verdade eu quase nunca uso jogos em sala, mas quando utilizo são: material 

dourado, quebra-cabeça e jogos com tabuada. 

 

8- As crianças participam de um reagrupamento durante um ano. De acordo com sua 

experiência, o sucesso na aprendizagem dessas crianças que apresentam dificuldades, 

principalmente com relação à leitura e à escrita, tem sido significativo? 

 

Profª. Com certeza a aprendizagem é muito significativa para as crianças que frequentam 

as aulas assiduamente e principalmente as que têm ajuda da família em casa. O problema 

é que muitas dessas crianças faltam bastante e o acompanhamento das famílias em muitos 

casos não acontece. 
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APÊNDICE B – Entrevistas com os Pais ou Responsáveis 

Primeiro entrevistado 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTADA PESQUISA DE CAMPO/ PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

 

Data: 20/05/2015 

 

1- Para você a escola é importante na vida de seu filho(a)? 

 

(  X  ) sim                                   (    ) Não 

 

2- Você gosta de alguma atividade relacionada à leitura e à escrita? Qual? 

 

(  X  ) sim                                   (    ) Não 

 

Gosto de ler livros de historinhas para as crianças. 

 

Então perguntei: Para quem você costuma ler? 

 

Responsável: Para a G mesmo. 

 

3- Você acompanha seu(a) filho(a) nas tarefas de casa? 

 

( X  ) sim                                   (    ) Não 

 

Responsável: mais é eu que acompanho nas tarefas de casa. 

 

4- Em que você espera que a escola possa ajudar seu(a) filho(a)? 

 

Responsável: na leitura, pois ela lê muito pouco. Tem um pouquinho de dificuldade ainda. 

Pois ela já está aprendendo a ler bastante. 

 

5- O que você e sua família fazem aos finais de semana que envolva de alguma forma à 

leitura e à escrita? 

Responsável: hum... não. 
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6- Você percebe que seu(a) filho(a) demonstra desejo de aprender a ler e a escrever? Em 

quais situações? 

Responsável: Sim, bastante. 

Então perguntei: Ela fala isso? 

Responsável: Sim, bastante. E ela pega bastante livros fica copiando as historinhas, as letras. 

E ela gosta de desenhar bastante. 

 

7- Seu(a) filho(a) gosta de vir para a escola? 

Responsável: a mãe ressaltou que no começo ela acordava com muita preguiça, mas a gente 

pega bastante no pé dela pra ela vir, que ela tem que aprender. Ela apresenta dificuldade, mas 

já está esperta pra vir. 

 

( X  ) sim                                   (    ) Não 

 

8- Quais atividades da escola seu(a) filho(a) mais gosta de participar? 

 

Responsável: Ela gosta bastante de futebol. 

9- Você percebe alguma dificuldade relacionada à leitura e à escrita de seu(a) filho(a)? 

Responsável: Ela tem mais dificuldade pra ler. As vezes quando a gente vai soletrando ela 

fica com aquele pouquinho de preguiça  de soletrar, aí ela fica com aquele pouquinho de 

dificuldade, porque ela fala que não sabe ainda. Aí eu digo pra ela, meu velho tu tem que 

aprender, pois agora que tu tá começando, tem que se esforçar bastante. 

 

Então perguntei: A G é de onde? 

 

Responsável: Ela é de Belém. 

 

Então perguntei: E lá ela estudava? 

 

Responsável: sim, mas lá os professores tipo, passavam a atividade na lousa e mandavam pra 

casa. Eles não tinham tempo pra estar ensinando, pegando no pé. Lá ela estudou só dois anos. 

Um ano no particular e outro no estadual. Ela sempre teve um pouquinho de dificuldade. No 

particular ela desenvolveu um pouquinho pra escrever, mas a leitura continuou com 

dificuldade. 

 

10- Por que seu(a) filho(a) foi convocado para o atendimento? 

