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RESUMO 

 

 
Nesta última década (2005-2015), a educação brasileira passou por 

transformações intensas relativas ao ingresso das crianças na Educação Básica. A 

entrada aos seis anos de idade no Ensino Fundamental, período que compreende 

agora nove anos, desafiou os educadores a definir mais claramente o que se espera 

da escola nos anos iniciais da educação. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar determinadas competências para a leitura e a escrita em crianças 

iniciantes no processo de alfabetização e relacionar essas competências com o nível 

da escrita. Realizamos, então, pesquisa de campo, com abordagem quanti-qualitativa 

dos dados, de cujos resultados extraímos inferências, a partir do quadro teórico de 

referências sistematizado. Foram selecionadas 70 crianças de ambos os gêneros, que 

cursaram o 1º semestre do 1º ano do ensino fundamental I. Todos os escolares 

tinham formação em educação infantil. As crianças foram submetidas à bateria de 

Avaliação de Competências iniciais para a leitura e escrita – BACLE que caracteriza-

se por um conjunto de atividades para aferir pré-competências para início de leitura e 

escrita. As crianças foram avaliadas também pela análise de nível de escrita, nível 

pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e 

alfabético. O desempenho das crianças foi comparado com as tabelas de valores de 

estágio qualitativo da BACLE e para a correlação entre o desempenho na bateria e o 

nível de escrita foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (nível de 

significância de 5 % - p<0,05). Os resultados indicam que a média de desempenho 

obtida pelo grupo de escolares em maturidade perceptiva foi de 76,95%. No conjunto 

de provas que implicaram em esquema corporal e orientação espaço temporal, 

subdivididos em três grupos, identificação em si, no outro e posição no espaço gráfico, 

foram, respectivamente, 85,36%, 75,26% e 89,57%. No bloco desenvolvimento motor, 

a média foi de 84,9%. No bloco linguagem, a maior média se deu em expressão oral, 

85,82% e a menor média se deu em consciência fonológica 75,17%. Quanto à 

psicogênese de construção da escrita verificou-se que a maior parte da amostra 

51,4% encontra-se em hipótese de escrita no nível silábico com valor sonoro e 

apresentam um resultado em consciência fonológica condizente ao esperado, devido 

ao nível de escrita em que se encontram. O estudo apontou relação significante entre 

a hipótese de escrita e duas áreas da BACLE, esquema corporal/orientação espaço-

temporal e linguagem. Concluímos que as crianças com melhores níveis de escrita 

tiveram uma pontuação elevada na área de Linguagem e Esquema corporal/ 

Orientação espaço temporal, sugerindo que dentre os campos avaliados pela bateria, 

a linguagem e esquema corporal/ orientação espaço temporal pode ser aquele que 

melhor se relaciona com o nível de escrita. Espera-se – respeitados os limites deste 

estudo – contribuir para a formação continuada de docentes, almejando alterações em 

sua prática pedagógica, principalmente na avaliação diagnóstica do escolar.  

 
Palavras-chave: Escrita manual. Linguagem. Educação infantil. Ensino fundamental 
e médio. 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Skills for reading and writing in school beginners in the literacy process  

 

In the last decade (2005-2015), the Brazilian education passed through 

intense transformations about the entry of children in basic education. The entrance 

to six years old children in elementary school, a period which now comprises nine 

years, challenged educators to define more clearly what is expected of the school in 

the early years of education. Then, the objective of this study was to characterize 

certain skills for reading and writing in children beginners in the literacy process and 

relate these skills to the level of writing. We performed then field research with 

quantitative and qualitative approach, the results of which draw inferences from the 

theoretical framework of systematic references. We selected 70 children of both 

genders, who attended the 1st half of the 1st year of elementary school. All students 

had training in Early Childhood Education. Children were subjected to a battery of 

initial skills assessment for reading and writing (BACLE), which is characterized by a 

set of activities to measure for early reading and writing pre-skills. The children were 

also evaluated by the writing level of analysis, pre-syllabic level, syllabic without 

sound value, with syllabic sound value, syllabic-alphabetic and alphabetic. Children's 

performance was compared to the qualitative stage of tables of values of BACLE and 

the correlation between performance on battery and the writing level we used the 

Pearson correlation coefficient (5% significance level - p<0,05). The results indicate 

that the average performance achieved by the school group in perceptual maturity 

was 76.95%. In the group of tests that implicated in corporal scheme and time-space 

orientation, divided into three groups, identifying itself, identifying itself in relation of 

other person and in relation of the graphic space, were, respectively, 85.36%, 

75.26% and 89.57%. In the motor development block, the average was 84.9%. In the 

language pack, the highest average was in speaking, 85.82% and the lowest 

average was in phonological awareness 75.17%. Regarding the construction of the 

writing Psychogenesis it was found that most of the sample is 51.4% which is in 

hypothesis of writing with the syllabic sound value and exhibit a result in  

phonological awareness that was expected, due to the write level which they are. 

The study shows a significant relationship between the hypothesis of writing and two 

areas of BACLE, corporal scheme / time-space orientation and language. We 

conclude that children with higher levels of writing had a high score in the area of 

language and corporal scheme / time-space orientation, suggesting that among the 

fields evaluated by battery, language and corporal scheme / time-space orientation 

may be those that best relate to the writing level. We expect – the limits of this study 

respected – contribute to the continuing education of teachers, targeting changes in 

their teaching, especially in the diagnostic evaluation of the student. 

 
Keywords: Handwriting. Language. Child rearing. Education, primary and secondary. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta última década (2005-2015), a educação brasileira passou por 

transformações intensas relativas ao ingresso das crianças na Educação Básica. A 

entrada aos seis anos de idade no Ensino Fundamental (EF), período que 

compreende agora nove anos, desafiou os educadores a definir mais claramente o 

que se espera da escola nos anos iniciais da educação. Conforme artigo 5º da Lei n. 

11.274, de seis de fevereiro de 2006, (BRASIL, 2006a) os Municípios, os Estados e 

o Distrito Federal tiveram um prazo até 2010 para programar a obrigatoriedade do 

EF num período de nove anos. Com esta medida, passou-se a receber nas escolas 

municipais de Ensino Fundamental crianças de cinco anos e meio de idade, 

fazendo-se necessário repensar os conteúdos do primeiro ano, considerando o perfil 

desses alunos mais novos.   

O Ensino Fundamental de nove anos e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Pedagogia são expressões claras da direção que as políticas 

educacionais assumiram no Brasil com relação às crianças de 0 a 6 anos nos 

últimos anos (KRAMER, 2006). Desde a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), a 

Educação Infantil é direito das crianças, dever do Estado e opção da família e, 

desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), a 

primeira etapa da Educação Básica. A Educação Básica, a partir da LDB n. 

9.394/96, passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando 

a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório e o Ensino Médio.  

Conforme um dos documentos do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

sobre a ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, o 3º Relatório do 

Programa (BRASIL, 2006b), o currículo das unidades escolares também precisaria 

ser reformulado de modo que assegurasse às crianças de 6 anos de idade o pleno 

desenvolvimento em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social e 

cognitivo. 

Em 2012, o MEC lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) (BRASIL, 2012), onde preconiza que o ciclo de alfabetização inicia-se no 1º 

ano e encerra-se no 3º ano do Ensino Fundamental, prescrevendo que todas as 

crianças com a idade de oito anos estejam alfabetizadas ao final do ciclo.   
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Muitas adequações foram feitas para recepcionar essas crianças, tanto no 

espaço físico, como no pedagógico. Neste contexto, o Município de Bauru também 

tomou uma série de providências para ajustar-se à nova realidade, como a 

implantação de playground nas escolas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; a 

aquisição de mobiliário adequado para escolares dessa faixa etária e a implantação 

de Currículo Comum (unificação curricular de todas as áreas do conhecimento), 

documento elaborado em parceria com docentes pesquisadores da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) /Bauru, profissionais da Secretaria da Educação e 

professores do Sistema Municipal de Ensino de Bauru.  

Apesar de todas essas medidas, uma questão ainda permanece aberta: 

quais são os requisitos necessários para a aprendizagem da leitura e da escrita? 

O termo requisito implica um conjunto de competências que devem fazer 

parte do repertório comportamental de um indivíduo, e que lhe permitirão iniciar, sem 

dificuldades, a aprendizagem de uma determinada habilidade em nível superior 

(MARTINS, 2010). Quando as crianças não estão preparadas para uma determinada 

aquisição, poderão apresentar dificuldades em função de uma instrução que ocorra 

cedo demais ou que não se sustente num repertório comportamental prévio 

(PHILLIPS; LONIGAN, 2007).  

A preparação para iniciar a aprendizagem da leitura depende de uma 

complexa integração dos processos neuropsicológicos, linguísticos, intelectuais, 

além de fatores socioambientais e afetivos. Estes processos e fatores, ao 

influenciarem-se mutuamente, atuam por sua vez no processo desenvolvimental da 

criança (MARTINS, 2010). 

Apesar do reconhecimento da extensa rede de processos e fatores para 

iniciar a aprendizagem da leitura e da escrita, ainda parece ser escassa a literatura 

nacional, voltada para a verificação desses processos por meio de protocolos ou 

avaliações formais na população de escolares em fase inicial de alfabetização 

(CAPELLINI et al., 2009). Vale também ressaltar que o desenvolvimento de 

habilidades apontadas como competências prévias para a alfabetização pode 

prevenir distúrbios de leitura e escrita.  

Considerando a importância da identificação e do reconhecimento de 

requisitos para a apropriação da leitura e da escrita, este trabalho vem caracterizar 
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determinadas competências para a leitura e a escrita em crianças iniciantes no 

processo de alfabetização. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  CONCEPÇÕES DE CRIANÇA E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

 

Segundo a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Art. 2º, criança é a pessoa 

até doze anos de idade incompletos (BRASIL, 1998a). Conforme Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 12) “a criança é 

sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura”. A criança, assim, não é uma abstração, 

mas um ser produtor e produto da história e da cultura (FARIA, 1999). 

De acordo com o documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2010), a primeira etapa da Educação Básica é aquela 

oferecida em creches e pré-escolas. Esses espaços institucionais não domésticos 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social, sendo dever de o estado garantir a oferta de 

educação infantil, pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.  

Apesar de essas Diretrizes datarem de 2010, desde 1996, por meio da 

promulgação da LDB n. 9.394/96, art. 29-31 (BRASIL, 1996), que trata da Educação 

Infantil, a importância desta primeira etapa da Educação Básica vem sendo 

reconhecida, na medida em que a sociedade vem-se mostrando mais consciente do 

valor das experiências na primeira infância na escola, em decorrência da 

intensificação da urbanização, da participação da mulher no mercado de trabalho e 

das mudanças na estrutura familiar.  

A criança, que completou seis anos, está em um período fundamental de 

desenvolvimento social e cultural, marcado por mudanças biológicas importantes, 

pois ela se apropria das formas humanas de comunicação, desenvolve vocabulário, 

experimenta espaços diferentes e desenvolve o pensamento espacial. Nesse 

período, está desenvolvendo a função simbólica, ou seja, o desenho, o brincar de 
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faz de conta e a linguagem. As vivências das práticas culturais são muito 

importantes, pois assim a criança se percebe como membro de um grupo e de uma 

comunidade, formando então sua identidade (LIMA, 2006).  

Para assegurar a todas as crianças um tempo maior de convívio escolar e 

com maiores oportunidades para desenvolver suas habilidades, o Ensino 

Fundamental passou a ter a obrigatoriedade de nove anos de duração. A mudança 

teve respaldo em várias estatísticas, uma delas a do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) destacando que 81% das crianças de seis anos já estão na 

escola. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2003 

atestou que as crianças com histórico na Educação Infantil obtiveram cerca de 20 

pontos a mais nos resultados de proficiência de leitura (PAGEL; NASCIMENTO, 

2006). 

Mesmo que os dados estatísticos apontem que já aos seis anos a criança 

está preparada para os desafios da alfabetização, existe uma preocupação do MEC 

com relação ao respeito e ao conhecimento que se deve ter sobre as características 

etárias, sociais e psicológicas do desenvolvimento infantil: 

Seu ingresso no Ensino Fundamental obrigatório, não pode constituir-se em 
medida meramente administrativa. O cuidado na sequência do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças de seis anos de idade 
implica no conhecimento e na atenção às suas características etárias, 
sociais e psicológicas. As orientações pedagógicas, por sua vez, estarão 
atentas a estas características para que as crianças sejam respeitadas 
como sujeito do aprendizado (BRASIL, 2004, p. 17). 

 

Respeitar a criança, como sujeito do aprendizado, implica identificar por 

quais experiências prévias a criança passou antes de ingressar no ciclo de 

alfabetização. 

 

 

2.2  REQUISITOS PARA A LEITURA E A ESCRITA 

 

Apesar das controvérsias sobre qual nível de desenvolvimento que as 

crianças devam ter atingido para a alfabetização, identificar quais os requisitos para 

a aprendizagem da leitura e da escrita que cada criança já alcançou e as que ainda 

não adquiriu e/ou não foram trabalhadas, abre possibilidades para promover a 

aprendizagem. 
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Pré-requisitos (ou somente requisitos) correspondem a um conjunto de 

competências que devem fazer parte do reportório comportamental de um indivíduo 

e que lhe permitirão iniciar, sem maiores dificuldades a aprendizagem de uma 

determinada competência de nível superior (MARTINS, 2010).  

Adotar o conceito de requisitos ou pré-competências não estimula a ideia de 

maturação, pelo contrário, já que implica entender que a própria aprendizagem vai 

permitir o desenvolvimento e a maturidade. Várias são as evidências que sustentam 

a ideia de que o sucesso na aprendizagem da leitura e escrita se deve a aspectos 

multivariados. A aprendizagem depende de uma complexa integração dos processos 

neuropsicológicos, envolvendo: desenvolvimento perceptual, acuidade, 

discriminação visual e fonológica, lateralidade, esquema corporal, planejamento 

motor, habilidade grafo-motora e estruturação espaço-temporal.  

Também depende do processamento da audição e da linguagem, assim 

como dos processos intelectuais, ou seja, as aptidões de raciocínio e pensamento 

que implicam solução de problemas para aprender a ler, capacidade de 

concentração e pensamento abstrato. Além desses fatores de ordem intrínseca, há 

os extrínsecos, socioambientais e afetivos. As experiências sociais, o meio 

econômico em que a criança se desenvolve, a estimulação recebida por parte do 

meio familiar e social, sua personalidade e sua capacidade de controle emocional 

são fatores que se influenciam mutuamente e atuam no processo de 

desenvolvimento da criança (MARTINS, 2010). 

