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RESUMO 
 

ROSSETTO, Alessandra Dedéco Furtado. Sondagem digital da escrita de 
crianças em fase de alfabetização: uma abordagem tecnológica a partir da 
Psicogênese da Língua Escrita. 2017. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de 
Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Londrina, 2017. 
 
 
Os desafios da alfabetização são inúmeros, principalmente para o professor 
alfabetizador no que se refere à avaliação das fases de escrita dos alunos. Esse 
processo requer tanto conhecimento teórico quanto sensibilidade para diagnosticar 
de modo preciso o nível hipotético de construção da escrita da criança. Usualmente, 
esse trabalho é realizado pelos alfabetizadores de modo manual, e requer desses 
profissionais maior disponibilidade de tempo, uma vez que não é fácil realizá-lo de 
forma coletiva. Desta forma, procura-se neste estudo responder ao seguinte 
problema: pode a tecnologia apoiar o trabalho dos educadores alfabetizadores na 
sondagem da hipótese de escrita? Nesse sentido, pretende-se alcançar os seguintes 
objetivos: produzir um aplicativo para identificar por meio digital o nível da escrita 
das crianças em fase de alfabetização mediante os critérios de tempo que as 
crianças levaram para completar cada fase,  número de abstenções e classificação 
da fase em que cada criança se encontra; aplicar o protótipo a crianças de uma 
escola municipal da cidade de Londrina-PR; analisar se os resultados desta 
avaliação digital são os mesmos do diagnóstico manual; e conhecer a opinião das 
professoras alfabetizadoras sobre o aplicativo. Para isso, foram utilizados os tipos de 
pesquisa bibliográfica, de campo, experimental e analítica. Foram realizadas duas 
etapas de aplicação, em 36 crianças de uma escola municipal da cidade de 
Londrina-PR. Em ambas, os dados mostraram que o aplicativo produzido, 
Psicogênese da Escrita Infantil (PEI), apresentou em seu relatório a fase hipotética 
da língua escrita de acordo com a teoria da Psicogênese da Língua Escrita proposta 
por Ferreiro e Teberosky (1999). Os resultados validaram a eficácia do aplicativo, 
uma vez que se mostraram compatíveis com a avaliação manual realizada pelas 
professoras alfabetizadoras. As professoras alfabetizadoras consideraram o produto 
com um potencial pedagógico de inserção em seu trabalho que proporcionaria uma 
mediação da aprendizagem por meio da tecnologia. 
 

Palavras-chave: Alfabetização. Avaliação digital. Aplicativo móvel. Tecnologias. 
Psicogênese da Língua Escrita. 

 

 



ABSTRACT 

 

ROSSETTO, Alessandra Dedéco Furtado. Digital analysis of children’s writing in 
the stage of literacy: a technological approach from the written language 
phychogenesis. 2017. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, 
Sociais e da Natureza) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 
2017. 

 
 

The challenges of literacy are numerous, especially for the literacy teacher when it 
comes to evaluating students' writing stages. This process requires both theoretical 
knowledge and sensitivity to accurately diagnose the hypothetical level of the child’s 
writing construction. Usually, this work is done by literacy teachers manually, and it 
requires more time from these professionals, since it is not easy to perform it 
collectively. This way, in this study I have tried to answer the following problem: can 
technology support the work of literacy educators in probing the writing hypothesis? 
In this sense, I intend to achieve such objectives: to produce an application to 
digitally identify the literacy level of the children through some criteria such as the 
time children take to complete each phase, the number of abstentions, and 
classification of the level in which each child is. I also intend to test the prototype with 
children of a municipal school in the city of Londrina – PR and analyze if the results 
of this digital evaluation are the same as the manual diagnosis; and finally to learn 
the opinions of the literacy teachers about the application. In order to accomplish so I 
have used the following research methods bibliographic, field, experimental and 
analytical. I performed two implementation stages in 36 children from a municipal 
school in the city of Londrina - PR. In both situations, the application developed, 
which I have named Psicogênese da Escrita Infantil (PEI), presented in its report the 
hypothetical stage of written language according to the theory of Psychogenesis of 
Written Language proposed by Ferreiro and Teberosky (1999). The results have 
validated the efficacy of the application, since they were compatible with the manual 
evaluation done by the literacy teachers. The literacy teachers considered that the 
product has a pedagogical potential of insertion in their work that would provide a 
mediation of learning through technology. 
 
 
Keywords: Literacy. Digital evaluation. Mobile app. Technologies. Psychogenesis of 
the written language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de minha trajetória profissional, deparei-me com a análise dos 

resultados da construção das hipóteses da escrita de crianças em fase de 

alfabetização, ora como professora, ora como supervisora educacional de 

professores alfabetizadoras. Nesse período, constatou quão minuciosa e complexa 

era a tarefa de interpretar as hipóteses de escrita apresentadas pelas crianças na 

faixa etária da Educação Básica inicial. Muito tempo era investido para tentar ser 

mais fidedigna possível à veracidade da hipótese construída pela criança em seu 

processo de escrita espontânea. Para avaliar adequadamente cada fase em que se 

encontrava a criança, a pesquisadora, quando professora, contava com o estudo 

aprofundado das práticas dos processos de ensino e aprendizagem da alfabetização 

e mudanças conceituais introduzidas ao final da década de 1970 com as pesquisas 

realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky. 