Responsável: Porque ela estava com dificuldade pra aprender ainda, pra escrever e pra ler 

ainda, estava com bastante dificuldade. 
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Segundo entrevistado 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTADA PESQUISA DE CAMPO/ PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

Data: 20/05/2015 

 

1- Para você a escola é importante na vida de seu filho(a)? 

 

(  X  ) sim                                   (    ) Não 

 

Responsável: Eu coloquei ela muito cedo na escola justamente por acreditar nisso. 

 

2- Você gosta de alguma atividade relacionada à leitura e à escrita? Qual? 

 

(  X  ) sim                                   (    ) Não 

 

Responsável: Gosto e acho que é importante. 

 

Eu perguntei que tipo de atividade você gosta? 

 

Responsável: Gosto de ler livros de outras séries, revistas e em casa eu treino a leitura com ela 

assim, usando os livros de outras séries e até mesmo com produtos. Às vezes eu pego um 

pacote de arroz e tem algumas receitinhas, aí ela vai lendo. 

 

 

3- Você acompanha seu(a) filho(a) nas tarefas de casa? 

 

( X  ) sim                                   (    ) Não 

 

Responsável: Sempre. 

 

4- Em que você espera que a escola possa ajudar seu(a) filho(a)? 

 

Responsável: Assim... o próprio ambiente mesmo de escola. Pois eu faço o que posso em 

casa, mas eu acho que a educação é a escola mesmo. Em casa eu vou dar um suporte, mas o 

papel da escola é da escola, o ensino é da escola. 

 

5- O que você e sua família fazem aos finais de semana que envolva de alguma forma à 

leitura e à escrita? 
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Responsável: É... o tempo todo. Pois lá em casa tem livros, revista, lápis de cor. Na estante 

tem, na mesa tem e eles... 

 

Então perguntei: Ela tem irmãos? 

 

Responsável: tem um irmão de 12 anos. 

 

6- Você percebe que seu(a) filho(a) demonstra desejo de aprender a ler e a escrever? Em 

quais situações? 

 

Responsável: Sim percebo. E esse desejo é tão forte que chega a deprimir. Ela se deprime 

porque ela não acompanha o ritmo dos outros. Ela está com 8 anos, vai fazer nove agora. Ela 

entrou na escola muito nova, e acho que não acompanhou o ritmo. 

 

Então perguntei: Você fala muito nova, com que idade ela entrou na escola? 

 

Responsável: Com 3 anos e meio. Pois desde pequena ela queria ir para escola, aí eu pus em 

uma escolinha que tinha lá perto de casa. Aí ela ficou 2 anos nessa escolinha. Aí... eu acho 

que meu erro foi esse colocar ela muito cedo na escola. Mas era um desejo dela mesmo. 

 

7- Seu(a) filho(a) gosta de vir para a escola? 

( X  ) sim                                   (    ) Não 

 

8- Quais atividades da escola seu(a) filho(a) mais gosta de participar? 

 

Responsável: Ela gosta de educação física, de leitura mesmo. Mas leitura assim, pra ela não ir 

lá na frente ler. E quando percebe que leu alguma coisa ela chega toda eufórica, toda contente. 

 

9- Você percebe alguma dificuldade relacionada à leitura e à escrita de seu(a) filho(a)? 

Responsável: Ela tem mais dificuldade pra ler para os outros. Quando tem que expor... 

 

10- Por que seu(a) filho(a) foi convocado para o atendimento? 

Responsável: Porque assim... ela foi selecionada devido a dificuldade dela. Pra acompanhar, é 

um trabalho da escola, então ela foi uma das que apresentou a dificuldade de ler e escrever. 
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Terceiro entrevistado 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTADA PESQUISA DE CAMPO/ PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

Data: 21/05/2015 

 

1- Para você a escola é importante na vida de seu filho(a)? 

 

(  X  ) sim                                   (    ) Não 

 

Responsável: Bastante. 

 

2- Você gosta de alguma atividade relacionada à leitura e à escrita? Qual? 

 

(  X  ) sim                                   (    ) Não 

 

Responsável: É... com o Mais Educação melhorou bastante, e acho que sem isso ele não teria 

evoluído tanto em tão pouco tempo. Então o Mais Educação contribuiu para ele evoluir 

bastante. 

