Aprender linguagem > 4 a 5 anos > LÍNGUA ESCRITA

Dando
atenção à
escrita
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Nessa idade, as crianças já fazem diferença entre ilustração e texto e sabem que o texto pode ser lido.

VAMOS AJUDÁ-LAS A IDENTIFICAR DIFERENTES FUNÇÕES E
TIPOS DE TEXTOS.
Se quando...

chamamos a atenção da
criança para…

então ela aprenderá que
a escrita...

andamos pela rua ou usamos
o transporte público…

os cartazes, para as placas com os
nomes das ruas e das lojas, etc.,

serve para identificar lugares ou
anunciar eventos.

vamos sair às compras…

nos ajudar a fazer a lista,

serve para recordar e para organizar.

saimos às compras…

as garrafas, para as embalagens de
produtos alimentícios, ou qualquer outro
tipo de produto que apresente escritos,

informa sobre o conteúdo.

assistimos à televisão…

os títulos dos programas ou filmes,

pode ser lida para tomar decisões
(no caso, sobre o que vamos assistir).

cozinhamos ou fazemos
bricolagem…

a leitura que fazemos para seguir
as instruções,

pode ser lida para aprender a fazer algo.

usamos o celular ou o
computador para escrever...

o momento em que digitamos as letras
e enviamos o texto a um amigo,

serve para se comunicar com
outras pessoas.
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PARA APRENDER A DIVERSIDADE DE AÇÕES COM A ESCRITA,
AS CRIANÇAS NECESSITAM:
OBSERVAR:
Ações variadas dos adultos com
diferentes tipos de textos.

OUVIR DENOMINAÇÕES, COMO:
Buscar informação, consultar o dicionário, ler em silêncio, copiar, escrever, ler
em voz alta, folhear, comentar, eleger, observar atentamente, jogar, ditar, etc.

EXEMPLOS:
1. Com um livro.
2. Com um jornal.

1. “Pode folhear, consultar, ler em silêncio ou em voz alta, comentar, etc.”
2. “Pode observar os títulos, saber o que aconteceu, folhear, comentar, consultar
as notícias, etc.”

PRESENCIAR SITUAÇÕES:
Em que os adultos escrevam e leiam
na sua frente e que fazem parte da
rotina da vida diária.

Participar em tarefas escolares
dos irmãos.
Resolver questões relacionadas
com o trabalho.

Obter instruções sobre como proceder.
Comunicar-se com outras pessoas.
Compartilhar a leitura de livros com o
adulto.
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BRINCAR
=
APRENDER
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Dizem que o mais importante é que brinquem, não é isso?
Nessas idade, não há oposição entre brincar e aprender:
porque o contexto de jogo é contexto de aprendizagem;
porque há simultaneidade de muitas habilidades em
desenvolvimento; e
porque há uma relação recíproca entre jogo, cognição,
desenvolvimento social e emocional, linguagem e alfabetização.

Com qualquer tipo de jogo?
Não, há mais relação com “o jogo simbólico ou de simulação”, porque:
exige a capacidade de transformar objetos e ações
simbolicamente;
fomenta o diálogo social e a negociação interativa;
implica imaginação, assumir papéis, improvisação;
estimula a narração, habilidades de linguagem; e
envolve conhecimento da escrita, se colocamos as condições.

Quais condições?
Vamos lá…
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COMO RELACIONAR O JOGO DE SIMULAÇÃO E A ALFABETIZAÇÃO?
Capacidades das
crianças nos jogos

Condições do jogo

Elementos de alfabetização

Criação de cenários
imaginários.

Objetos e ações reais aos quais são atribuídas outras funções e animação.

Cenário de um restaurante: cartazes, marcas/
símbolos nas paredes, cardápios, caixas de pizza,
crachás com nomes de empregados, cupons de
desconto, um lápis e uma caderneta, produtos,
computador, caixa, dinheiro, etc.

Dissociação entre o
imaginado e o percebido.

Inserção da simulação na sequência
causal (fingir sobre objetos imaginários
ou pessoas).