Prontidão, para a escola, requer muito mais do que uma criança atingir uma 

idade cronológica. Para bom desempenho em ambiente educacional, a criança 

precisa ser capaz de manter o foco de atenção, usar um instrumento de escrita e 

controlar os movimentos do olho – necessários para seguir uma linha impressa sem 

os olhos pularem e sem perder-se entre as linhas (BLYTHE, 2011). 

Num artigo, que trouxe recomendações políticas para a alfabetização no 

continente europeu, Brooks (2013) elencou um conjunto de requisitos necessários 

para que todo cidadão possa ser alfabetizado de modo a alcançar suas aspirações 

como pessoa, membro de uma família, trabalhador e cidadão: suporte familiar, apoio 

governamental, oportunidade educacional, motivação, aspectos de ordem fisiológica 

(funções cerebrais normais e inteligência adequada) e habilidades linguísticas. 
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Lemle (2001) afirma que para uma pessoa aprender a ler e a escrever, há 

algumas percepções e saberes que ela precisa adquirir previa e conscientemente. 

Para a autora, existem cinco conhecimentos básicos sobre leitura e escrita que 

podem ser atingidos espontaneamente pelas crianças, mas que também podem ser 

estimulados para que o educando esteja preparado para o início da alfabetização; 

são eles: compreensão do que é um símbolo gráfico, discriminação visual das 

formas das letras, percepção auditiva, consciência dos sons e das palavras, e por 

fim, consciência sintática que permite o reconhecimento das sentenças. 

Assim, conforme já enunciado, vários são os requisitos apontados como 

importantes para o aprendizado da leitura e da escrita; alguns são de ordem 

intrínseca, inerentes ao desenvolvimento infantil, outros extrínsecos, relacionados ao 

ambiente social. Elegem-se aqui alguns desses requisitos amplamente apontados 

na literatura. 

Maturidade perceptiva 

A percepção consiste em aquisição, interpretação, seleção e organização 

das informações obtidas pelos sentidos, sendo o cérebro o responsável pelo 

processamento dessas informações. É por meio da percepção que um indivíduo 

organiza e interpreta suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu 

meio. Para a Psicologia, a percepção é o processo ou resultado de se tornar 

consciente de objetos, relacionamentos e eventos por meio dos sentidos, que inclui 

atividades como reconhecer, observar e discriminar (AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

ASSOCIATION, 2012). 

O processo de percepção tem início com a atenção que não é mais do que 

um processo de observação seletiva, ou seja, das observações por nós efetuadas. 

Este processo faz com que nós percebamos alguns elementos em desfavor de 

outros. O estudo da percepção distingue alguns tipos principais de percepção. Nos 

seres humanos, as formas mais desenvolvidas são percepção visual e auditiva, pois 

durante muito tempo foram fundamentais à sobrevivência da espécie, além de tátil e 

olfativa (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2012). Embora não tenham 

um órgão específico responsável, as percepções temporal e espacial são também 

fundamentais para a adaptação e a aprendizagem humana. 
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A percepção visual requer a interação entre a atenção voluntária e a 

capacidade de programação e reprogramação dos órgãos que irão realizar a 

atividade motora. Assim, a eficácia da velocidade da programação ocorre à medida 

que as informações tátil-perceptivas se ajustam às informações visuais, em 

decorrência da integridade de estruturas corticais (MILNER; GOODALE, 2008). Para 

os autores, o escolar que não desenvolve essa habilidade integrativa viso-motora 

poderá apresentar dificuldades para escrever, principalmente na qualidade da 

escrita, prejudicando o progresso escolar e favorecendo o aparecimento de 

problemas de aprendizagem. 

As informações sobre o nosso ambiente visual são disponibilizadas em 

nossa consciência por meio da percepção visual, que é uma função cognitiva. 

Nossas ações motoras são orientadas por meio dessa percepção, que favorece a 

construção da experiência e da consciência do mundo visual, a partir da atenção. 

Nossas estruturas e funções corticais precisam estar perfeitas para que a percepção 

visual seja apropriada (SOUZA; CAPELLINI, 2011). 

O sistema auditivo é um dos sistemas do corpo humano, responsável pela 

sensação e percepção dos estímulos sonoros, o que permite ao indivíduo detectar, 

ao mesmo tempo, diferentes sons. Cabe ressaltar que não há apenas uma área do 

cérebro (lobo temporal) responsável pela modalidade auditiva, pois, como prevê a 

Neurociência, há uma integração dessa área com outras relacionadas às atividades 

de memória, atenção, aprendizagem e linguagem, dentre outras (BURITI; ROSA, 

2014). 

A discriminação das formas das letras é uma habilidade fundamental para o 

aprendizado da leitura e da escrita. As letras do nosso alfabeto têm formas muito 

semelhantes e, por essa razão, a capacidade de distingui-las exige refinamento da 

percepção (LEMLE, 2001).  

A letra p e a letra b diferem apenas na direção da haste vertical, colocada 
abaixo da linha de apoio ou acima dela. O b e o d diferem apenas na 
posição da barriguinha em relação à haste. O p e o q diferem entre si por 
esse mesmo traço, isto é, a posição da barriguinha. Note que os objetos 
manipulados em nosso dia a dia não se transformam, ao mudarem de 
posição. Uma escova de dentes é sempre uma escova de dentes, esteja 
virada para cima ou para baixo. Um copo de cabeça para baixo, ainda é um 
copo. Mas um b com haste para baixo vira p, e um p virado para o outro 
lado vira q. Do mesmo modo, um n com uma corcova a mais vira m, um e 
alongado para cima passa a valer l, um a sem o seu cabinho passa a ser o 
e assim por diante. São sutis as diferenças que determinam a distinção 
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entre as letras do alfabeto. A criança que não leva em conta 
conscientemente essas percepções visuais finas não aprende a ler (LEMLE, 
2001, p. 8-9). 

 

Para Blythe (2008), certas capacidades de integração visuais e motoras 

precisam estar desenvolvidas antes de a criança aprender a identificar e formar 

letras e números corretamente. Existem determinadas idades nas quais as crianças 

estarão neurológica e desenvolvimentalmente mais receptivas a determinadas 

aprendizagens essenciais para a aquisição da leitura e da escrita, tais como: 

a)  O círculo aos três anos: a capacidade para desenhar um círculo é 

necessária para formar as letras: a, b, c, d, g, o, p, q, e os números: 0,6, 

8 e 9; 

b)  A linha vertical aos quatro anos: a capacidade para identificar e desenhar 

a linha vertical é necessário para formar as letras: b, d, f, h, l, p, t, e os 

números 1, e 4;  

c)  A linha horizontal aos quatro anos e meio: a capacidade para identificar e 

desenhar a linha horizontal é necessário para formar as letras f, t, e os 

números: 4, 7, os signos + e -; 

d)  A linha diagonal aos quatro anos e meio e cinco anos: a capacidade para 

identificar e desenhar a linha horizontal é necessária para formar as 

letras: k, v, w, x e z; 

e)  O quadrado aos quatro anos; 

f)  O triângulo aos seis anos; 

g)  O losango aos 7 anos. 

Desenvolvimento motor 

O desenvolvimento motor é caracterizado por uma série de mudanças que 

ocorrem ao longo da vida do indivíduo, resultante da interação de aspectos 

biológicos e condições do ambiente. Na infância, esse processo é fundamental para 

que ocorram diversas habilidades motoras básicas como andar, correr, saltar, 

arremessar e rebater. A participação ativa em atividades motoras é um modo efetivo 

de reforçar as habilidades essenciais ao raciocínio e à aprendizagem dos conceitos 

acadêmicos (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 
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Ainda que a escrita seja considerada como meio de expressão e 

comunicação, é impossível não admitir a importância do ato motor para o ato gráfico. 

Muito antes de frequentar a escola, a criança já vivencia experiências gráficas 

possibilitadas tanto pelo contínuo processo de mudança de suas capacidades 

estruturais e funcionais nos domínios cognitivos e motor, quanto na interação que 

ela estabelece com os diferentes modelos de escrita, ou com a produção gráfica 

daqueles que escrevem. A capacidade gráfica da escrita evolui com a idade, e esta 

evolução ocorre em paralelo ao desenvolvimento geral do indivíduo 

(AJURIAGUERRA et al., 1988). 

Gallahue (2000) afirma que consciência corporal, direcional e espacial, 

sincronia, ritmo e sequência de movimento são alguns elementos eficazes para a 

obtenção de padrões fundamentais de movimento, nas fases iniciais do processo de 

desenvolvimento motor. Para Vieira et al. (2004) esses aspectos estão inteiramente 

interligados e podem contribuir para o desenvolvimento integral do escolar quando 

trabalhados de maneira eficiente, contribuindo para o aprendizado de várias tarefas 

de áreas distintas.  Qualquer aprendizagem escolar quer se trate de leitura, escrita, 

quer seja de cálculo (lógico-matemática) é, fundamentalmente, um processo de 

relação perceptivo-motora. 

Avaliando o desempenho motor de crianças com e sem indicativos de 

dificuldades de aprendizagem, Silva e Baltrame (2011) observaram que houve 

associação significativa entre o indicativo de dificuldades motoras e o de 

aprendizagem, especialmente entre os meninos. No intuito de comprovar que aulas 

de psicomotricidade, por meio da Educação Física, podem interferir diretamente no 

desenvolvimento de escolares, Venâncio et al. (2011) aplicaram práticas 

psicomotoras, durante três meses, em um grupo de crianças com idade entre seis e 

oito anos. Comprovaram que a população apresentou melhoras no seu perfil 

psicomotor no que se refere a: motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, 

esquema corporal e organização temporal.  

Esquema corporal  

Estudar o corpo, o esquema corporal e a imagem corporal são 

particularmente importantes àqueles que se dedicam ao estudo da cognição 

humana, do ensino e da aprendizagem (FREITAS, 2008). 
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Esquema corporal refere-se à representação do corpo, de seus diferentes 

segmentos, possibilidades de movimentos e ações, bem como de suas limitações. 

Constitui-se de forma progressiva, quando novos elementos (perceptivos, cognitivos, 

motores, sociais) são acrescentados em consequência da maturação e das 

aprendizagens que se vão concretizando (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1995). 

Para seu desenvolvimento, é fundamental não só a maturação neurológica e 

sensorial, mas também a vivência social, sendo então o resultado da união de várias 

informações obtidas pelas inúmeras experiências corporais (COLL; PALACIOS; 

MARCHESI, 1995; AMARO, 2010).  

O esquema corporal é o alicerce da imagem corporal, a qual compreende os 

aspectos afetivos, valores, e história pessoal, revelada pelos gestos, olhar e 

movimento no corpo (OLIVIER, 1995). Engloba todas as formas pelas quais uma 

pessoa experimenta e conceitua seu próprio corpo, estando ligado a uma 

organização cerebral integrada, influenciada por fatores sensoriais, processo de 

desenvolvimento e aspectos psicodinâmicos (TAVARES, 2003).  

A imagem corporal depende de referenciais importantes fornecidos pela 

visão. Por meio da visão são fornecidos dados essenciais para o gesto, tais como: 

posição, características dos objetos, localização exata do corpo, dentre outras que, 

vindo do exterior são conduzidas ao cérebro e constituem o que se denomina de 

opticograma. Assim, uma criança com problemas no equilíbrio poderá apresentar 

dificuldades nas aprendizagens escolares, nas quais a sinergia ótico-corporal é 

necessária para ler e escrever (FREITAS, 2008).  

A percepção de outro corpo é também importante para a elaboração 

concreta do esquema corporal (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1995). A partir do 

momento em que a criança percebe as relações entre o eu e o outro, terá melhor 

noção de orientação do seu corpo no espaço. Conforme vai conseguindo melhor 

discriminar, tanto seus segmentos corporais quanto o conjunto organizado deles (o 

todo), é capaz de qualquer deslocamento segmentário e ajustamento de ações 

motoras no espaço (LE BOULCH, 1983).  

Como já mencionado, a vivência social é um dos elementos fundamentais 

para a construção da imagem corporal, já que somos um corpo entre vários outros, 

assim, só é possível nos diferenciarmos enquanto um eu, um ser único, se antes 

tivermos a capacidade de reconhecer a existência de outro (SCHILDER, 1994). 
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Estudos sugerem que o desenvolvimento das capacidades motoras, em 

especial do esquema corporal, são fundamentais para o desenvolvimento de 

habilidades essenciais à aprendizagem escolar. Um desses estudos verificou o 

esquema corporal de crianças com queixa de dificuldades de aprendizagem e 

constatou atraso na idade motora do esquema corporal de todas as crianças 

avaliadas (ROSA NETO et al., 2011). Em um estudo de caso sobre dificuldade para 

ler e escrever, os autores concluíram que o desenvolvimento da imagem corporal é 

base necessária à alfabetização (SILVA; DUARTE; TAVARES, 2007). 

Muitas das dificuldades escolares estão ligadas à falta de exercícios 

psicomotores, em especial aqueles relacionados à imagem corporal. Preocupados 

apenas com exercícios gráficos, muitos profissionais deixam de considerar os 

trabalhos com movimentos corporais. A alfabetização acontece como resultado de 

um processo, cujos aspectos psicomotores fazem parte do universo em que a 

criança está inserida (OLIVEIRA, 1997). 

Linguagem 

A linguagem oral é uma capacidade para a qual os seres humanos estão 

biologicamente capacitados; é adquirida naturalmente sem necessidade de ensino 

formal explícito e é o instrumento de comunicação mais complexo de que há 

conhecimento (MARTINS, 2010). 

No desenvolvimento da linguagem, os aspectos relacionados com a 

estimulação ambiental e os maturativos precisam ser levados em consideração.  A 

aquisição da linguagem é transmitida geneticamente através de um programa, 

porém, a materialização deste só possivelmente se realiza se a criança crescer 

num ambiente onde as trocas linguísticas aconteçam. Trata-se de um processo 

gradual e tem por base mecanismos biológicos próprios do funcionamento 

neurológico e da especificidade da organização do ser humano, portanto é possível 

relacionar a maturação biológica com as fases de desenvolvimento linguístico 

(SIM-SIM, 1998). 