A responsabilidade com a precisão e agilidade da análise chamou a atenção 

da pesquisadora deste estudo que percebeu a necessidade de se realizar uma 

pesquisa sobre a perspectiva do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) por meio de dispositivos móveis que auxiliassem os professores 

alfabetizadores na metodologia de análise da construção da escrita de crianças no 

período de alfabetização, segundo a perspectiva construtivista e pós-construtivista 

no formato digital. 

Em sua atuação como professora alfabetizadora, a pesquisadora aplicava 

um teste denominado de sondagem da escrita para identificar em qual fase 

hipotética os alunos do 1o ano do Ensino Fundamental se encontravam. A 

sondagem era composta da escrita espontânea a partir de uma imagem, em seguida 

um ditado de palavras, por fim a escrita de uma frase.  

A análise da construção da escrita de crianças na idade prevista para a 

alfabetização necessitava ser precisa com o intuito de mapear o processo que cada 

aluno estava e ser capaz de perceber e interpretar em qual estágio hipotético do 

desenvolvimento da escrita o aluno se encontrava e assim poder intervir no 

processo e ampará-lo como professora mediadora a avançar para a fase seguinte. 

As intervenções precisam ser claras, significativas e mais próximas possíveis da 

realidade dos alunos. 

Ao atuar como coordenadora pedagógica de uma escola particular e 
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assessorar professoras alfabetizadoras da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

foi possível verificar a dificuldade por parte dessas profissionais em identificar 

seguramente a fase hipotética da escrita dos alunos, o que dificultava a elaboração 

de ações por parte das educadoras para que eles avançassem em seu processo de 

aprendizagem. Tal fato se dava principalmente pela falta de experiência e/ou 

formação acadêmica das alfabetizadoras. Por mais que fossem disponibilizados 

materiais de apoio, sempre havia uma dúvida ou mesmo uma incerteza quanto ao 

diagnóstico final. Nesse período, a pesquisadora sentiu-se incomodada com o 

despreparo ou falta de experiência das professoras e decidiu que poderia tentar 

desenvolver uma ferramenta tecnológica que auxiliasse nesse processo de 

interpretação da hipótese de escrita infantil. 

O ingresso como aluna regular no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza – PPGEN, na UTFPR, Campus 

Londrina – PR, o qual exige que o mestrando elabore e aplique um produto 

educacional que auxilie alunos ou professores no processo de ensino e 

aprendizagem, motivou a autora deste estudo a elaborar um aplicativo por 

intermédio do qual fosse possível tornar precisa aos educadores alfabetizadores a 

interpretação das hipóteses que os alunos formulam quando estão aprendendo a 

escrever e que, em seguida, gerasse um relatório com a fase em que se encontram 

segundo subsídios teórico-metodológicos baseados na teoria da Psicogênese da 

Língua Escrita. 

Embora os princípios teórico-metodológicos preconizados por Ferreiro e 

Teberosky (1986) que fundamentam a ação pedagógica no período de alfabetização 

sejam frutos de estudos e reflexões sobre as relações entre Educação, Cidadania, 

Currículo e Sociedade e estejam na busca constante de um pensamento 

contextualizador que subsidie a prática docente, nem sempre são claros para os 

educadores alfabetizadores, os quais estão inseridos em suas práticas e revelam a 

necessidade de compreender como se aprende, como se ensina, o que se pretende 

ensinar e para quem se pretende ensinar. A Psicogênese da Língua Escrita 

apresenta a perspectiva de aprendizagem a partir do ponto de vista do aprendiz, 

evidencia que a aprendizagem não é mecânica, portanto se faz na construção da 

relação entre professor e aluno. 

A partir de uma busca comparativa de estudos referentes ao uso de 

tecnologias na alfabetização no período de 2006 a 2016, foram encontradas cinco 
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fontes no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) que justificam a problematização proposta para esta 

pesquisa: pode a tecnologia apoiar o trabalho dos educadores alfabetizadores na 

sondagem da hipótese de escrita? 