Manipulação do ambiente físico, dos objetos e
das ações.

Imaginação e inovação
mental.

Suspensão da verdade e projeção
intencional da simulação sobre a
realidade.

Incorporar as funções da escrita.

Narração sobre situações
não atuais e nem reais, com
consequências causais,
imaginadas ou inferidas.

Roteiros com normas culturais e
novidades (pretende ser “como outro”,
fazer “como outros”, falar “de outra
maneira”, etc.).

Incorporar a sequência de “fazer como se
escreve um pedido”, “como se lê um cardápio”,
“como fazer o pagamento e dar o troco”, “fazer
como se fosse dinheiro”, “falar a partir da escrita
como o proprietário, cliente, caixa, etc.”

Leitura da mente do outro
(possuir uma “teoria da
mente”).

Imaginar os outros, suas ações e papéis
profissionais.

Alternar ou imaginar as posições: vendedor/
cliente; professor/aluno; pai/filho; etc. (um
dos papéis pode ser simulado e o outro apenas
imaginado).
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POR QUE LER EM VOZ ALTA?
pensar também que, se leem livros,
ou seja, se estão interagindo com
textos autênticos que possibilitam
que aprendam o uso da linguagem em
situações específicas de comunicação,
são proporcionados contextos
memoráveis de uso de linguagem
(em episódios estruturados, com
personagens e tramas identificáveis,
com fatos e informações
importantes);

l

o fato de ler para as
crianças, antes que sejam
leitores autônomos, as
familiariza com o ato da
leitura, a linguagem dos
livros e seus conteúdos;

l

que lhes ensina sobre os próprios
costumes e sobre outras culturas,
que lhes estimula a falar sobre os
livros, a relacioná-los com outros
livros ou outros produtos (TV, filmes,
brinquedos, personagens) e com sua
própria experiência de vida.
l
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1) GARANTIR A COMPREENSÃO DO TEXTO

A principal dificuldade ocorre no trabalho de compreensão do texto.
Por isso, deve-se ajudar a criança.

Como?

Para quê?

Fazendo perguntas sobre o texto.

Para que ela progrida no texto, recorde
o que foi lido e imagine o que poderia
acontecer.

Averiguando quais aspectos da linguagem
podem proporcionar obstáculos à
compreensão (vocabulário novo e raro,
sintaxe complexa, sequências problemáticas,
as relações temporais menos usuais,
conectores, etc.).

Para aumentar a compreensão e resolver as
dificuldades.

Dando as explicações e definições
necessárias.

Para ajudar a superar os obstáculos
linguísticos.

Dando informação sobre a experiência e o
conhecimento de mundo que a criança não
tem.

Para que elabore as representações mentais
necessárias para compreender.
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2) AJUDAR A CRIANÇA A FAZER A INTERPRETAÇÃO DA IMAGEM
Já fazem sozinhas

Ainda precisam de ajuda Como podemos ajudá-las

A partir dos 2 anos, as crianças
podem entender a natureza
simbólica das imagens.

Mas ainda necessitam entender
a relação texto/linguagem e
imagens.

Estabelecendo o vínculo durante a
leitura: indo do texto às imagens e
vice-versa.

Aprendem palavras novas,
observando as ilustrações.

Mas precisam generalizar esse novo
conhecimento, relacionando-o aos
objetos do mundo real.

Estabelecendo uma relação de
uso das imagens e dos objetos do
mundo.

Descobrem a relação entre
imagem e texto.

Mas esperam que a relação seja de
redundância ou justaposição.

Ajudando-as a perceber as diversas
formas dessa relação na construção
do significado: complementaridade,
narrações paralelas, divergência, etc.

Fixam sua atenção sobre as
ilustrações.

Mas precisam seguir um caminho
até a construção do significado.