A construção da linguagem oral implica a verbalização e a negociação de 

sentidos entre os participantes do diálogo. A apropriação da linguagem ocorre 

durante atos em que também falam os gestos, os olhares, a postura corporal, o 

corpo como um todo (BIZZOTO et al., 2010). 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(PCN) (BRASIL, 1998b), a linguagem é fundamental para a participação social 

efetiva do individuo. O trabalho com a modalidade oral é necessariamente base para 

o desenvolvimento das outras modalidades comunicativas. Ainda, de acordo com os 

PCN ensinar linguagem oral não significa trabalhar a capacidade de falar, mas 

significa auxiliar no desenvolvimento dos tipos discursivos que vão apoiar a 

aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas. 

Santos e Navas (2002) acrescentam que a escrita é uma forma de 

expressão da linguagem, sendo uma das suas funções principais a comunicação 

simbólica. Neste contexto, Lemle (2001) aponta que, para aprender a ler e a 

escrever, a criança deve compreender o que é um símbolo: “uma criança que ainda 

não consiga compreender o que seja uma relação simbólica entre dois objetos não 

conseguirá aprender a ler” (LEMLE, 2001, p. 8). 

Para Moura e Cavalcante (2010) a fala e a escrita estão intimamente 

ligadas, mas com realizações distintas. No processo de aquisição da fala, a 

linguagem é percebida de maneira concreta, conforme uso e necessidade do 

indivíduo. No processo da escrita, a criança precisa abstrair os símbolos concretos 

em símbolos gráficos. Para os autores, a escrita é a abstração desse concreto e, no 

contexto de relação com o outro, esse processo é facilitado, pois a escrita só tem 

significado em determinado contexto.  

Soares (2011, p. 31-32) afirma que: 

[...] escrever é um processo de relacionamento entre unidades sonoras e 
símbolos escritos, e é também de expressão de ideias e de organização do 
pensamento sob forma escrita. Dessa, maneira, escrever engloba desde a 
habilidade de traduzir fonemas em grafemas, até habilidades cognitivas e 
metacognitivas; inclui habilidades motoras, ortografia, uso adequado da 
pontuação, habilidade de selecionar informações relevantes sobre o tema 
do texto e de identificar os leitores pretendidos, habilidade de fixar os 
objetivos do texto, de estabelecer relações entre elas, de expressá-las 
adequadamente. 

 

Lemle (2001) destaca que a relação entre a língua falada e a língua escrita é 

bastante complexa; a língua escrita necessita ter amplo alcance, por isso é tão 

conservadora (com normas padronizadas), então, ela não pode ser a representação 

direta e fiel da fala. 
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A infidelidade fonética da língua escrita, inegável peso para o aprendiz, 
pode ser vista pelo seu lado positivo. Foneticamente, a língua escrita não é 
representação fiel da fala, mas graças a essa característica ela pode servir 
igualmente bem (ou igualmente mal) aos do Minho e aos da Beira, aos do 
Rio Grande do Sul e aos do Rio Grande do Norte, e até aos da África 
(LEMLE, 2001, p. 59). 

 

Diante do exposto, para aprender a ler e a escrever, o indivíduo necessita 

entender a relação estabelecida entre falar e escrever e conhecer o sistema de 

regras da escrita. A aquisição da escrita exige que o indivíduo reflita sobre a fala e 

sua representação na forma gráfica, dando ênfase, assim, ao uso da consciência 

fonológica. 

Consciência fonológica 

Denomina-se consciência fonológica a capacidade de perceber e de 

expressar que a palavra falada ou escrita é formada por uma sequência de sons 

individuais. Trata-se de uma habilidade metalinguística que desempenha um papel 

importante no aprendizado da leitura (CIELO, 1998). 

Para Pestun (2005), a consciência fonológica é um tipo de consciência 

linguística caracterizada pela capacidade que o indivíduo tem de perceber que a fala 

pode ser segmentada e que seus segmentos podem ser manipulados. É uma 

competência necessária ainda que não suficiente, para compreender o princípio 

alfabético que está na base do nosso sistema de língua escrita.  

De acordo com Adams (1995), desde muito cedo as crianças já conseguem 

distinguir sons elementares da linguagem. Assim, a nível neurológico, a 

familiaridade com os fonemas da língua materna estabelecer-se-á muito antes da 

entrada da criança para a escola. Segundo Shaywitz (2008), quando a criança 

toma consciência desse fato, as letras associadas a fonemas entram no sistema 

neuronal que está pronto para processar a linguagem falada, e ela está habilitada 

para aprender a ler. 

De acordo com Lemle (2001), a capacidade de saber isolar, na corrente da 

fala, as unidades que são palavras, diferenciando-as de sentenças, faz parte dos 

saberes que uma criança precisa adquirir previa e conscientemente para aprender a 

ler e escrever.  
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O importante, na ideia da unidade palavra, é que ela é o cerne da relação 
simbólica essencial contida numa mensagem linguística: a relação entre 
conceitos e sequencias de sons e fala. Temos, portanto, na escrita, duas 
camadas sobrepostas de relação simbólica: uma relação entre a forma da 
unidade palavra e seu sentido ou conceito correspondente, e uma relação 
entre a sequência de sons da fala que compõem a palavra e a sequencia de 
letras que transcrevem a palavra (LEMLE, 2001, p. 11).  

 

Crianças que têm consciência dos fonemas avançam de forma mais fácil e 

produtiva na escrita e na leitura (SANTOS; NAVAS, 2002), enquanto as que não têm 

essas habilidades correm risco de não conseguir aprender a ler e a escrever 

(SANTAMARIA; LEITÃO; ASSENCIO-FERREIRA, 2004). As atividades de 

consciência fonológica contribuem para melhorar o desempenho da criança, durante 

a fase inicial do aprendizado da leitura, assim como o treinamento e a terapia são 

fatores que facilitam a aquisição do código escrito (CAPOVILLA; GUTSCHOW; 

CAPOVILLA, 2004; DAMBROWSKI et al., 2008). 

Experiência sociocultural 

A socialização é um processo que envolve a internalização e a mudança da 

sociedade por seus membros. De um lado, internalizar significa o aprendizado e a 

conformação de normas que transformam as pessoas em membros de suas 

sociedades. Por outro lado, a construção da identidade engloba não apenas a 

habilidade de se adaptar ao ambiente, mas também de agir e transformá-lo. As 

crianças são refreadas pela estrutura social, que impõe a internalização das regras 

sociais, mas, ao mesmo tempo, estão ativamente contribuindo para a produção e a 

mudança cultural. As crianças contribuem para a preservação, assim como para a 

transformação da sociedade (MÜLLER, 2008).  

Há diversas formas de socialização observadas nas relações sociais, uma 

delas é a escola. Até 1980, a Sociologia da Educação estudava as crianças, tendo 

como foco as influências das estruturas escolares sobre elas e os adolescentes; a 

criança em si não era considerada, mas sim sua trajetória escolar. A partir de uma 

visão que considerou a importância do coletivo, de como as crianças negociam, 

compartilham e criam culturas com os adultos e com seus pares, a socialização 

infantil passou a ser estudada com mais rigor (MONTANDON, 2001). 

Corsaro e Molinari (2005) realizaram uma pesquisa na cidade de Módena, 

Itália, com o intuito de entender continuidades e descontinuidades nos processos de 
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transição das crianças da Educação Infantil para a primeira série do Ensino 

Fundamental. Os autores acompanharam as crianças durante o seu último ano na 

Educação Infantil e o primeiro ano no Ensino Fundamental, quando puderam 

observar um complexo conjunto de relações nesse rito de passagem. 

Três ritos de passagem foram observados na transição das crianças de uma 

escola para a outra. O primeiro corresponde à separação, ou seja, a parte final do 

último ano na escola; o segundo, à incorporação da cultura da escola nova; e o 

terceiro diz respeito a um processo de passagem entre os dois primeiros. As 

crianças lidam de formas diferentes com a transição de série e de escola, no 

entanto, foi possível concluir que, quanto mais tempo se passa na escola, mais as 

crianças se apropriam das regras implícitas desse espaço e lidam com o rito de 

passagem com maior facilidade. 

O trabalho de Müller (2008) buscou entender os processos de socialização 

escolar a partir dos depoimentos de oito crianças que conduziram a autora a 

algumas análises. Para alguns educandos, a escola é entendida como possibilidade 

de mobilidade social; principalmente entre as famílias pobres, a escola é vista como 

a esperança de um futuro melhor para o filho. 

A escola aparece sempre relacionada ao futuro, como se o presente fosse 

um tempo de infinita espera, e essa preparação para o futuro pode ser evidenciada 

na participação das crianças em atividades extraescolares, com agendas definidas. 

A escola é composta por relações hierárquicas, por vezes desiguais, que exprimem 

diferenças de tamanho, idade, conhecimento e poder. 

O recreio é a categoria espaço-temporal que mais aparece nos relatos das 

crianças como facilitador do encontro com os amigos. Para todas as crianças, o 

recreio é um dos melhores momentos do dia, enquanto a sala de aula aparece como 

o oposto, o lugar e o tempo de ouvir os professores. 

Essas análises levaram a autora a concluir que a escola desempenha papel 

fundamental na vida das crianças, como se fosse um dos nós da rede social, na qual 

outras relações serão tecidas e expandidas. Ainda que a escola trabalhe com uma 

ideia vertical de socialização, as crianças mostram que esse processo é muito mais 

complexo. 
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Desenvolvimento afetivo 

A afetividade exerce um papel crucial na vida das pessoas. Apesar de 

diferentes em sua natureza, a afetividade e a cognição são inseparáveis, 

dissociadas em todas as ações simbólicas e sensório-motoras. As obras de 

Vygotsky e Wallon descrevem o caráter social da afetividade, sendo a relação 

afetividade-inteligência fundamental para todo o processo de desenvolvimento do 

ser humano. 

A afetividade e a inteligência se estruturam nas ações do dia a dia do 

indivíduo. O afeto pode ser entendido como a energia necessária para que a 

estrutura cognitiva passe a operar, influenciando a velocidade com que se constrói o 

conhecimento, pois, quando as pessoas se sentem seguras, aprendem com mais 

facilidade. Mas tudo vai depender de cada indivíduo, pois existem pessoas que, para 

conseguir algum tipo de afeto, podem se esforçar mais de um modo intelectivo ou 

cognitivo e, com isso, alcançar resultado positivo para sua vida. Já outras, por se 

sentirem tão amadas pelo meio social, se acomodam e não se esforçam tanto para 

querer aprender intelectivamente (BEE, 2003). 

A preparação da criança para a escola passa pelo desenvolvimento de 

competências emocionais: confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, 

capacidades de relacionamento, de comunicação e de cooperação. “Educar não 

significa apenas repassar informações ou mostrar um caminho a trilhar”. “Educar é 

ajudar o educando a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da sociedade em 

que vive, bem como de seu papel dentro dela” (DE PAULA; FARIA, 2010). 

 A afetividade vem sendo debatida e defendida há alguns anos por grandes 

teóricos educacionais, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e profissionais da 

educação em geral. As relações afetivas não podem ser ignoradas, pois estão 

presentes no desenvolvimento, fazem parte da natureza humana e podem interferir 

de forma positiva nos processos cognitivos. A escola e a família muitas vezes 

ignoram a importância da afetividade na educação. É na Educação Infantil, por 

exemplo, que a criança adquire suas primeiras experiências de vida escolar, e serão 

essas experiências que levarão as crianças a sentir prazer ou desprazer pela escola. 

São muitas as contribuições da relação afetiva para o processo de 

aprendizagem, compreendendo assim como acontece o favorecimento das relações 
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sócio-afetivas no processo de desenvolvimento da criança. O ambiente escolar será 

o primeiro agente socializador fora do círculo familiar da criança e deve oferecer 

todas as condições necessárias para que ela se sinta segura e protegida (AMORIM; 

NAVARRO, 2008). 

No contexto das dificuldades de aprendizagem, estudos têm sido realizados 

no intuito de verificar se fatores emocionais/ afetivos se relacionam com essas 

dificuldades. Andriola e Cavalcante (1999) encontraram uma prevalência de 3,9% de 

depressão, entre 345 alunos da pré-escola de Fortaleza (CE). Na comparação entre 

alunos com distúrbio de aprendizagem com aqueles sem o transtorno, foram 

encontrados mais comportamentos indicativos de stress, ansiedade e depressão 

(ENUNO; FERRÃO; RIBEIRO, 2006).  

Sisto e Bartholomeu (2003) procuraram analisar as relações entre a 

intensidade de problemas emocionais e os erros na escrita. Os resultados 

evidenciaram que crianças que apresentam maiores dificuldades na aquisição da 

escrita, encontram-se acompanhadas por indícios de problemas emocionais. Assim, 

o desenvolvimento de relações afetivas profícuas é também um requisito importante 

para a aprendizagem escolar. 

Além de fatores de ordem intrínseca e extrínseca, apontados anteriormente 

como requisitos para o bom aprendizado da leitura e da escrita, a escola deve ser 

um lugar que ofereça oportunidades educacionais com qualidade e coerente com 

alguma linha sobre o processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, o 

município de Bauru lançou em 2012 o Currículo Comum que vem sendo a diretriz 

para todas as escolas de EF do sistema municipal. 

 

 

2.3  O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL 

MUNICIPAL DE BAURU E O CURRÍCULO COMUM 

 

De acordo com o Plano Municipal da Educação (PME) (2012-2021), a rede 

de ensino infantil em Bauru foi criada pela Lei n° 204, de 14 de fevereiro de 1949, 

atendendo alunos a partir dos três anos, buscando acolher crianças desfavorecidas 

economicamente. Nessa época, a orientação era feita pelo Departamento de 
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Educação Física e Esportes de São Paulo (DEFE) e as professoras eram 

denominadas “assistentes de parques infantis” (BAURU, 2012b, p. 51). 

Em 1987, os Centros de Educação e Recreação passaram a ser 

denominados Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI). Por determinação da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), as creches foram desvinculadas da área da 

Assistência Social, passando a compor os quadros da Educação. Até o ano de 2004, 

finalizou-se a integração de 15 creches, as quais foram formalmente admitidas pela 

Secretaria da Educação e, passaram a serem denominadas Escolas Municipais de 

Educação Infantil Integral (EMEII) (BAURU, 2012a). 

