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RESUMO

O presente trabalho analisa o lugar da escrita na Educação Infantil enquanto linguagem. Nele buscou-se compreender como se processa a 
aquisição da linguagem escrita e sua apropriação na educação infantil dessas duas escolas privadas, investigar qual o papel das crianças como 
participantes ativas nesse processamento de concepção da escrita, assim bem como, saber as relações e interações do contexto histórico – social, 
partindo do pressuposto teórico sócio - interacionista de Lev Vygotsky, coexistentes na experiência diária de crianças pequenas diante da escrita 
ao longo do primeiro semestre de 2017. A construção da escrita na educação infantil converte-se em tema de debates e controvérsias em relação 
aos modos como precisa ser experimentada pelas crianças. Pretende-se então, investigar os modos como a escrita tem sido vivenciada e 
significada por crianças e professores da Educação Infantil enquanto linguagem.  Para isto, fez-se necessário recorrer a um arcabouço teórico –
metodológico sobre como ocorre a aquisição da linguagem escrita na primeira infância e as especificidades dessa etapa consideradas nesse 
processo conforme Mônica Baptista (2010) e Emília Ferreiro (1995) dialogam sobre e a importância da proposta sócio interacionista de Lev 
Vygotsky ( 2013) concernente às interações do contexto histórico – social cuja análise demonstra que o desenvolvimento humano acontece por 
intermédio  de relações sociais entre indivíduos de que compõe um mesmo contexto partindo das experiências vivenciadas pelos sujeitos em 
contato com o meio no qual estão inseridos. Vigotsky investiga o processo de aprendizagem como ocorrendo de fora pra dentro enfocando a 
internalização dos conceitos através de percepções e por meio da imitação. Ressalta-se também a importância da imaginação e do lúdico no 
processo de aprendizagem e aquisição da linguagem. A metodologia desta pesquisa, de natureza qualitativa, seguiu-se de reunião e análise 
documental, pesquisa de campo em duas escolas privadas no município de Nova Iguaçu, observação participativa e entrevista estruturada às 
professoras observadas. A análise feita permitiu compreender a diferença da inserção na cultura letrada e o respeito à infância nesse processo 
nas duas escolas. Enquanto em uma a escrita apresenta-se como “adorno” em paredes, treinos grafomotores, modelos a serem seguidos, 
prontidão e exatidão, como códigos a serem memorizados, na segunda escola a escrita é experimentada como linguagem, interação por meio de 
textos escritos; com finalidades sociais reais, em contextos significativos de uso social. O que reflete a necessidade de que tais práticas de escrita 
na educação infantil sejam repensadas afim de que oportunizem às crianças a reflexão sobre a função da escrita e a produção e compreensão 
mediada de textos escritos reais, enquanto unidades de sentido  envolvendo também outras linguagens, como o desenho e a brincadeira. Através 
de práticas que favoreçam o respeito às infâncias visando a criança como sujeita de direitos. Com o direito de aprender, ler, escrever, comunicar-
se de maneira eficaz e principalmente de encantar-se e culmine na promoção da qualidade do processo educativo e consequentemente na 
equidade social.
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