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1. RESUMO  

O presente trabalho consiste na descrição e análise do processo de aquisição 

do sistema alfabético de escrita de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola municipal, por meio da atividade “escrever sem saber escrever 

convencionalmente”.     

Esta atividade é extremamente valiosa no processo de alfabetização, pois 

permite colocar o aluno em situações desafiadoras em que ele possa colocar em 

jogo tudo, confrontar com o amigo e avançar em sua hipótese, para isso, é essencial 

que o professor planeje diariamente situações de aprendizagem que, com boas 

intervenções, possam promover o conhecimento de seus alunos. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A alfabetização é um processo em que o estudante constrói e reconstrói suas 

ideias sobre o sistema de escrita, em função disso para “aprender a ler e a escrever 

é preciso pensar sobre a escrita, pensar sobre o que a escrita representa e como ela 

representa graficamente a linguagem” (PCN, 1997, p. 36), é necessário, pois, 

colocar o aluno para escrever quando ainda não se sabe, mesmo antes de saber 

grafar corretamente as palavras, oferecendo oportunidades para confrontar 

hipóteses sobre a escrita, pensar em como ela se organiza, o que representa e para 

que serve. (VELIAGO, s.d, p. 103) 

A partir dessa reflexão, podemos dizer que a escola é um lugar privilegiado 

para proporcionar momentos em que os alunos vivenciem o uso social da escrita em 

situações reais de comunição e o professor desempenha papel fundamental nesse 

processo, pois é ele quem deve planejar diariamente situações de aprendizagem 

que garantam os quatro princípios que caracterizam uma boa situação de 

aprendizagem: o aluno coloca em jogo tudo o que sabe e pensa sobre o conteúdo; 

os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se 

propõem a produzir; o conteúdo trabalhado mantém as suas características de 

objeto sociocultural real e a organização da tarefa deve garantir a máxima circulação 

de informação possível entre os alunos. (WEISZ, 1999) 

Por fim, as atividades planejadas de forma que os desafios estejam ajustados 

às necessidades dos alunos, bons agrupamentos, boas intervenções realizadas 

durante a atividade proposta configuram-se em boa situação de aprendizagem, 



contribuindo para que o aluno avance em sua hipótese de escrita bem como adquira 

estratégias de reescrita e revisão.   

 

3. OBJETIVOS  

- Refletir acerca das condições didáticas que devem ser garantidas para que a 

atividade se torne uma boa situação de aprendizagem; 

- Analisar a atividade escrever sem saber escrever convencionalmente e reconhecer 

as reflexões realizadas pelos alunos;  

- Refletir sobre a importância das boas intervenções e agrupamentos realizada pelo 

professor no processo de alfabetização;  

 

4. METODOLOGIA  

Para a realização desse projeto, que visa uma investigação didática, 

inicialmente, utilizamos a pesquisa bibliográfica, a qual possibilitou fundamento 

teórico, pois como afirma Lakatos e Marconi (2010, p. 166) “a pesquisa bibliográfica 

não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia 

o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras”. No segundo momento, passamos a realizar a pesquisa de campo, [...] 

cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema com tripa finalidade: 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, 

fato ou fenômeno para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar 

e classificar conceitos (MARCONES; LAKATOS, 2006, p. 85). Como procedimento 

de coleta de dados, usamos um questionário e este questionário vem sendo 

aplicado em uma escola da rede municipal paulista de ensino, com a professora de 

uma turma de 2° ano do Ensino Fundamental. Além disso, também realizamos 

gravações em formato de vídeo, contendo as situações de aplicação das atividades 

didáticas pelo professor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Para a realização desse projeto, tomamos como base o planejamento de aula 

realizado pela professora, a qual foi aplicada com alunos do 2º ano do ensino 

fundamental. Esse planejamento teve como objetivo proporcionar a reflexão sobre o 

sistema de escrita, através da reescrita de uma parlenda conhecida. Durante a 



realização dessa aula, realizamos a filmagem e gravação de áudio, os quais 

analisaremos a fim de atender aos objetivos desse projeto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ensinar é uma tarefa que impõe desafios diários e variados para o professor, 

implica no planejamento de estratégias diferenciadas e inovadoras, bem como a 

busca constante de conhecimentos e procedimentos metodológicos que contribuam 

para a aprendizagem significativa de seus alunos.  

Mesmo antes de saber ler e escrever a criança formula ideias sobre o 

funcionamento da língua escrita, antes mesmo de frequentar a escola, elabora 

hipóteses sobre o sistema de escrita, e é essencial que o professor proponha 

situações sobre as quais as crianças têm a oportunidade de refletir, com sua ajuda, 

sobre aquilo que escrevem. Por isso, o professor precisa identificar as hipóteses de 

escrita de cada aluno e buscar descobrir o que o aluno está pensando sobre a 

escrita naquele momento, para intervir adequadamente.  

Por fim, concluímos que no período de alfabetização é de extrema 

importância que o professor realize as atividades permanentes de alfabetização, 

pois são essas as situações didáticas que irão contribuir para que o aluno 

desenvolva atitudes, hábitos e procedimentos que irão favorecer sua familiaridade 

e/ou a reflexão com/sobre o sistema de escrita. Assim pressupomos que deve ser 

um trabalho regular, devendo este acontecer de forma sistemática como parte da 

rotina do professor. 
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