Em fevereiro de 2015, a Secretaria Municipal de Educação informou que 

atende 12.401 crianças, distribuídas em 38 EMEIs, 27 EMEIIs e 29 creches 

conveniadas. A Secretaria da Educação é também responsável pela emissão de 

autorização para funcionamento de creches e escolas particulares de Educação 

Infantil, assim como pelo suporte pedagógico e supervisão para essas unidades 

escolares. 

Conforme determina a LDB n. 9394/96 (BRASIL, 1996), o Ensino 

Fundamental no município de Bauru tem carga horária mínima anual de oitocentas 

horas, distribuídas por, pelo menos, duzentos dias de efetivo exercício. A matrícula é 

direito público, cabendo aos pais ou responsáveis matricular seus filhos em escolas 

próximas de sua residência, aos seis anos de idade (primeiro ano). É de caráter 

obrigatório para crianças e jovens com idade entre seis e 14 (catorze) anos.  

Na Secretaria Municipal de Educação de Bauru, o Departamento de Ensino 

Fundamental é composto pela Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano 

(Setor 1), do 6º ao 9º ano (Setor 2) e Suplência (atendimento aos adultos do 6º ao 9º 

ano). Desde dez./2014, o EF atende 8.553 crianças distribuídas em 16 (dezesseis) 

escolas, sendo que cinco delas atendem crianças de 6º ano 9º ano, e uma escola 

possui suplência. O primeiro ano do EF de nove anos não se destina exclusivamente 

à alfabetização, mas é um lugar para a criança adquirir experiência, sejam elas 

linguísticas, motoras e/ou sociais. 

Em 2012, o Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal foi 

lançado na cidade de Bauru. Foi construído entre 2010 e 2012 pelo Grupo de 

trabalho currículo comum, com a participação de diretores, coordenadores 
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pedagógicos, professores, equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação, 

professores e alunos da UNESP, com a coordenação geral da Profa. Dra. Thaís 

Cristina Rodrigues Tezani, com o objetivo de elaborar a unificação curricular do 

Ensino Fundamental. A solicitação desse projeto veio do Departamento Pedagógico 

da Secretaria Municipal de Educação, em função do sistema municipal de Ensino 

Fundamental de Bauru, SP ter aumentado significativamente o número de escolas, 

dificultando o acompanhamento pedagógico para uma educação de qualidade. 

A finalidade foi construir um currículo comum para as diferentes áreas do 

conhecimento e que se tornasse diretriz para todas as escolas de Ensino 

Fundamental do sistema municipal de Bauru, em todos os nove anos. Desse modo, 

o aluno passou a usufruir de mobilidade (transferência escolar) com a segurança de 

ser atendido no âmbito educacional, de forma completa, tendo os conteúdos 

necessários, ao processo de ensino-aprendizagem, assegurados. 

[...] a resposta à questão ‘o que é currículo’ é uma missão, por um lado, 
complexa porque existe uma grande diversidade no pensamento curricular 
e, por outro, fácil, na medida em que o currículo é um projeto de formação 
(envolvendo conteúdos, valores/atitudes e experiências), cuja construção se 
faz a partir de uma multiplicidade de práticas inter-relacionadas através de 
deliberação tomada nos contextos social, cultural (e também político e 
ideológico) e econômico (PACHECO, 2005, p. 44, grifo do autor). 

 

Durante 2013 e 2014, o currículo foi implantado nas escolas do sistema 

municipal e, paralelamente, vem sendo discutido nas reuniões de Atividades de 

Trabalhos Pedagógicos (ATP) entre os professores, coordenadores pedagógicos e 

diretores, no intuito de avaliar sua eficácia. 

O currículo não é neutro, ele aponta a direção do processo de formação 
humana, orienta as ações pedagógicas e é permeado pela visão de mundo 
daqueles que o constroem. Optamos, no processo de construção do 
currículo aqui apresentado, por valorizar os aspectos históricos, culturais e 
sociais. Assim, imbuídos pela vertente histórico-cultural e pela perspectiva 
democrática e participativa é que construímos este documento (BAURU, 
2012a, p. 29). 

 

O Currículo Comum vem sendo construído sob a luz da teoria educacional 

histórico-cultural e vem norteando a execução dos trabalhos, a formação dos 

professores e a articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental no 

Sistema Municipal de Bauru. A Teoria Histórico-Cultural explica o aprendizado 

humano a partir de sua natureza social. Foi desenvolvida pelo psicólogo soviético 
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Vygotsky (1896-1934), juntamente com Luria (1902-1977) e Leontiev (1903-1979). 

Esses estudiosos consideram que o comportamento humano deve ser estudado 

tanto nos seus aspectos biológicos quanto nos históricos. 

A Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, em sua gênese, pressupõe a 

natureza social da aprendizagem, ou seja, é por meio das interações sociais que o 

indivíduo desenvolve suas funções psicológicas superiores. De acordo com 

Vygotsky (2007, p. 100), “O aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam”. Nesta perspectiva, há primazia do princípio social sobre o 

princípio natural-biológico, quanto ao desenvolvimento psíquico do homem. Não é 

negada a influência da parte biológica, porém, os estudos enfatizam o aspecto social 

no desenvolvimento das funções psicológicas. 

Do ponto de vista vygotskyano, as funções do desenvolvimento da criança 

aparecem primeiro no âmbito social e só depois no individual, primeiro entre as 

pessoas, depois no interior da criança. O aprendizado da criança começa muito 

antes de ela ir à escola, acontece com a interação com sua família. O nível de 

desenvolvimento posterior chama-se potencial e é representado por tudo o que a 

criança consegue fazer com ajuda. A distância entre um nível e o outro (potencial e 

real) é chamada de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). É muito importante 

que o professor avalie a ZDP do aluno e proponha novas atividades para que ele 

possa superar os desafios e avançar na aprendizagem (REGO, 2000). 

A distância entre aquilo que ela é capaz de fazer de forma autônoma (nível 
de desenvolvimento real) e aquilo que ela realiza em colaboração com os 
outros elementos de seu grupo social (nível de desenvolvimento potencial) 
caracteriza aquilo que Vygotsky chamou de “zona de desenvolvimento 
potencial ou proximal”. Neste sentido, o desenvolvimento da criança é visto 
de forma prospectiva, pois a zona de desenvolvimento proximal define 
aquelas funções que ainda não amadureceram, que estão em processo de 
maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentes em 
estado embrionário[...] (REGO, 2000, p. 73). 

 

Para Vygotsky (2007), o uso da linguagem é a condição mais importante 

para o desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores, ou seja, a 

consciência da criança. O que o homem vivencia reflete na sua forma verbal, e o 

conteúdo histórico é interiorizado por meio da linguagem. O processo de 

interiorização é uma reconstrução interna de uma operação externa.  
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As funções de desenvolvimento da criança passam do interpessoal (nível 

social) para o intrapessoal (nível individual). Sendo assim, todas as funções 

superiores se originam das relações entre as pessoas (REGO, 2000). Na 

perspectiva interacionista de Vygotsky (2007), a criança é o sujeito no processo de 

aquisição da linguagem, pois constrói o seu conhecimento de mundo com o outro. 

Nas escolas municipais de Bauru, a verificação da evolução do nível de 

escrita dos alunos é realizada conforme avaliação diagnóstica (Anexos F, G, H, I, J), 

fundamentada na teoria da psicogênese da escrita, elaborada por Ferreiro e 

Teberosky (1991). 

 

 

2.4  ALFABETIZAÇÃO E OS NÍVEIS PSICOGENÉTICOS DE ESCRITA 

 

Alfabetização é “a ação de tornar o indivíduo capaz de ler e escrever” 

(SOARES, 1998, p. 31). Já o termo letramento significa a ação de ensinar e 

aprender práticas sociais de leitura e escrita. O letramento envolve a identidade e a 

agência do aprendiz na aquisição da linguagem, como ressalta Soares (1998, p. 30, 

grifo da autora): 

Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever: 
aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em 
língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é 
conseguir dar significado a ela, ou seja, é assumi-la como sua ‘propriedade’.  

 

Para Gontijo (2013, p. 42), “a alfabetização é o processo de aquisição do 

código escrito, ou seja, a aprendizagem da técnica da escrita, e o letramento diz 

respeito à capacidade de fazer uso desses procedimentos em práticas sociais”. 

Ainda, complementa Cagliari e Cagliari (1997, p. 9): 

O processo de alfabetização inclui muitos fatores e, quanto mais ciente 
estiver o professor de como se dá o processo do desenvolvimento, de como 
uma criança se situa em termos de desenvolvimento emocional, como vem 
evoluindo o seu processo de interação social, da natureza da realidade 
linguística envolvida no momento em que está acontecendo à alfabetização 
mais condições terá este professor de encaminhar de forma agradável e 
produtiva o processo de aprendizagem, sem os sofrimentos habituais.  

 

Emília Ferreiro, orientada por Piaget, realizou vários estudos com crianças 

sobre a linguagem escrita, em parceria com a pedagoga Ana Teberosky, cujos 
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resultados foram apresentados em Psicogênese da Língua Escrita (1991). Segundo 

seus estudos, a criança passa por diferentes níveis de evolução conceitual na 

construção do seu processo de leitura e escrita. O progresso neste processo se dá 

por um conflito cognitivo, em que a presença de um objeto novo (no sentido amplo 

de objeto de conhecimento), não assimilável leva o sujeito a modificar seus 

esquemas assimiladores, isto é, a realizar um esforço de acomodação que tenda a 

incorporar o que resultava inassimilável (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991). 

A seguir são descritos os níveis de escrita postulados por Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky (1991): 

O pré-silábico (Anexo F), é o primeiro nível onde a criança percebe que 

existem outras formas de comunicação, além do desenho. Nesta fase, ela ainda não 

diferencia o desenho da escrita, mas aquelas crianças que já sentem a necessidade 

de escrever letras passa a usar critérios quantitativos e qualitativos. Conforme 

caderno A aprendizagem do sistema de escrita alfabética, a hipótese de quantidade 

mínima implica ter três ou duas letras para que algo possa ser lido, e a hipótese de 

variedade, implica descobrir que, para escrever palavras diferentes é preciso variar a 

quantidade e a ordem das letras que usa (BRASIL, 2012, p. 12).  

De acordo com Carraher e Rego (1981), aparece então o realismo nominal, 

onde a criança escreve formiga com poucas letras, conforme o tamanho do animal, 

e boi com diversas letras, pois se trata de um animal grande. Cruz e Fontana (1996, 

p. 191), afirmam que: 

Nesta fase a escrita constitui um sistema independente, mas relacionado ao 
desenho. Embora as crianças distingam texto de desenho, elas consideram 
que não se pode ler um texto sem imagens, porque, nesse caso, faltam 
elementos para poder interpretar as letras, e, ao escrever procuram 

associar escrita e desenho. 
 

Portanto, neste nível a leitura é compreendida pela criança por meio de 

desenhos, imagens, não apresentando nenhum tipo de correspondência sonora. 

Já o nível silábico é uma fase onde a escrita não representa mais o objeto, 

mas sim a letra e, a partir de então, a criança começa a perceber que os segmentos 

da escrita podem representar os sons da fala. Mas, nesta etapa, ela acha que as 

letras substituem as sílabas que pronunciou.  
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A criança ainda não planeja quais e quantas letras usará para cada palavra, 

mas já demonstra que está começando a compreender que a escrita nota a pauta 

sonora das palavras. Esta fase é dividida em dois subgrupos: silábicas quantitativas, 

ou sem valor sonoro (Anexo G), e qualitativas, ou com valor sonoro (Anexo H). 

Morais (2012, p. 60, grifo do autor) relata a definição dessas subáreas:  

[...] na escrita silábica quantitativa, a criança tende, na maioria das 

palavras, a usar de forma estrita a regra de que, para cada sílaba oral, se 
coloca uma única letra, mas a maioria das letras usadas não tem a ver com 
os sons das sílabas orais que está notando. Nas escritas silábicas 
qualitativas, além da preocupação com a regra ‘uma sílaba oral, uma letra’ 
haveria a busca de, para cada sílaba, uma letra com valor sonoro, 
convencional, isto é, corresponde a um dos fonemas que formam a sílaba 
oral em questão.  

 

A criança passará por uma série de conflitos nessa fase, pois perceberá que 

sempre escreve as palavras com menos letras que as usadas pelas pessoas 

alfabetizadas. Conforme exemplo do caderno ano 01 do PNAIC (BRASIL, 2012, p. 

13, grifo do autor):  

Ao tentar escrever as palavras bota e sopa, ela pode registrar no papel, 
para cada palavra, apenas as vogais AO e ficar ’embatucada’, diante de 
hipótese que tinha elaborado antes: como podem duas coisas diferentes ser 
escritas com as mesmas letras e estas aparecerem na mesma ordem? 
Como pode ser palavra algo que tem poucas letras?  

 

No nível silábico-alfabético (Anexo I), a criança descobre que a sílaba não é 

a menor unidade da palavra e que uma letra sozinha não representa uma sílaba, 

então ela acrescenta mais letras aleatoriamente. Esta é a fase que indica um 

período de transição e implica um nível de reflexão metafonológica mais detalhado, 

ou seja, consciência fonêmica e não somente análise das sílabas. É a fase em que 

acontece um novo salto qualitativo, quando a criança começa a entender que o que 

ela escreve tem a ver com os pedaços sonoros das palavras (BRASIL, 2012, p. 14). 

Para Morais (2012), quando as crianças atingem uma hipótese silábico-alfabética já 

estão quase que, em sua totalidade, a salvo do fracasso escolar que gera o 

analfabetismo.  

O nível alfabético (Anexo J) é, enfim, a última fase da evolução 

psicogenética da escrita, em que a criança é capaz de realizar análise fonética 

produzindo escritas alfabéticas. A partir daí, os próximos desafios serão ortográficos 

e de espaçamento entre as palavras. Para Morais (2012), a criança que alcança 
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essa hipótese ainda faz uso do princípio alfabético: ela pensa que, para cada letra, 

deveria prevalecer um único som, e cada som deveria ser notado por uma única 

letra. Portanto, não podemos confundir alcançar uma hipótese alfabética de escrita e 

estar alfabetizado. Sendo assim: 

Se já compreendeu como o SEA funciona, a criança tem agora que dominar 
as convenções som-grafia de nossa língua. Esse é um aprendizado de tipo 
não conceitual, que vai requerer um ensino sistemático e repetição, de 
modo a produzir automatismos. A consolidação da alfabetização, direito de 
aprendizagem a ser assegurado nos segundo e terceiro anos do primeiro 
ciclo, é o que vai permitir que nossas crianças leiam e produzam textos, 
com autonomia (BRASIL, 2012, p. 16). 