Ajudando-as a fazer a interpretação
das imagens e da linguagem que as
acompanha.
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3) GESTOS COMO SUPORTES NÃO VERBAIS
As pesquisas mostram que os gestos são algo natural:

O gesto e a palavra formam um sistema
integrado de comunicação.
Há dois tipos de gestos: o de assinalar algo e o de
representar uma ideia (icônico).
Os gestos icônicos podem servir de ajuda ao
desenvolvimento verbal, porque representam
visualmente os conceitos.
Por exemplo, agitando os braços para representar um
pássaro que voa.
As crianças aprendem novas palavras e se
recordam melhor delas quando são acompanhadas
por gestos icónicos.
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O discurso
que
acompanha
a leitura
compartilhada
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O discurso de interação...
que acompanha a leitura
compartilhada se relaciona com o
desenvolvimento linguístico das
crianças e com a alfabetização.
Os tipos de discurso foram
estudados e categorizados em
função de serem contextualizados
ou não, de serem imediatos ou não,
pelo tipo de referência e pelo tipo
de ações discursivas:

Tipo de discurso
1. Contextualizado

Referência
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Exemplos

Chamar a atenção
da criança, início da
interação.

Uso de expressões como
“Olha!”

Imediata, ou seja, é
o discurso que está
centrado no aqui e
no agora.

Perguntas que exigem
que a criança aponte ou
indique .
Perguntas que requerem
etiquetas denominadoras.
Perguntas que requerem
respostas sim/não.
Perguntas abertas com
interrogação de que, quem,
onde, qual, etc.
Perguntas de avaliação
da compreensão da
criança.
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Tipo de discurso
2. “Do texto à
vida”

3. Reformulação

Referência

Exemplos

Imediata: referência
a experiências
compartilhadas.

Recordar experiências
da vida real.

Imediata: voltar a
contar a história.

Agora é sua vez de dizer.

Imediata: avaliações.

Resposta positiva à
participação da criança
(“Muito be m!”).

Propor experiências
futuras
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Tipo de discurso
4. Discurso
estendido.

Referência
Não imediata, com
discurso abstrato que
vai mais além do aqui
e agora.

Exemplos
Discussão que faz
uma conexão lógica entre
objetos concretos, eventos
ou conclusões.
Definição de uma
palavra utilizando
uma categoria superior
(hiperônimo).
Perguntas para pedir
informação quando já sabe
quem é o interrogador.
Perguntas que requerem
adivinhar o que vem na
continuação da história.
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ANALISANDO O CONTEÚDO DOS CONTOS

O protótipo do conto é a narração.
			
E são características da narração os personagens e a ação que se desenvolve nos eventos.

Um personagem protótipo se define por:

O QUE É (que se conhece por meio das
designações e das qualificações).
O QUE FAZ (como agente das ações e
personagens dos eventos).
O QUE DIZ (nos diálogos).

Uma ação narrativa prototípica se define por:
Um personagem
sai (de seu país, cidade, castelo, etc.)
e chega a outro lugar (depois de uma longa viagem)
onde começa uma aventura
e acontece uma série de provas
nas quais haverá pessoas, sinais, objetos (tesouro, vestimentas, obstáculos,
elementos mágicos, etc.)
pode haver um objeto maravilhoso que intervém na história
dando lugar a um resultado
e um final.

15

Aprender linguagem > 4 a 5 anos > LÍNGUA ESCRITA > 3. Leitura compartilhada

16

IMPORTÂNCIA DA LEITURA EM VOZ ALTA

1. Aumenta o
conhecimento do
vocabulário.

2. Aumenta o
conhecimento da
gramática.
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1) Aumenta o conhecimento do vocabulário
SITUAÇÕES
OBJETOS, EVENTOS, coisas do
cotidiano.

Eventos de ficção, histórias,
entidades distantes, entidades
abstratas.

COMO SE APRENDEM

VOCABULÁRIO

De forma direta, a partir da
observação da vida cotidiana.

Vocabulário por referência a partir
da fala do adulto

De forma indireta, além da
observação.

Vocabulário dos livros a partir da
leitura do adulto.

Dois gêneros: narração e textos
informativos.