 

Eu perguntei: E você gosta de ler? 

 

Responsável: Gosto de ler revistas, jornais e sempre que pego jornal ele fica lá comigo 

tentando ler. 

 

3- Você acompanha seu(a) filho(a) nas tarefas de casa? 

 

( X  ) sim                                   (    ) Não 

 

Responsável: Bom, no começo eu acompanhava mais, mas pelo fato dele fazer o Mais 

Educação as atividades da parte da manhã ele faz a tarde e eu já não acompanha tanto. 

Quando não dá tempo de fazer no Mais Educação eu pego e ajudo ele. 

 

4- Em que você espera que a escola possa ajudar seu(a) filho(a)? 

 

Responsável: Acho que... educação é com a gente em casa, o básico. O que eu espero mesmo 

era isso... o comportamento melhorou bastante e a questão da leitura e aprender a conviver 

com outras pessoas, saber que cada um tem seus direitos e deveres. 
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5- O que você e sua família fazem aos finais de semana que envolva de alguma forma à 

leitura e à escrita? 

 

Responsável: Realmente não. 

 

Então perguntei: E o que ele costuma fazer no final de semana? 

 

Responsável: Basicamente assiste televisão. E quando tem legenda eu não tiro mais, que ele 

fica lendo a legenda. Se tem alguma manchetezinha lá, ele lê. 

 

6- Você percebe que seu(a) filho(a) demonstra desejo de aprender a ler e a escrever? Em 

quais situações? 

 

Responsável: Sim ele gosta. Levanta de manhã praticamente pronto pra vir e pro Mais 

Educação a mesma coisa. Ele gosta de ler jornais e revistas, mas não tem paciência de ler o 

texto todo. Geralmente lê as manchetes, o que está em negrito, em destaque. 

 

7- Seu(a) filho(a) gosta de vir para a escola? 

( X  ) sim                                   (    ) Não 

 

8- Quais atividades da escola seu(a) filho(a) mais gosta de participar? 

 

Responsável: Geralmente é brincadeiras, do pimbolim, do futebol... Geralmente as coisas 

ligadas a recreação. 

 

9- Você percebe alguma dificuldade relacionada à leitura e à escrita de seu(a) filho(a)? 

 

Responsável: Na questão da leitura muitas coisas ele já consegue ler, mas quando tem rr, lh, 

nh. Ai ele se complica um pouco. A dificuldade é essa. 

 

Eu perguntei: Ele começou estudar com que idade? 

 

Responsável: Ele começou com sete anos. O negócio pro R foi mais complicado. Começou a 

estudar em uma escola no setor onde meus sogros moravam, na época a mãe dele estava 

doente e no mesmo ano a mãe dele veio a falecer. Então como a mãe dele estava doente a 

praticamente um ano, ele morava praticamente com meu sogro e minha sogra. E eles são 

muito liberais, se ele quisesse ir pra escola ele ia e se não quisesse ele não ia, então desde os 

sete anos era ele quem mandava. Então quando a mãe dele faleceu, ela faleceu em março e em 

junho ele veio morar com o pai e comigo. A gente teve que mudar ele de escola, aí a gente 

mudou e foi aquela confusão toda. 

 

10- Por que seu(a) filho(a) foi convocado para o atendimento? 

Responsável: Dificuldade na aprendizagem de forma geral. 
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APÊNDICE C – Notas do Diário de Pesquisa 

 

 Dia 24/02/2015 Trabalho com o primeiro gênero textual das oficinas - Poesia 

 

A criança V durante a atividade de produção textual copiou de alguns papéis constantes em 

seu material escolar várias palavras que formaram seu texto. 

 

 Dia 04/03/2015 Trabalho com o segundo gênero textual das oficinas – História em 

quadrinhos. 