 

Para que a criança reconstrua em sua mente as propriedades do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA), ela precisa ser desafiada, ser convidada a refletir sobre as 

palavras, desafio este proposto ao professor.  



 

3 PROPOSIÇÃO 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Considerando a existência de estudos que apontam a importância de 

determinados requisitos para a aquisição da leitura e da escrita, e que a 

aprendizagem da leitura só se pode produzir com êxito mediante a integração de 

diversos aspectos, este estudo teve como objetivo: 

a)  caracterizar os desempenhos em maturidade perceptiva, esquema 

corporal/orientação espaço temporal, desenvolvimento motor e 

linguagem em crianças iniciantes no processo de alfabetização; 

b)   relacionar essas competências com o nível de escrita dos escolares.  

 



 



 

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOB/USP 

sob o parecer CAAE de número: 28449514.8.0000.5417 (Anexo A). Os pais e/ou 

responsáveis autorizaram a participação do (a) menor na pesquisa, mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), 

conforme resolução CNS 466/12. 

Realizamos, então, pesquisa de campo, com abordagem quanti-qualitativa 

dos dados, de cujos resultados extraímos inferências, a partir do quadro teórico de 

referências sistematizado. 

Foram entregues à Secretaria Municipal de Educação de Bauru, SP o 

projeto e a carta de apresentação dos pesquisadores, como condição para a 

realização do estudo nas escolas municipais. A autorização foi emitida e fez parte da 

documentação enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa. Após autorização, as 

escolas foram contatadas, e reuniões com os pais ou responsáveis pelos estudantes 

foram realizadas para convidá-los a participar do trabalho e esclarecer-lhes os 

objetivos. 

 

 

4.1  SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA CASUÍSTICA  

 

Inicialmente, foi levantada a quantidade de crianças nascidas em 2008, que 

cursaram o Ensino Infantil e matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental das 16 

escolas do Sistema Municipal de Educação Fundamental de Bauru. Após análise 

estatística, decidiu-se como calculo amostral de 70 a 80 escolares relevantes para a 

pesquisa em questão. Foram convidados 80 (oitenta) estudantes de ambos os 

gêneros, ingressantes no 1º ano do Ensino Fundamental I de quatro Escolas 

Municipais de Bauru, SP. Destas, efetivamente participaram do trabalho 70 (setenta) 

em função de 10 (dez) terem faltado nos dias previstos para a coleta de dados. 

Foram eleitas escolas de regiões distintas da cidade, ou seja, uma escola da 

região centro-oeste, uma da região norte, outra da região leste e outra da região 
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sudeste.  Para a eleição das escolas de cada região foi realizado sorteio. As escolas 

participantes foram: 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professora Claudete da 

Silva Vecchi” localizada no Parque Viaduto, região Centroeste - 20 

crianças.  

 Escola Municipal de Ensino Fundamental “José Francisco Junior” 

localizada no Jardim Progresso, região Norte - 21 crianças. 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Thereza Tarzia” – Irmã 

Rosamaria Tarzia, localizada no Núcleo H. Nobuji Nagasawa (Bauru, 

2000), região Leste - 12 crianças. 

 Núcleo de Ensino Renovado “Lydia Alexandrina Nava Cury”, localizada 

no Núcleo Residencial Presidente Geisel, região Sudeste - 17 crianças. 

Trata-se de um método estratificado, definido e seletivo. Para pertencer à 

amostra, os escolares atenderam aos seguintes critérios de inclusão: estar 

matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental; ter nascido em 2008; não ter 

deficiência intelectual, visual, auditiva e motora, condições estas verificadas no 

prontuário escolar; não frequentar sala de recurso por qualquer outro motivo, e 

apresentar a autorização dos responsáveis para a participação na pesquisa. 

A escolha dos estudantes do 1º ano para este estudo deu-se porque a 

educação formal é iniciada no 1º ano do Ensino Fundamental, momento de transição 

na vida dos escolares. Com o ensino de nove anos, a criança passou a experimentar 

esse momento mais cedo. Todos os escolares do município de Bauru apresentavam 

formação em Educação Infantil (EMEI, EMEII), cuja concepção educacional é 

fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica e Teoria Histórico-Cultural (SAVIANI, 

2005).  

 

 Crianças de 6 anos 
Total 

 Masculino Feminino 

Alunos 30 40 70 

Quadro 1 - Caracterização dos participantes por faixa etária e sexo 
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4.2  METODOLOGIA 

 

Todos os estudantes foram submetidos à Bateria de Avaliação de 

Competências Iniciais para a Leitura e a Escrita (BACLE) (PEREIRA; ROCHA, 

2013). A BACLE caracteriza-se por um conjunto de atividades para aferir pré-

competências para o início de leitura e escrita. As atividades envolvem: avaliação 

das habilidades: maturidade perceptiva; esquema corporal e orientação espaço-

temporal; desenvolvimento motor, motricidade fina e linguagem. 

Para assegurar o entendimento das tarefas propostas, pois se trata de um 

instrumento de origem portuguesa, cujas ordens são dadas na língua portuguesa 

falada em Portugal, aplicamos a bateria de avaliação de pré-competências em 10 

(dez) crianças, inicialmente. Após a aplicação, verificamos a necessidade de alterar 

algumas palavras da bateria para melhor entendimento dos alunos brasileiros. No 

próprio manual da BACLE há a recomendação para que o profissional reformule as 

questões apresentadas à criança quando se observa que elas não estão 

compreendendo. 

No item V da prova 1 – Maturidade perceptiva – letra b – visual, onde está 

“[...] pinta o cão de castanho”, passamos a ler: “pinte o cão de marrom”; na letra c – 

dominância lateral da mesma prova item II, na quarta frase, onde está “[...] atrás da 

menina que está a tocar?”, lemos  “atrás da menina que está tocando?” e no item  

III, onde está “[...] salta ao pé-coxinho”, passamos a ler “salte somente com um pé” e 

“[...] espreita”, lemos “olhe”. 

Na prova 4 - Linguagem, letra a- Compreensão oral, item I, onde está “Eu 

mando [...]”, passamos a ordenar “O mestre mandou”; onde está “[...] diz-me quem 

vês e volta a fechá-la”, lemos “diga-me quem você vê e feche-a”; na terceira frase, 

onde está “[...] volta e vem ter comigo”, lemos “volte aqui comigo”. Na letra c- 

Expressão Oral, item I, onde está “[...] regista o relato” lemos “registre o relato”, e no 

item III também a mesma palavra “regista-a”, lemos “registre-a”. Finalizando no item 

V, onde está “[...] registo”, lemos “registro”. 

A bateria BACLE foi aplicada às 70 (setenta) crianças individualmente em 

uma sessão aproximadamente de sessenta minutos, no mesmo período de aula da 
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criança. Esta foi encaminhada para uma sala silenciosa (biblioteca ou laboratório), 

permanecendo na sala somente o pesquisador e o infante. 

Já o diagnóstico de hipótese de escrita foi observado empregando-se o 

mapa diagnóstico realizado pela professora do aluno no final do 2º bimestre. 

 

 

4.2.1  Descrição dos instrumentos utilizados na coleta de dados 

 

4.2.1.1 Bateria de avaliação de competências iniciais para a leitura e escrita 

(BACLE)  

 

A BACLE compreende um Caderno de aplicação e um Caderno de 

respostas.  

Maturidade perceptiva (Anexo B) 

Esta é a primeira área da BACLE que inclui quatro subáreas: auditiva, visual, 

dominância lateral e reconhecimento da dominância lateral: 

a) Auditiva 

É proposto nesta prova um conjunto de cinco tarefas estruturadas, 

considerando a identificação da habilidade perceptiva auditiva.  

I. No primeiro, a criança repete quatro sequências de vocábulos pela ordem 

proposta. Privilegia-se a retenção, emissão e reprodução auditiva. 

II. A criança repete as duas frases apresentadas, possibilitando a aferição 

do índice de memória de estímulos sonoros. 

III. Analisa-se a capacidade de diferenciação entre pares de 

fonemas/palavras. Neste exercício, foi necessário o pesquisador oferecer 

para a criança um exemplo de coisas iguais e diferentes para o 

entendimento da atividade. 

IV. Composto por três exercícios de identificação de sons onomatopeicos, 

onde se identifica a capacidade auditiva de reconhecimento. 
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V. Refere-se à organização de cadências rítmicas e de memória auditiva. 

Apresenta-se uma composição de quatro exercícios de batimentos.  

b) Visual 

A percepção visual é aferida por cinco exercícios. 

I. É solicitada a identificação de objetos num suporte visual, para avaliar a 

capacidade de reprodução de estímulos visuais simbólicos e de 

cronologia dinâmica. 

II. Apresenta-se uma sequência de grandeza desordenada do menor para o 

maior, com o propósito de identificar a capacidade de consciência visual, 

espacial e de ordem. 

III. Solicita-se a identificação de semelhanças e diferenças com base num 

suporte de duas figuras para verificar a capacidade de discriminação e 

reconhecimento visual. 

IV. Considera-se neste exercício a capacidade de retenção e memória visual 

sob a forma de pré-escrita: a criança observa uma sequência de 

desenhos que após vinte segundos é retirada pelo pesquisador e a 

criança deverá falar o nome dos objetos na mesma ordem do suporte 

visual. 

V. As capacidades de identificação e diferenciação visual são percebidas 

por meio da pintura de um desenho. 

c) Dominância lateral 

São solicitados três exercícios, onde houve a necessidade de alterações de 

palavras para que o entendimento pelo aluno fosse satisfatório como foi explicado 

anteriormente. 

I. A atividade compõe-se de exercícios de equilíbrio e movimento, 

associados à noção de linha média do corpo, e identificação e orientação 

postural de si próprio no espaço. 

II. Pressupõe-se o seguimento de instruções, colocando a criança em 

situações de domínio lateral relativamente ao espaço físico, ao outro e a 

objetos. 
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III. Solicita-se a execução de quatro grupos de atividades de identificação da 

dominância lateral manual, pedal, ocular e auditiva da criança. 

d) Reconhecimento da dominância lateral 

É solicitada a execução de três atividades, em que a primeira é reconhecer a 

dominância lateral em si mesmo, a segunda, no outro e a terceira, no espaço 

gráfico.  

I. Analisa-se o reconhecimento da dominância lateral em si mesmo (direito-

esquerda) e a relação viso-espacial por meio da concretização de cinco 

tarefas.  

II. Destina-se à avaliação da dominância lateral no outro, mediante um 

grupo de quatro tarefas. 

III. Identifica-se o reconhecimento da dominância lateral no espaço gráfico 

através de três instruções. 

Esquema Corporal/Orientação Espaço-Temporal (Anexo C) 

O Esquema corporal/orientação espaço-temporal caracteriza-se por quatro 

conjuntos de atividades referentes à identificação no outro e no espaço gráfico: 

a) Identificação em si 

I. Este exercício possui um item, onde a criança identifica as partes do seu 

próprio corpo.  

b)  Identificação no outro 

I. Avalia-se a capacidade de identificar as partes do corpo do outro; a 

criança nomeia no outro as partes do corpo. 

II. Com o propósito de perceber a representação que tem sobre a figura 

humana do outro, a criança desenha as partes do corpo que estão 

faltando na figura.  

III. É solicitada à criança a representação de si no espaço para verificar a 

percepção global de si mesma no espaço. Esta atividade não 

operacionaliza a análise do desenho, ou seja, se a criança que desenha 
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o corpo com palitinhos deveria ter menos pontuação do que a criança 

que desenha o corpo humano com massa corporal. Então, neste 

exercício, foi considerado completo (2 pontos) se a criança desenhou 

todas as partes do corpo humano, incompleto (1 ponto) se faltou alguma 

parte do corpo humano, e não foi considerado (0 ponto) o desenho que 

não representou a imagem corporal da criança.  

c) Posição no espaço gráfico  

Representado por quatro exercícios:  

I. A criança tem como tarefa encontrar o caminho correto em um labirinto, 

de forma a testar sua capacidade de orientação espaço-temporal. 

II. Foi pedido que a criança completasse uma simetria, no sentido de atestar 

a estrutura e a noção espaço-motora. Houve a necessidade de um 

exemplo visual sobre a simetria, para melhor entendimento do aluno. 

III. Apresenta-se uma tarefa para completar uma sequência, para atestar 

capacidade cognitiva de reconhecimento, percepção e sequenciação 

espacial. 

IV. Para examinar a noção de posicionamento no espaço, de reprodução 

visual e espacial, é pedido para a criança copiar um quadrado e um 

triângulo no espaço destacado. 

Desenvolvimento motor (Anexo D) 

Esta área é representada por cinco exercícios relacionados à motricidade 

fina: 

I. Com o objetivo de avaliar a capacidade de produzir movimentos finos e 

de preensão do lápis, é solicitado que a criança realize um percurso, de 

um extremo ao outro, sem tocar nas margens laterais do percurso, nem 

levantar o lápis. 

II. Solicita-se à criança que pinte e contorne um desenho; pretende-se 

analisar a capacidade de executar, de forma correta e com precisão os 

movimentos realizados, a destreza e a manipulação do lápis. 
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III. A tarefa requer que a criança rasgue pedaços de papel e que os cole de 

forma a revestir a pera, com o intuito de aferir destreza manual e controle 

motor. 

IV. É solicitado que corte com tesoura, pelas linhas indicadas no desenho, 

para analisar a capacidade de realizar movimentos de controle e 

destreza manual. 

V. Para verificar a capacidade de realização de movimentos finos, de 

destreza motora (pressão do traço e manipulação do lápis) é solicitado a 

criança que realize dois grafismos.  

Linguagem (Anexo E) 

A linguagem oral apresenta três grupos de exercícios dentro das subáreas: 

compreensão oral, consciência fonológica e expressão oral: 

a) Compreensão oral 

I. É proposto à criança seguir quatro instruções, para avaliar: capacidade 

auditiva, de compreensão, retenção da informação e capacidade de 

seguir instruções. 