De narração: nomes específicos.
De textos informativos: nomes
genéricos, de categoria, hiperônimos.
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2) AUMENTA O CONHECIMENTO DA GRAMÁTICA
Os estudos mostram:

LINGUAGEM DE CONVERSAÇÃO DIRIGIDA
ÀS CRIANÇAS

LINGUAGEM NOS LIVROS PARA CRIANÇAS

>

Poucos fragmentos.

Perguntas – enunciados com marcas interrogativas
fechadas (com sim/não como resposta) ou abertas (que,
quem, onde, quando, etc.).

>

Poucas preguntas – quando aparecem fazem parte do
discurso referido.

Ordens – enunciados imperativos, sem sujeito e com
verbos que guiam a ação. Por exemplo: “Ponha isso aqui,
coma o que está no prato, etc.”

>

Poucas ordens – quando aparecem fazem parte do
discurso referido.

Verbo cópula − enunciado com verbos ser ou estar.
Por exemplo: “É pesado, está ali, etc.”

=

Frequência média de verbo cópula, mais nos textos
informativos.

Linguagem que apresenta fragmentos de discurso:
enunciados sem estrutura oracional, com sujeito e
predicado.
Por exemplo: “Lindo gato, debaixo da mesa, etc.”
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LINGUAGEM DE CONVERSAÇÃO DIRIGIDA
ÀS CRIANÇAS

LINGUAGEM NOS LIVROS PARA CRIANÇAS

<

Enunciados canônicos, com estrutura de
sujeito-verbo-complemento.

Sujeitos com nomes e pronomes − sujeitos com nomes,
pronomes e frases nominais, como o pai dela, etc.

≠

Sujeitos nominais e nominalizações – sujeitos com
nomes e frases nominais, pronomes em relação
de referência anafórica aos nomes apresentados
anteriormente, adjetivos e nominalizações, como o pai
dela é o protagonista principal, o governo desse país, etc.

Construções complexas – enunciados com dois verbos:
penso que você gosta do que faz, creio que você deveria ir
com eles, etc.

<

Sujeito e predicado − enunciados com estrutura de
sujeito e predicado: a avó vem aqui, ela tem o cabelo
comprido, etc.

Discurso referido – diferente tipo e frequência.

<

Maior quantidade de construções complexas

Discurso referido – enunciado que introduz a fala de
forma indireta (disse que viria) ou direta (disse: “irei”).
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LINGUAGEM DE CONVERSAÇÃO DIRIGIDA
ÀS CRIANÇAS
Conectores – diferentes tipos e frequência.

Formas fixas, pacotes lexicais e sequências
estereotipadas – de diferente tipo, com maior fixação e
frequência.
Por exemplo: “Bons amigos, não está mal, etc.”

LINGUAGEM NOS LIVROS PARA CRIANÇAS

<
≠

Conectores – entre enunciados e marcadores de início
ou final do discurso: em consequência, portanto, para
começar e finalmente, etc.

Formas fixas, pacotes lexicais e sequências
estereotipadas – enunciados com sequências de palavras
mais flexíveis e variáveis, com sentido metafórico ou
estereotipado: de tal forma…, evidentemente não o fez, temo
por não poder te ajudar, etc.
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O que ler?
Os livros
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O LIVRO É UM OBJETO SIMBÓLICO
Um adulto lendo

Uma criança escutando
Um livro
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Quais livros ler?

Os estudos sugerem livros que proporcionem oportunidades de aprendizagem.