No momento da escrita a criança G perguntou diversas vezes se poderia desenhar, até se 

encorajar a começar sua produção. Essa criança me fez alguns questionamentos sobre a 

proposta de produção. Ela parecia não compreender porque em uma oficina de leitura e escrita 

o desenho estava sendo permitido. Ao perceber o que realmente a incomodava  sentei perto 

dela e li novamente a proposta de produção. Em seguida, ela disse: _ Ah, então posso 

desenhar e escrever? Respondi: Pode, como você achar melhor.  

 

 Dia 04/03/2015 Trabalho com o segundo gênero textual das oficinas – História em 

quadrinhos. 

Após o término da atividade proposta solicitei a criança N que realizasse a leitura de seu 

texto, ela o fez dessa maneira: “O cascão machucou o pé e ele tá gritando demais e o 

Cebolinha corre demais depois que Cebolinha para de correr.” Quando perguntei sobre o 

desenho em sua atividade ela apenas disse: “o Cebolinha estava cumprimentando o cascão”. 

Obs.: Essa criança demonstrou preocupação em ter sua escrita reconhecida por mim. Por 

várias vezes, perguntou-me se seu texto estava correto, se poderia ser lido e compreendido.   

 

 Dia 04/03/2015 Trabalho com o segundo gênero textual das oficinas – História em 

quadrinhos. 

Após a entrega da atividade, se ela poderia realizar a leitura de seu texto para mim, ao que ela 

respondeu negativamente. Insisti novamente: “ Leia apenas um pouquinho”. Diante de 

minha insistência, V apontou para a letra “E” na segunda linha de seu texto e disse: “Essa é 

a letra E”. Em seguida, apontou para a palavra “DEntuca”, na sexta linha do texto, e disse: 

“Aqui escrevi dentuça, está certo?”. Então respondi a ela: “Sim, parabéns!” Também disse 

para ela que faltou apenas a cedilha. 
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 Dia 04/03/2015 Trabalho com o segundo gênero textual das oficinas – História em 

quadrinhos. 

Nesse dia a criança P estava bem desconcentrada e demonstrou dificuldades para realizar a 

leitura das HQ e tirinhas da Turma da Mônica. Então perguntei: _ Por que não está realizando 

a leitura? Ele respondeu: _Quero jogar. Respondi: _Em outro momento você joga, agora 

estamos todos lendo, para depois realizar a atividade. 

Após a atividade pedi que P fizesse a leitura da atividade proposta mas disse apenas: “Não 

quero ler, leia a senhora”. 

Perguntei a P:_ Você escreveu a palavra não? Ele só balançou a cabeça, como se concordasse 

com o que eu havia dito. Mas não disse mais nada sobre seu texto. E apontando para o 

desenho disse: _ Esse é o Cebolinha (primeiro personagem do desenho) e esse aqui é o 

Cascão (terceiro personagem do desenho) 

 

 Dia 11/03/2015 Trabalho com o terceiro gênero textual das oficinas – Bilhete  

Diante da produção escrita da Criança G, pedi que ela realizasse a leitura, ela apontou para a 

mensagem do seu bilhete, no qual a letra B foi escrita espelhada no texto original ZIZBIH e 

disse apontando para a letra B, aqui está escrito “brincar”. Então perguntei: “_Você está 

chamando o colega para brincar?” Ela respondeu: “_ Sim, na hora do recreio.” 

 

 Dia 11/03/2015 Trabalho com o terceiro gênero textual das oficinas – Bilhete  

Assim que N entregou sua produção, pedi que ela realizasse a leitura do texto. A princípio ela 

me pareceu resistente, porém insisti dizendo que ela fizesse a leitura baixinho só para mim. 

Ela concordou e fez a seguinte leitura da mensagem: “Oi P  você passou de ano acho que 

sim?”  

 

 Dia 11/03/2015 Trabalho com o terceiro gênero textual das oficinas – Bilhete  

Assim que a criança V entregou seu  bilhete percebi que ele havia escrito para o pai, por isso 

questionei:  “_Seu bilhete ficou muito bom, mas não era para a colega?” Ele só olhou para o 

texto, apontou para o nome do colega e disse: “_ Eu escrevi também pra a colega”. 

 

 

 

 