II. O pesquisador lê um pequeno texto, e a criança responde às questões de 

compreensão oral. Nesta atividade, são analisadas as seguintes 

capacidades: atenção, memória, compreensão da mensagem, retenção 

das informações e interesse em ouvir histórias. 

b) Consciência fonológica  

Formada por cinco grupos de exercícios, inclui as subáreas das rimas com 

três exercícios, da compreensão da palavra com um exercício, classificação da 

sílaba e fonemas iniciais com três, manipulação da sílaba inicial com um exercício e 

segmentação das sílabas com um exercício. 

I. É solicitado à criança para juntar os pares de palavras cujos nomes 

rimam no intuito de verificar a capacidade de identificar a rima. 

II. Através dos pares das palavras ouvidas, analisa-se a capacidade de 

identificação de rimas. 
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III. Nesta atividade, é a própria criança que lê e identifica os pares de 

palavras, para também identificar e reconhecer as rimas. 

IV. Tem como objetivo aferir os processos cognitivos de compreensão da 

palavra. 

V. Analisa-se a capacidade para identificar e classificar sílabas iniciais 

iguais em palavras diferentes. 

VI. Analisa-se a capacidade para identificar e classificar fonemas iniciais 

iguais em palavras diferentes. 

VII. Idem ao VI. 

VIII. Tem por objetivo perceber a capacidade da criança em manipular os 

sons das palavras e da sílaba inicial. 

IX. Determina-se a capacidade de segmentação das sílabas da palavra. 

c) Expressão oral 

Cinco exercícios fazem parte da expressão oral: 

I. Analisa-se a capacidade de memória espaço-temporal e a construção de 

frase. 

II.  Analisa-se a percepção visual e a representação verbal. 

III.  Verifica-se a capacidade da criança em expressar-se oralmente, a 

consciência que possui sobre os elementos fundamentais e a 

estruturação de uma frase.  

IV. Percebe-se a consciência que a criança possui na manipulação do 

significado de elementos no contexto de uma frase. 

V. A atividade tem como objetivos: determinar a noção cronológica espaço-

temporal nos diferentes momentos da sequência de acontecimentos, o 

raciocínio, a interpretação (da relação causa-efeito da narrativa: inicio-

desenvolvimento-fim) bem como a construção de frases e a amplitude do 

campo lexical. 
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4.2.1.2  Diagnóstico de sondagem 

 

Outro instrumento para a coleta de dados foi o Mapa de Diagnóstico de 

Sondagem utilizado pelo professor. Os professores do Sistema Municipal de Ensino 

Fundamental estão em constante formação. Entre vários assuntos e cursos 

realizados, destacamos os cursos para os professores alfabetizadores, ou seja, os 

professores do 1º ciclo (1º ao 3º ano), onde todos os participantes recebem 

formação para estar aptos a avaliar a criança e conhecer as hipóteses que os alunos 

não alfabetizados possuem sobre a escrita alfabética e o sistema de uma forma 

geral. Um dos recursos de que o professor dispõe para conhecer tais hipóteses 

denomina-se Diagnóstico de Sondagem. 

Os docentes utilizam-se desse recurso também como estratégia de 

planejamento, pois a avaliação periódica de sondagens permite-lhe avaliar e 

acompanhar os avanços da turma com relação à aquisição da base alfabética. A 

sondagem é uma atividade de escrita que envolve a produção (sem apoio de outras 

fontes escritas) de uma lista de palavras conhecidas dos alunos. Segundo o Guia de 

Planejamento do Professor Alfabetizador, ela pode ou não envolver a escrita de 

frases simples (SÃO PAULO, 2006).  

É uma situação de escrita, que deve ser seguida da leitura, pelo aluno, 

daquilo que ele escreveu. Por meio da leitura, é que o professor poderá observar se 

o aluno estabelece ou não relações entre aquilo que ele escreveu e aquilo que ele lê 

em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita. Os professores são livres para escolher 

as palavras segundo a vivência dos alunos, mas alguns critérios para a eficácia do 

ditado diagnóstico são necessários: 

a)  As palavras devem fazer parte do vocabulário cotidiano dos alunos, 

mesmo que eles ainda não tenham tido a oportunidade de refletir sobre a 

representação escrita delas. 

b)  A lista deve abarcar palavras que variam na quantidade de letras, 

abrangendo palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 

c)  O ditado deve ser iniciado pela palavra polissílaba, depois a trissílaba, a 

dissílaba e, por último, a monossílaba. Esse cuidado deve ser tomado 

porque, no caso de as crianças escreverem segundo a hipótese do 
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número mínimo de letras (três), poderão recusar-se a escrever caso 

tenham de começar pelo monossílabo.   

d)  Evitar palavras que repitam as vogais, pois isso também pode fazer com 

que as crianças entrem em conflito, por causa da hipótese da variedade, 

e também recusar-se a escrever. 

e)  Após o ditado de lista, solicitar a escrita de uma frase que envolva pelo 

menos uma das palavras da lista, para que possa observar se os alunos 

voltam a escrever essa palavra de forma semelhante, se a escrita dessa 

palavra permanece estável mesmo no contexto de uma frase.  

Segue exemplo com o tema fantasia de carnaval: 

 

 

BAILARINA 

SOLDADO 

CUCA 

REI 

 

A MENINA ERA BAILARINA 

       

 

 

4.3  PROCEDIMENTOS 

 

Após a aplicação da BACLE, os resultados foram analisados de acordo com 

a tabela de seus valores qualitativos. A bateria é constituída por um total de 94 

exercícios no conjunto das quatro áreas, sendo a pontuação máxima de 188 pontos. 

Para a resposta totalmente correta atribuímos o valor de dois pontos; para a 

parcialmente correta, o valor de um ponto, e para a resposta errada, ou a que não 

responde ao exercício, ou responde menos que a metade correta, não se atribuiu 

pontos. 

No conjunto de provas, envolvendo maturidade perceptiva, 45 (quarenta e 

cinco) crianças demonstraram ter as competências avaliadas em nível satisfatório ou 

superior (faixas 5, 6 ou 7), vinte em nível médio (faixa 4), três em estágio de 
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desenvolvimento de intervenção (faixa 3), e duas crianças se mostraram no limite 

inferior (faixa 2). Nenhuma delas demonstrou ter aptidões insuficientes (faixa 1). 

 

Faixas % 

1  Desenvolvimento insuficiente      0 – 45,4 

2  Desenvolvimento no limite inferior 45,5 – 55,4 

3  Desenvolvimento em fase de intervenção 55,5 – 65,4 

4  Desenvolvimento em nível médio 65,5 – 75,4 

5  Desenvolvimento satisfatório 75,5 – 85,4 

6  Desenvolvimento da maioria das competências  85,5 – 95,4 

7  Desenvolvimento máximo 95,5 – 100 

Quadro 2 - Faixas de valores totais da análise qualitativa da BACLE 

 

Segundo Ferreiro e Teberosky, 1991, a análise dos mapas diagnósticos do 

2º bimestre, o nível de conhecimento dos alunos sobre o sistema de escrita foi 

classificado em cinco níveis (Quadro 3). 

 

Níveis Hipóteses de escrita 

1 Pré-silábico 

2 Silábico sem valor sonoro 

3 Silábico com valor sonoro 

4 Silábico-alfabético 

5 Alfabético 

Quadro 3 - Níveis de escrita do mapa diagnóstico do 1º ano 

 

 

4.4  ANÁLISE DE DADOS 

 

Foi realizada análise estatística descritiva com valores de média, mediana, 

desvio padrão, valores mínimos e máximos. Para a correlação entre os instrumentos 

de avaliação, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. Em todos os 

testes estatísticos foi adotado nível de significância de 5% (p<0,05). 

 



 

5 RESULTADOS 
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5  RESULTADOS 

 

 

Na Tabela 1, são apresentados: idade, sexo, nível de hipótese de escrita, 

desempenho individual nas quatro áreas da BACLE, e média obtida pelo grupo dos 

70 escolares em cada competência, com o seu correspondente desvio padrão. 
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Tabela 1 - Distribuição dos escolares quanto a: idade, sexo, hipótese de escrita e desempenho 
individual nas áreas da BACLE, média obtida pelo grupo de escolares e correspondente 
desvio padrão 

Aluno Idade Sexo HE MP (%) EC/OET (%) DM (%) L (%) Total (%) 

1 6;0 M 1 65,7 70,5 78,5 46,8 261,5 
2 6;1 M 1 73,6 73,5 64,2 70,3 281,6 
3 6;2 M 1 67,1 88,2 64,2 50 269,5 
4 6;0 M 1 78,9 67,6 78,5 70,3 295,3 
5 6;5 M 2 86,8 85,2 100 84,3 356,3 
6 6;2 M 2 76,3 82,3 100 84,3 342,9 
7 6;4 M 2 90,7 79,4 64,2 87,5 321,8 
8 6;2 M 3 78,9 88,2 100 68,7 335,8 
9 6;1 M 3 88,1 91,1 100 96,8 376 
10 6;3 M 3 76,3 70,5 78,5 84,3 309,6 
11 6;4 M 3 75 82,3 78,5 75 310,8 
12 6;2 M 3 75 58,8 78,5 73,4 285,7 
13 6;3 M 3 64,4 67,6 78,5 68,7 279,2 
14 6;1 M 3 80,2 88,2 78,5 82,8 329,7 
15 6;0 M 3 76,3 73,5 78,5 89 317,3 
16 6;5 M 3 76,3 70,5 71,4 73,4 291,6 
17 6;7 M 3 89,4 85,2 85,7 92,1 352,4 
18 6;3 M 3 69,7 70,5 78,5 79,6 298,3 
19 6;1 M 3 68,4 79,4 100 78,1 325,9 
20 6;5 M 3 78,9 85,2 71,4 79,6 315,1 
21 6;3 M 3 71 91,1 92,8 81,2 336,1 
22 6;3 M 3 84,2 82,3 78,5 82,8 327,8 
23 6;7 M 3 60,5 79,4 85,7 53,1 278,7 
24 6;7 M 3 80,2 94,1 78,5 71,8 324,6 
25 6;3 M 3 76,3 82,3 92,8 67,1 318,5 
26 6;3 M 3 72,3 82,3 71,4 57,8 283,8 
27 6;1 M 4 92,1 88,2 85,7 95,3 361,3 
28 6;4 M 5 77,6 85,2 78,5 82,8 324,1 
29 6;4 M 5 81,5 85,2 78,5 85,9 331,1 
30 6;2 M 5 77,6 85,2 71,4 78,1 312,3 
31 6;3 F 1 68,4 71,4 92,8 46,8 279,4 
32 6;4 F 1 77,6 85,2 100 78,1 340,9 
33 6;3 F 1 78,9 70,5 100 31 280,4 
34 6;5 F 1 81,5 82,3 85,7 81,2 330,7 
35 6;2 F 1 65,7 73,5 78,5 65,6 283,3 
36 6;4 F 1 65,7 67,6 78,5 60,9 272,7 
37 6;1 F 2 50 94,1 100 90,6 334,7 
38 6;6 F 2 88,1 82,3 100 85,9 356,3 
39 6;2 F 2 88,1 88,2 85,7 96,8 358,8 
40 6;1 F 2 65,7 79,4 85,7 73,4 304,2 
41 6;4 F 2 68,4 79,4 92,8 70,3 310,9 
42 6;3 F 2 88,1 82,3 78,5 92,1 341 
43 6;4 F 2 71 79,4 78,5 81,2 310,1 
44 6;5 F 3 55 67,6 92,8 75 290,4 
45 6;4 F 3 76,3 88,2 92,8 70,3 327,6 
46 6;7 F 3 80,2 82,3 92,8 71,8 348,8 
47 6;4 F 3 76,3 88,2 100 84,3 315,8 
48 6;5 F 3 78,9 79,4 85,7 71,8 342,3 
49 6;1 F 3 94,7 79,4 71,4 96,8 351 
50 6;4 F 3 76,3 88,2 92,8 93,7 329,1 
51 6;6 F 3 82,8 88,2 78,5 79,6 346,1 
52 6;2 F 3 73,6 88,2 100 84,3 326,1 
53 6;2 F 3 81,5 76,4 71,4 96,8 284,6 
54 6;6 F 3 63,1 64,7 92,8 64 306,1 
55 6;5 F 3 72,3 79,4 85,7 68,7 337,3 
56 6;4 F 3 78,9 85,2 85,7 87,5 339,3 
57 6;5 F 3 84,2 97 78,5 79,6 341,7 
58 6;2 F 3 75 91,1 92,8 82,8 340 
59 6;3 F 3 92,1 88,2 78,5 81,2 311,9 
60 6;7 F 3 84,2 73,5 71,4 82,8 311,9 
61 6;5 F 4 73,6 88,2 100 93,7 355,5 
62 6;4 F 4 82,8 79,4 85,7 90,6 335,5 
63 6;3 F 4 76,3 82,3 85,7 84,3 328,6 
64 6;5 F 4 88,1 82,3 85,7 90,6 346,7 
65 6;5 F 4 84,2 97 85,7 96,8 363,7 
66 6;3 F 5 75 79,4 92,8 85,9 333,1 
67 6;2 F 5 81,5 88,2 92,8 92,1 354,6 
68 6;2 F 5 77,6 91,1 78,5 84,3 331,5 
69 6;1 F 5 76,3 85,2 92,8 68,7 323 
70 6;2 F 5 78,9 88,2 85,7 92,1 344,9 

Total Médio 76,95 81,65 84,96 78,50 322,05 

Desvio Padrão 8,62 8,10 10,06 13,33 26,54 

F. = Feminino; M= Masculino; HE= Hipótese de escrita; MP= Maturidade perceptiva; EC/OET= Esquema corporal/orientação 
espaço-temporal; DM= Desenvolvimento motor; L= Linguagem 
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No conjunto de provas, envolvendo maturidade perceptiva (MP), 

comparando-se cada uma das 70 crianças com as tabelas da BACLE, 45 delas 

demonstraram ter nível satisfatório ou superior (faixas 5, 6 ou 7), 20 em nível médio 

(faixa 4), três em estágio de desenvolvimento de intervenção (faixa 3) e duas 

crianças se mostraram no limite inferior (faixa 2). Nenhuma delas demonstrou ter 

aptidões insuficientes (faixa 1). A média obtida pelos 70 sujeitos na área de MP 

(76,9%) corresponde à faixa 5 (75,5%-85,4%). Segundo a descrição presente na 

bateria, esta faixa representa que a criança é capaz de perceber o que a rodeia, a 

partir de dados captados pelos sentidos, encontrando-se em um estágio de 

desenvolvimento satisfatório. 