1. Sobre jogos de
linguagem

2. Sobre histórias
narrativas

e se apresentam jogos
Livros com jogos de linguagem:: em geral, ond
ecto da linguagem.
sonoros para a sensibilização sobre esse asp
avras rimadas, com um
Livros com rima e ritmo: sobre a base de pal
algumas palavras.
ritmo repetitivo que facilita a antecipação de
etições de frases e de
Livros com histórias repetitivas: contêm rep
morizados facilmente.
vocabulário que podem ser aprendidos e me
construídos por meio
Livros com estrutura acumulativa: são textos
a nova linha a cada página.
de um texto repetitivo ao qual se agrega um
): é um tipo de livro que
Livros com diálogos: (perguntas e respostas
feita por um personagem
se lê como uma conversa, onde a pergunta é
posta é dada por outro
(em uma ou duas linhas, por exemplo) e a res
(nas linhas seguintes).
es da literatura
Livros de contos tradicionais: são fortes matriz
a raposa ou o gato) é
contemporânea – o bestiário (o lobo, o porco,
nho Vermelho continua
constantemente reinterpretado e a Chapeuzi
acterísticas dos
reaparecendo em muitos contos. Algumas car
dicionais geram outros
personagens e das estruturas dos contos tra
necem abertas.
contos e dão lugar a interpretações que perma
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Sobre...
3. Livros
documentais

4. A prática:
escritas funcionais

Com...

uma trama narrativa,
Livros de informação: esses livros não seguem
do temático específico,
mas apresentam informação sobre um conteú
próprio corpo, as
por exemplo: os seres vivos, a descoberta do
de transporte, etc. O
estações, o meio ambiente, as cores, os meios
de ajudar as crianças a
uso da informação nos livros é uma maneira
aprenderem vocabulário, fatos e conceitos.
zadas tematicamente,
Livros de imaginação: com ilustrações organi
as de animais, viagens,
por lógica e de forma clara. Por exemplo: tem
comida, vida cotidiana, cores, etc.
dos nomes de animais
Livros de abecedários: por exemplo, a partir
(da letra A a Z).
o dia a dia, têm função
As escritas funcionais servem para organizar
na rua, na TV, em casa e
prática. Estão presentes em todas as partes:
iedade de ilustração, de
também na escola. Combinam textos com var
formatos, de suportes e de meios.

24

Aprender linguagem > 4 a 5 anos > LÍNGUA ESCRITA

COMEÇANDO
A ESCREVER
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O NOME PRÓPRIO

Algumas das seguintes atividades servem para a criança aprender o nome.

1. Reconhecer o
próprio nome

Estimular que reconheça o seu nome entre outros.

escreva seu próprio nome. Dessa forma,
que
nça
cria
à
a
peç
er:
rev
Esc
2. Escrever o nome
e não apenas o
pode-se observar o processo de produção da escrita
escreveu (apontando
resultado. Em seguida, peça a criança que leia o que
– que pode não
com o dedo para que se observe o processo de leitura
nças fazem uma leitura
coincidir com a escrita. Por exemplo, algumas cria
letra e, como sobram
silábica para fazer corresponder uma sílaba a cada
car-lo-pe-ra”).
letras, agregam o sobrenome: O S C A R que lê: “oss que ordene
Ordenar as letras do nome: com letras móveis, pedimo
nome, você pode
as letras do próprio nome: “aqui estão as letras do seu
ervar a construção da
ordená-las para escrevê-lo”. Nesse caso, pode-se obs
prio nome.
ordem das letras feita pela criança para formar o pró
eis, solicitamos:
Selecionar as letras do nome: ainda com as letras móv
universo de letras
“diga quais de todas as letras são as do seu nome” (do
móveis).
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3. Reconhecer a
letra inicial do
nome

Uma menina pode
reconhecer a letra
inicial: C para Carla.
E também reconhecer
a letra inicial de
outros nomes da
família.

Exemplos:
É a minha.”.
“É a minha let ra”.
“É a de Carla” , etc.

4. Encontrar
semelhanças

Tornar observáveis
as semelhanças
entre certos nomes,
começando por um
nome conhecido.

Por exemplo, entre os
seguintes nomes:
Carlos -> Julio
Carla -> Julia
-> Juliana
Carol
Carola -> Julieta
Carolina -> Julita
Clara -> Juliana
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Mudança de
ordem

5. Atividades de
tipo analítico

Como fazê-lo
Fazer com que a
criança reflita sobre
a composição dos
nomes.