No conjunto de provas que avaliaram esquema corporal e orientação espaço 

temporal, dos 70 escolares, 54 demonstraram desempenho suficiente ou superior 

(faixas 5, 6 ou 7 da BACLE), 14 em nível médio (faixa 4), e duas crianças 

encontraram-se no nível de desenvolvimento de intervenção (faixa 3). Nenhuma 

delas demonstrou estar no limite inferior ou ter aptidões insuficientes (faixas 2 e 1, 

respectivamente). A média obtida pelo grupo neste conjunto de provas foi de 81,6% 

(Tabela 1), também se enquadrando na faixa 5, em que a criança mostra ter feito 

apropriações ao nível do esquema corporal/orientação espaço temporal, de 

discriminação e organização das partes do corpo, e de sustentar os gestos sobre si 

e sobre os objetos na execução de uma tarefa. Desenvolveu satisfatoriamente a 

habilidade de avaliar, com precisão, a relação entre o corpo e ambiente sobre si 

mesma, o outro e o espaço gráfico, estando em um estágio satisfatório de 

desenvolvimento. 

No bloco desenvolvimento motor, 60 crianças atingiram um nível satisfatório 

ou superior em relação às competências avaliadas, sete crianças atingiram o nível 

médio, e três não desenvolveram suficientemente as habilidades propostas. A média 

obtida pelo grupo foi de (84,9%), também correspondente à faixa 5 descrita na 

BACLE. De acordo com a descrição, nesta faixa a criança demonstra ter adquirido 

competências ao nível da capacidade de realização de movimentos diversificados 

que constituem padrões de movimento e precisão de controle e destreza. Também 

se encontra em um estágio satisfatório de desenvolvimento. 

Foi no bloco linguagem, que um menor número de crianças demonstrou 

nível satisfatório ou superior (44), 18 demonstraram desempenho médio, três estão 
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em desenvolvimento de intervenção, quatro encontram-se em nível inferior, e uma 

não desenvolveu a linguagem oral para a sua faixa etária, de acordo com os 

estágios propostos pela BACLE. A média obtida pelos escolares neste bloco foi de 

78,5%, o que corresponde à faixa 5 da BACLE, cuja descrição implica que a criança 

adquiriu competências em nível de apropriação do processo de linguagem oral e no 

domínio das estruturas da língua, possui compreensão auditiva, visual da linguagem, 

dos sons, do significado da palavra e do uso de regras gramaticais. Encontra-se em 

um estágio satisfatório de desenvolvimento.  

Em relação à hipótese de escrita dos escolares, a distribuição deles no que se 

refere às cinco faixas foi a seguinte: oito crianças (11,4%) encontram-se na faixa 5 

(nível alfabético), seis (8,5%) na faixa 4 (silábico-alfabético), 36 (51,4%) na faixa 3 

(silábico com valor sonoro), 10 (14,2%) escolares na faixa 2 (silábico sem valor 

sonoro) e o mesmo número na faixa 1 (pré-silábico), conforme nos mostra o Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Nível de hipótese de escrita dos escolares 

 

 

5.1  MEDIDAS DESCRITIVAS DO DESEMPENHO DOS ESCOLARES NO 

CONJUNTO DE PROVAS DA MATURIDADE PERCEPTIVA – BACLE 

 

A Tabela 2 apresenta as medidas descritivas, contendo média, mediana, 

valores mínimos, máximos, de quartil inferior (25%), quartil superior (75%) e desvio 

padrão do desempenho dos 70 sujeitos nas provas de maturidade perceptiva e suas 

subáreas: auditiva, visual, dominância lateral e reconhecimento da dominância 

lateral.  
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Tabela 2 -  Medidas descritivas do desempenho dos escolares no conjunto de provas da maturidade 
perceptiva da BACLE (n=70) 

 Média dP Mínimo Máximo Mediana 25% 75% 

Auditiva 78,44 ±9,59 55,50 100,00 77,70 72,20 83,30 

Visual 88,13 ±8,83 62,50 100,00 87,50 81,20 93,70 

Dominância lateral 84,11 ±10,40 60,00 100,00 83,30 76,60 93,30 

Reconhecimento da 
dominância lateral 

46,64 ±24,51 8,30 100,00 45,80 25,00 58,30 

 

 

5.2  MEDIDAS DESCRITIVAS DO DESEMPENHO DOS ESCOLARES NO 

CONJUNTO DE PROVAS DE ESQUEMA CORPORAL/ORIENTAÇÃO 

ESPAÇO-TEMPORAL DA BACLE 

 

A Tabela 3 mostra as medidas descritivas contendo média, mediana, valores 

mínimos, máximos, de quartil inferior, quartil superior e desvio padrão do 

desempenho dos 70 sujeitos nas provas de Esquema Corporal/Orientação Espaço- 

Temporal e subáreas: identificação em si, identificação no outro e posição no espaço 

gráfico, respectivamente. 

 

Tabela 3 - Medidas descritivas do desempenho dos escolares no conjunto de provas de esquema 
corporal/orientação espaço-temporal da BACLE (n=70) 

 Média dP Mínimo Máximo Mediana 25% 75% 

Identificação em si 85,36 ±14,43 50,00 100,00 75,00 75,00 100,00 

Identificação no outro 75,26 ±12,48 37,50 100,00 75,00 68,70 87,50 

Posição no espaço gráfico 89,57 ±11,35 50,00 100,00 90,00 90,00 100,00 

 

 

5.3 MEDIDAS DESCRITIVAS DO DESEMPENHO DOS ESCOLARES NAS 

PROVAS DE DESENVOLVIMENTO MOTOR DA BACLE 

 

A Tabela 4 mostra as medidas descritivas contendo média, mediana, valores 

mínimos, máximos, de quartil inferior, quartil superior e desvio padrão do 

desempenho dos 70 sujeitos nas provas de Desenvolvimento Motor.  
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Tabela 4 - Medidas descritivas do desempenho dos escolares nas provas de desenvolvimento motor 
da BACLE (n=70) 

 Média dP Mínimo Máximo Mediana 25% 75% 

Motricidade fina 84,96 ±10,06 64,20 100,00 85,70 78,50 92,80 

 

 

5.4  MEDIDAS DESCRITIVAS DO DESEMPENHO DOS ESCOLARES NAS 

PROVAS DE LINGUAGEM DA BACLE 

 

A Tabela 5 mostra as medidas descritivas, contendo média, mediana, 

valores mínimos, máximos, de quartil inferior, quartil superior e desvio padrão do 

desempenho dos sujeitos nas provas de Linguagem e subáreas: compreensão oral, 

consciência fonológica e expressão oral. 

 

Tabela 5 -  Medidas descritivas do desempenho dos escolares nas provas de linguagem da BACLE 
(n=70) 

 Média dP Mínimo Máximo Mediana 25% 75% 

Compreensão oral 76,64 ±15,13 30,00 100,00 75,00 65,00 90,00 

Consciência fonológica 75,17 ±18,00 23,00 96,10 76,90 69,20 88,40 

Expressão oral 85,82 ±14,90 5,50 100,00 88,80 77,70 94,40 

 

 

5.5  CORRELAÇÕES ENTRE AS PROVAS DA BACLE E OS NÍVEIS DE 

HIPÓTESES DE ESCRITA 

 

A Tabela 6 aponta a correlação entre a BACLE e os níveis de hipótese de 

escrita utilizando o Teste de correlação de Pearson. Os resultados evidenciam a 

correlação significante entre Esquema Corporal/Orientação Espaço-Temporal, 

Linguagem e nível de Hipótese da Escrita.  
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Tabela 6 - Correlações significantes entre hipótese de escrita e as áreas da BACLE: esquema 
corporal/orientação espaço-temporal e linguagem (n=70) 

 

MP EC/OET DM L Total 

Hipótese de escrita 0,2174 0,3396 0,0295 0,4556 0,4142 

p 0,071 0,004* 0,809 0,000* 0,000 

*p<0,05 estatisticamente significativo. 
MP= Maturidade perceptiva; EC/OET= Esquema corporal/orientação espaço-temporal; DM= Desenvolvimento motor; L= Linguagem.  

 

 

5.6  CORRELAÇÕES ENTRE O DESEMPENHO DOS ESCOLARES NAS PROVAS 

DE ESQUEMA CORPORAL/ORIENTAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL E 

LINGUAGEM DA BACLE E NÍVEL DE HIPÓTESE DE ESCRITA 

 

Os gráficos que seguem detalham os níveis de hipótese de escrita em 

relação às duas áreas da BACLE que demonstraram correlação. 

O Gráfico 2 mostra a correlação entre o desempenho dos escolares na 

prova de esquema corporal/orientação espaço temporal e na sondagem do nível de 

hipótese de escrita. 

 

 

Gráfico 2 - Correlação entre os níveis de hipótese de escrita e a prova de esquema 
corporal/orientação espaço-temporal da BACLE 

 

O Gráfico 3 mostra a correlação entre o desempenho dos escolares na 

prova de Linguagem da BACLE e na sondagem do nível de hipótese de escrita. 
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Gráfico 3 - Correlação entre os níveis de hipótese de escrita e a prova de Linguagem da 
BACLE 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A identificação e o reconhecimento prévio de competências necessárias 

para a aprendizagem da leitura e da escrita podem instrumentalizar o professor do 

Ensino Fundamental quanto à avaliação e à intervenção precoce em diversas áreas 

do conhecimento para que o desenvolvimento da aprendizagem ocorra com eficácia. 

Nesse sentido, este estudo caracterizou determinados requisitos para a 

aprendizagem de leitura e escrita em 70 escolares do 1º ano do Ensino Fundamental 

e estabeleceu relações com a prova diagnóstica sobre o seu nível de escrita. 

Uma das competências caracterizadas foi à maturidade perceptiva. A média 

de desempenho obtida pelo grupo de escolares foi de 76,95% (Tabela 1), o que 

corresponde à faixa 5 do instrumento aplicado (BACLE), significando que o grupo 

está num estágio de desenvolvimento satisfatório.  

Dentre os aspectos aferidos nessa área, o reconhecimento da dominância 

lateral foi aquele que obteve média mais baixa – 46,64% (Tabela 2), indicando que 

essa habilidade está num estágio de desenvolvimento no limite inferior (faixa 2 da 

BACLE). Aos seis anos, a criança reconhece direita e esquerda em si mesma, mas é 

aos sete que é capaz de responder sobre a posição de um objeto em relação a si 

mesma e, aos oito, reconhece direita e esquerda no outro (ROTTA et al., 2006). 

Assim, esta habilidade está em construção na faixa etária investigada. 

Segundo Holle (1979), perceber a lateralidade implica a sensação de que os 

dois lados do corpo não são exatamente os mesmos, e que uma das mãos é usada 

mais facilmente que a outra. Este é o início do discernimento entre direita e 

esquerda. O conhecimento estável da esquerda e da direita é possível entre seis e 

sete anos de idade, e a reversibilidade (possibilidade de reconhecer a mão direita ou 

a mão esquerda de uma pessoa à sua frente) dificilmente ocorre antes dos seis 

anos.  

Já o aspecto com melhor desempenho foi o visual (média de 88,13%). Os 

mesmos resultados foram encontrados no grupo de crianças portuguesas 

(PEREIRA; ROCHA, 2013), ou seja, elas também tiveram melhor desempenho nas 

provas visuais, e resultados inferiores nas provas de reconhecimento da dominância 
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lateral, o que apoia ser essa última habilidade mais bem identificada em crianças 

mais velhas, com maior experiência em atividades que envolvem reconhecimento de 

direita e esquerda.    

As provas da área de maturidade perceptiva da BACLE mesclam tarefas que 

implicam habilidades de discriminação e memória, tanto auditiva como visual, em 

dominância lateral e compreensão verbal de ordens, envolvendo tamanhos 

(menor/maior), cores e posição no espaço. São atividades que fazem parte das 

práticas pedagógicas da Educação Infantil, particularmente no município de Bauru, o 

que pode ter contribuído para o bom desempenho das crianças. Por meio de 

interações e brincadeiras, essas atividades buscam promover o conhecimento de si 

e do mundo, mediante ampliação de experiências sensoriais, expressivas e 

corporais, como propõem as DCNs para Educação Infantil (BRASIL, 2010).  

Outra competência aferida pela BACLE é o desenvolvimento motor, que 

analisa especificamente a motricidade fina, ou seja, a capacidade de a criança 

produzir movimentos refinados envolvendo destreza manual e manipulação do lápis. 

Nesta área, 60 crianças do grupo avaliado atingiram nível satisfatório ou superior - 

faixas 5,6 ou 7 - (Tabela 1). A média obtida pelo grupo foi de 84,9% (Tabela 4), 

correspondente à faixa 5. Segundo descrição da BACLE, a partir dessa faixa a 

criança demonstra ter adquirido competências em âmbito da capacidade de 

realização de ações diversificadas, que constituem padrões de movimento e 

precisão, de controle e destreza.  

É inegável a importância do ato motor para o ato gráfico. A participação em 

atividades motoras é um modo efetivo de reforçar as habilidades de raciocínio e 

aprendizagem dos conceitos acadêmicos (GALLAHUE; OZMUN, 2005). Dificuldades 

motoras são associadas a dificuldades de aprendizagem (SILVA; BELTRAME, 

2011), e aulas de psicomotricidade por meio da Educação Física são apontadas 

como tendo interferência positiva em motricidade fina, equilíbrio, esquema corporal e 

organização espacial (VENÂNCIO et al., 2011).  

O grupo de escolares avaliado neste trabalho possui, em sua grade 

curricular, três aulas de 55 minutos por semana de Educação Física, com o objetivo 

de vivenciar práticas corporais e resgatar as experiências motoras vividas fora da 

escola (BAURU, 2012a), o que pode ser um fator favorecedor do bom desempenho 

delas nas provas de motricidade fina verificadas pelo instrumento.  
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Apesar de averiguar aspectos da percepção e do desenvolvimento motor, a 

BACLE não tem um item específico que investigue, dentro do rol dessas 

competências, a integração de habilidades perceptivas e motoras, aspecto 

importante para a apropriação da escrita (LEMLE, 2001), desta forma, este é um 

aspecto que merece ser investigado na condição de requisito para a apropriação da 

leitura e da escrita.  

A área esquema corporal/orientação espaço-temporal é averiguada por meio 

de três conjuntos de provas. Os dois primeiros conjuntos verificam nomeação de 

partes do corpo em si e no outro e imagem corporal pelo desenho. O terceiro 

investiga orientação espaço-temporal, noção espaço-motora, sequência espacial e 

habilidade viso-espacial por meio da reprodução de figuras.  

As médias do grupo de crianças nos três conjuntos, identificação em si, no 

outro e posição no espaço gráfico, foram, respectivamente, 85,36%, 75,26% e 

89,57% (Tabela 3), indicando que o grupo desenvolveu satisfatoriamente a 

habilidade de julgar com precisão a relação entre o corpo e ambiente sobre si, sobre 

o outro e o espaço gráfico, encontrando-se em um estágio satisfatório de 

desenvolvimento. Ao contrário dos resultados encontrados por Pereira e Rocha 

(2013), a subárea posição no espaço foi aquela com pior desempenho, comparada 

com a identificação em si e no outro.  

Quando a criança se mostra apta a discriminar tanto seus segmentos 

corporais quanto o conjunto organizado dos mesmos (o todo), é capaz de qualquer 

deslocamento segmentário e ajustamento de ações motoras no espaço (LE 

BOULCH, 1983). O desenvolvimento das capacidades motoras, em especial do 

esquema corporal, é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem escolar.  

Estudo que verificou o esquema corporal de crianças com queixa de 

dificuldades de aprendizagem, constatou atraso na idade motora do esquema 

corporal em todas as crianças avaliadas (ROSA NETO et al., 2011). Muitas das 

dificuldades escolares estão ligadas à falta de exercícios psicomotores, em especial 

daqueles relacionados à imagem corporal; assim, trabalhos com movimentos 

corporais devem fazer parte do universo em que a criança está inserida (OLIVEIRA, 

1997).  
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Nesta pesquisa, verificamos, também, a relação entre as competências 

aferidas pela BACLE e o nível de hipótese de escrita, sendo que a área de esquema 

corporal/orientação espaço-temporal foi uma das que apresentou significância 

(Tabela 6), ou seja, quanto melhor foi o desempenho nesse campo, melhor foi o 

nível de escrita do grupo de estudantes avaliados. Uma hipótese levantada para a 

identificação dessa correlação é o fato de esta área ter aferido habilidades de 

integração perceptomotora por meio das tarefas de simetria, cópia de figuras, 

desenho da imagem corporal e reprodução de sequência de figuras.  

A percepção visual consiste em uma função cognitiva pela qual as 

informações sobre o nosso ambiente visual são disponibilizadas em nossa 

consciência e/ou colocadas para orientar nossas ações. Essa percepção favorece a 

construção da experiência e da consciência do mundo visual, a partir da atenção, 

orientando as ações motoras.  

Para Blythe (2008), certas capacidades de integração visuais e motoras 

precisam estar desenvolvidas antes de a criança aprender a identificar e formar 

letras e números corretamente. O escolar que não desenvolve essa habilidade 

integrativa viso-motora poderá apresentar dificuldades para escrever, principalmente 

na qualidade da escrita, prejudicando o progresso escolar e favorecendo o 

aparecimento de problemas de aprendizagem (MILNER; GOODALE, 2008). Dessa 

forma, entendemos que o bom desenvolvimento da escrita depende dessa 

integração. 

A área de linguagem investigada pela BACLE envolveu os aspectos 

compreensão verbal, consciência fonológica e expressão oral. A maior média deu-se 

na subárea expressão oral, 85,82 %, e a menor média se deu em consciência 

fonológica 75,17% (Tabela 5), todas ainda indicando estágio satisfatório do 

desenvolvimento. Já os resultados encontrados por Pereira e Rocha (2013) 

apontaram a compreensão verbal como tendo a maior porcentagem. A área da 

linguagem também apresentou significância com o nível de hipótese de escrita 

(Tabela 6), quanto melhor o nível de linguagem, melhor foi o nível de escrita 

observado nos escolares. 

O trabalho com a modalidade oral é necessariamente base para o 

desenvolvimento das outras modalidades comunicativas, incluindo a escrita, 

conforme ressaltam os Paramentos Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 
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(PCN) (BRASIL, 1998b). Nesse contexto, Lemle (2001) apontou que, para aprender 

a ler e a escrever, a criança deve compreender/reconhecer o que é símbolo.  

Linguagem oral e escrita estão intimamente ligadas, mesmo que com 

realizações distintas. No processo da escrita, a criança precisa abstrair os símbolos 

concretos em símbolos gráficos. A escrita é a abstração desse concreto e, no 

contexto de relação com o outro, esse processo é facilitado, pois a escrita só tem 

significado em determinado contexto (MOURA; CAVALCANTE, 2010).  

No que tange especificamente à consciência fonológica, a capacidade de 

saber isolar, na corrente da fala, as unidades que são palavras e sentenças faz parte 

dos saberes de que uma criança precisa apropriar-se, prévia e conscientemente, 

para aprender a ler e a escrever (LEMLE, 2001). Crianças que têm consciência dos 

fonemas avançam de forma mais fácil e produtiva na escrita e na leitura (SANTOS; 

NAVAS, 2002), enquanto as que não têm essas habilidades correm risco de não 

conseguir aprender a ler e a escrever (SANTAMARIA; LEITÃO; ASSENCIO-

FERREIRA, 2004). As atividades de consciência fonológica contribuem para 

melhorar o desempenho da criança durante a fase inicial do aprendizado da leitura, 

assim como o treinamento e a terapia são fatores que facilitam a apropriação do 

código escrito (CAPOVILLA; GUTSCHOW; CAPOVILLA, 2004; DAMBROWSKI et 

al., 2008). 

O resultado deste estudo mostrou que os escolares avaliados obtiveram um 

bom desempenho na BACLE, um total médio de 322,05% e um desvio padrão de 

26,54% (Tabela 1). Parece que as experiências prévias adquiridas na Educação 

Infantil nas escolas avaliadas do município de Bauru estão possibilitando a 

construção de conhecimentos sensoriais, linguísticos e motores, associados, claro, 

às experiências no contexto familiar. 

Quanto à psicogênese de construção da escrita verificamos a distribuição de 

oito escolares em nível alfabético, seis escolares em nível silábico-alfabético, 36 em 

nível silábico com valor sonoro, 10 em nível silábico sem valor sonoro e 10 em nível 

pré-silábico (Gráfico 1). A maior parte da amostra (51,4%) encontra-se em hipótese 

de escrita no nível silábico com valor sonoro ao final do 1º semestre do 1º ano do 

Ensino Fundamental e apresenta um resultado em consciência fonológica 

condizente ao esperado, devido ao nível de escrita em que estão.   
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A consciência fonológica é uma área que está sendo enfatizada nos estudos 

com os professores do 1º ao 3º anos do ciclo de alfabetização do Ensino 

Fundamental de Bauru que realizam o curso do PNAIC. Um dos objetivos desse 

curso é entender as relações entre consciência fonológica e alfabetização, 

analisando e planejando atividades de reflexão fonológica e gráfica de palavras, 

utilizando materiais distribuídos pelo MEC (BRASIL, 2012).  

Diante do exposto, perguntamos por que os escolares tiveram um bom 

desempenho na BACLE e se encontram em um bom nível de hipótese de escrita? A 

hipótese levantada seria que a transição da criança de seis anos da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental, nas escolas participantes deste trabalho no 

município de Bauru, está sendo bem orientada. Como salientado na Introdução, o 

Município de Bauru tomou uma série de providências para ajustar-se à nova 

realidade do Ensino Fundamental tendo início aos seis anos: implantação de 

playground nas escolas de 1º ao 9º ano; aquisição de mobiliário adequado para 

escolares dessa faixa etária e implantação de Currículo Comum.  

Levantamos também a hipótese de que as quatro escolas sorteadas para 

este trabalho fossem escolas que já desenvolviam um plano de transição, pensando 

na criança de cinco anos e meio e seis anos, e estivessem com as condições 

criadas para que a maturação necessária para a aprendizagem formal da leitura e 

da escrita se efetivasse. 

No ensaio de Asbahr e Nascimento (2013), cujo objetivo foi analisar as 

relações entre maturação e desenvolvimento, apontando os limites das explicações 

biologicistas dos fenômenos humanos e as possibilidades da explicação elaborada 

pela Teoria Histórico-Cultural para a organização do trabalho pedagógico, fica clara 

a importância do papel da escola para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Conforme as autoras Asbahr e Nascimento (2013, p. 15) “não cabe à 

escola que a criança amadureça, ao contrário, é seu dever criar condições para que 

a maturação se efetive”.  

Kramer (2006) considera a inclusão das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental uma conquista, mas também ressalta que, ao entrar mais cedo na 

instrução fundamental, a criança pode não ter seu momento de infância totalmente 

garantido. É fundamental que a escola repense toda a sua estrutura, desde o 

mobiliário até a questão pedagógica. Tanto professores como outros profissionais 
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devem estar envolvidos no intuito de criar condições necessárias para que a criança 

desenvolva-se cognitiva, emocional e fisicamente. 

Limitações 

Uma das limitações que podemos apontar neste estudo relaciona-se à 

amostra estudada, pois se concentrou em crianças típicas, sem dificuldades de 

aprendizagem, todas de escolas públicas municipais e que frequentaram a 

Educação Infantil. Sugerimos que futuras investigações incluam crianças também de 

escolas estaduais e particulares. 

Outra limitação foi o instrumento utilizado para aferir as competências da 

amostra em questão, já que abarcou alguns aspectos considerados importantes 

para a apropriação da leitura e da escrita, mas não todos. Aspectos como o 

desenvolvimento social e afetivo não foram pontuados. As relações afetivas estão 

presentes no desenvolvimento infantil e podem interferir de forma positiva nos 

processos cognitivos.  

São muitas as contribuições da relação afetiva para o processo de 

aprendizagem. O ambiente escolar será o primeiro agente socializador fora do 

círculo familiar da criança e deve oferecer todas as condições necessárias para que 

ela se sinta segura e protegida (AMORIM; NAVARRO, 2008). O mesmo vale para os 

aspectos sociais. A escola desempenha papel fundamental na vida das crianças, 

sendo ela um dos nós da rede social, na qual outras relações serão tecidas. 

Ainda mais uma limitação corresponde ao fato de o instrumento ser de 

origem portuguesa. Mesmo que a língua seja a mesma, adaptações em relação ao 

uso do vocabulário e à estrutura gramatical foram necessárias. Apesar de o 

instrumento antecipar a possibilidade dessas adaptações, uma versão brasileira é 

indicada. Além disso, a investigação sobre a habilidade viso-motora não parece 

estar no item correto da BACLE, e vários itens averiguados tais como: 

Desenvolvimento Motor e Maturidade Perceptiva envolvem o uso da língua, o que 

pode prejudicar uma criança com alterações específicas de linguagem. 

Por fim, apontamos que a duração da aplicação da bateria é extensa e 

dependendo do tipo de grupo de crianças em que for aplicada (com dificuldades 

escolares, por exemplo), pode exigir a divisão das atividades em mais de um 

momento.
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Ao término deste estudo, proposto com o objetivo de caracterizar 

determinadas competências para a leitura e a escrita e relacionar estas 

competências com o nível de escrita de crianças iniciantes no processo de 

alfabetização, concluímos que: 

a) o desempenho em maturidade perceptiva mostrou-se satisfatório, sendo 

a subárea visual a subárea de melhor desempenho, enquanto que o 

reconhecimento da dominância lateral obteve a média mais baixa, 

indicando que esta habilidade está em construção na faixa etária 

investigada; 

b) o desempenho em esquema corporal/orientação espaço-temporal indicou 

que o grupo desenvolveu satisfatoriamente a habilidade de julgar com 

precisão a relação entre o corpo e o ambiente sobre si, sobre o outro e o 

espaço gráfico, encontrando-se em estágio satisfatório de 

desenvolvimento; 

c) no aspecto motor, especificamente em motricidade fina, a grande maioria 

das crianças demostrou capacidade de realização de ações 

diversificadas que constituem padrões de movimento e precisão de 

controle e destreza; 

d) o desempenho na área de linguagem também se apresentou em nível 

satisfatório no grupo estudado, tanto na expressão e compreensão 

verbal, como na consciência fonológica; 

e) Sintetizando, as crianças investigadas das escolas municipais de Bauru 

demonstraram bom desempenho na bateria em todas as áreas 

verificadas. 

As áreas de esquema corporal/orientação espaço-temporal e linguagem 

apresentaram significância com o nível de hipótese de escrita, indicando que as 

crianças com melhores pontuações nestas áreas são aquelas com melhores níveis 

de escrita. A ratificação dessa correlação fornece subsídios, com bases científicas, 

para que o professor avalie e prepare atividades e crie situações em que a criança 
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possa desenvolver e vivenciar tais habilidades antes mesmo de receber o ensino 

formal da leitura e da escrita. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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ANEXO A – Aprovação do comitê de ética em pesquisa da FOB – USP 
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ANEXO B – Bateria de avaliação de pré-competências para início de leitura/escrita 
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ANEXO C – BACLE - Esquema corporal/orientação espaço-temporal 
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ANEXO D – BACLE - Desenvolvimento motor 
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ANEXO E – BACLE - Linguagem 
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ANEXO F – Avaliação diagnóstica da escrita: nível pré-silábico 

 

 

 
Fonte: Arquivo da docente, 2014. 
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ANEXO G – Avaliação diagnóstica da escrita: nível silábico sem valor sonoro 

 
 

 
Fonte: Arquivo da docente, 2014. 
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ANEXO H – Avaliação diagnóstica da escrita: nível silábico com valor sonoro 

 
 

 
Fonte: Arquivo da docente, 2014. 
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ANEXO I – Avaliação diagnóstica da escrita: nível silábico-alfabético 

 
 

 
Fonte: Arquivo da docente, 2014. 
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ANEXO J – Avaliação diagnóstica da escrita: nível alfabético 

 
 

 
Fonte: Arquivo da docente, 2014. 
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