Exemplos
Mudança de ordem
Carla -> Clara
Parte do nome
Dario -> Rio
Sílabas trocadas
Paco -> Copa
Rima
Carlota -> Bota
Sônia -> Polônia
Joe l -> Noe l
Comparação sonora
Martina -> Jordina
Comparação gráfica
Marta -> Mário
começam igual

Ditar o nome
Com nomes ou com
gestos da forma gráfica
Mudança tipográfica
de letra maiúscula -> a
cursiva minúscula
Nomear as letras do
nome
Dizer ou fazer gestos
representando as letras
Passar de um suporte a
outro
Do papel ao
computador
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Atividades

Como fazê-lo

Exemplos

6. Listas de nomes
próprios

Algumas crianças
têm habilidade nessa
atividade e podem
fazer listas (parciais
ou totais).

Listas com nomes de amigos,
de convidados para a festa de
aniversário, de pessoas da família,
colegas de classe, etc.

7. Função dos
nomes próprios

Os nomes têm varias
funções, algumas
das quais as crianças
podem usar na vida
cotidiana.

Identidade
Escrever o nome como sinal de
identidade.
Filiação
Escrever o nome para saber
de quem é algo.
Destinatário
Escrever o nome para saber
a quem deixou algo, enviou algo,
etc.
Memória
Escrever o nome de recados 		
telefônicos para saber quem ligou.
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JOGAR COM
OS SONS DA
LINGUAGEM
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Em seguida, propomos jogos sonoros de linguagem, destacando os aspectos
de atenção que a criança deve levar em consideração para aprender a ler e a
escrever.
TIPO

EM QUE CONSISTE

PARA QUE SERVE

“PALAVRAS GÊMEAS”

Palavras com as sílabas repetidas.
O jogo consiste em encontrar e repetir
essas palavras para entender que existe
a repetição.

Detectar as sílabas.

ONOMATOPEIAS

A reduplicação de sílabas também
ocorre nas onomatopeias.

Detectar sílabas e ficar atenta à sonoridade.

SÍLABAS REPETIDAS
EM PALAVRAS

Também é um procedimento de
repetição.

Identificar a repetição sonora.

PALAVRAS CANGURU

É um procedimento de análise para
encontrar palavras dentro de outras.

Tomar consciência da composição das palavras
e iniciar a análise sonora.

PALAVRAS QUE
CRESCEM E DIMINUEM

Aumentar as palavras a partir de
procedimentos morfológicos (plural,
composição, derivação).

Tomar consciência da composição das palavras
e iniciar a análise morfológica.

MEIAS PALAVRAS

Procedimento de supressão parcial da
palavra – ou apócope – que dá lugar a
uma meia palavra (moto, tevê).

Tomar consciência da composição das palavras
e iniciar a análise de composição.
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TIPO

EM QUE CONSISTE

PARA QUE SERVE

PALAVRAS QUE
COMEÇAM IGUAL

Nomes que começam com a mesma
sílaba ou letra, por exemplo: patas, pastéis, pasta.

Tomar consciência da composição das palavras
e iniciar a análise de composição.

PALAVRAS MALETA

Palavras inventadas a partir da junção
de outras duas (como VACA + CABRA =
VACABRA).

Tomar consciência da composição das palavras
e iniciar a análise sonora.

PALAVRAS
UNIVOCÁLICAS

Procedimento de mudar as vogais de
uma palavra e substituí-las por somente
uma vogal (com o I: li mir istibi sirini).

Tomar consciência da composição das palavras
e iniciar a análise sonora.

RIMA

Procedimento para encontrar palavras
com sons que terminam da mesma
forma.

Tomar consciência da rima e da composição das
palavras e iniciar a análise sonora.

TRAVA-LÍNGUAS
NONSENSE
(palavras desprovidas de
significação ou coerência;
absurdo, disparate)

Procedimento de repetição de sons
consonânticos por aliteração.
Procedimento de inventar palavras
(nonsense) com sons semelhantes (como
golondrina, golonfina, goloncina).

Tomar consciência da aliteração e da
composição das palavras e iniciar a análise
sonora.
Tomar consciência e iniciar a análise sonora.
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