 

Quadro 1 – Quadro comparativo sobre o uso de tecnologias na alfabetização 
   

Titulo Autor(es) Ano/Endereço eletrônico 

1. A informática 
no processo de 
alfabetização 
escolar: um estudo 
de caso 

Sérgio Antonio Da 
Silva Leite; Cynthia 
Bauab Fabricio 
D’estefano; 
 

2006 - Práxis Educativa, Volume 1, Number 2, 2006, 
pp. 17-30(14) 
 

2. A 
alfabetização e sua 
relação com o uso 
do computador: o 
suporte digital como 
mais um instrumento 
de alfabetização na 
escola 

Julianna Silva Glória 
(Faculdade de 
Letras, Universidade 
Federal de Minas 
Gerais)  
 

2012 - Texto Livre: Linguagem e Tecnologia. 
2012;5(2):61-70 DOI 10.17851/1983-3652.5.2.61-70 
 

3. A professora e 
o uso do 
computador na 
alfabetização 

Vilas Boas, Valéria 
De Alvarenga 
Pimenta Vallin, 
Celso; Martins, 
Raquel Márcia 
Fontes; Martins, 
Rosana Vieira; 
Gomes, Suzana Dos 
Santos 
 

2015 http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4977 

4. O uso da 
tecnologia na 
alfabetização de 
crianças  

 

Daniele Primmaz  
 

2015 - 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13
3993/000979696.pdf?sequence=1 

5. Insertion of 
pedagogical 
activities mediated 
by ICT in literacy 

Lúcia Margarete 
Santos da Costa 
(UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA MARIA - 
UFSM) 

2016 - Entrepalavras: Revista de Linguística do 
Departamento de Letras Vernáculas da 
Universidade Federal do Ceará. 2016;6(2):335-352 
DOI 10.22168/2237-6321.6.6.2.335-352 

Fonte: A autora 

 

Os estudos acima têm em comum o fato de discutirem os recursos 

tecnológicos como ferramenta integrante do dia a dia de alunos e professores nas 

escolas brasileiras e por constituírem diferentes possibilidades de ensino e de 

aprendizagem, o que valida a temática proposta para esta pesquisa que busca 

realizar análise digital da escrita de crianças em fase de alfabetização: uma 

abordagem tecnológica a partir da Psicogênese da Língua Escrita. 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-11-16T18:10:21IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-11-16T18:10:21IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-11-16T18:10:21IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-11-16T18:10:21IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-11-16T18:10:21IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A
http://www.ingentaconnect.com/content/doaj/18094031;jsessionid=70nmuu1hepsci.x-ic-live-03
https://doaj.org/toc/1983-3652
http://dx.doi.org/10.17851/1983-3652.5.2.61-70
https://doaj.org/toc/2237-6321
https://doaj.org/toc/2237-6321
https://doaj.org/toc/2237-6321
http://dx.doi.org/10.22168/2237-6321.6.6.2.335-352
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Com o intuito de responder ao problema de pesquisa deste estudo, 

pretende-se alcançar os seguintes objetivos: produzir um aplicativo para identificar 

por meio digital o nível da escrita das crianças em fase de alfabetização mediante os 

critérios de tempo que as crianças levaram para completar cada fase, número de 

abstenções e classificação da fase em que cada criança se encontra; aplicar o 

protótipo a crianças de uma escola municipal da cidade de Londrina-PR; analisar se 

os resultados desta avaliação digital são os mesmos do diagnóstico manual; e 

conhecer a opinião das professoras alfabetizadoras sobre o aplicativo. 

A presente pesquisa apresenta aporte teórico a respeito da evolução do 

processo de alfabetização, letramento, o uso da tecnologia via aplicativos na 

alfabetização, bem como o estudo da teoria da psicogênese da língua escrita. Para 

tanto, foram utilizados os seguintes tipos de pesquisa bibliográfica, de campo, 

experimental e analítica. 

Este trabalho organiza-se em 5 capítulos. O primeiro apresenta as 

motivações da pesquisadora que desencadearam esse estudo, bem como a 

contextualização e a delimitação do tema investigado, o problema e os objetivos de 

pesquisa. O segundo refere-se ao aporte teórico que fundamenta a pesquisa 

desenvolvida, entre eles Kenski (2009), Ferreiro e Teberosky (1999) e Soares 

(2016); nesse capítulo mostra-se um breve estudo sobre a evolução histórica dos 

conceitos alfabetização e do letramento; traz também a perspectiva de um ensino 

aprendizagem mediado pela utilização de tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) e a teoria da Psicogênese da Língua Escrita.   

O terceiro destina-se aos procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa. A análise e a discussão dos resultados da aplicação do produto 

educacional são apresentadas no quarto. As considerações finais compõem o quinto 

capítulo, com registro da síntese dos principais resultados do estudo em vista do 

problema, dos objetivos e da aplicação do produto educacional desenvolvido na 

pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Os anos iniciais de alfabetização são de grande preocupação para os 

profissionais envolvidos na educação que participam diretamente do compromisso 

formal assumido pelos governos Federal, Estadual e Municipal no intuito de 

assegurar a plena alfabetização de todas as crianças, no máximo, até os oito anos 

de idade, ou seja, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental garantida pelo Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o qual corresponde à Meta 5 da Lei no 

13.005/2014 do Plano Nacional da Educação – PNE que determina diretrizes, metas 

e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos, especificamente de 

2014 a 2024. 

De acordo com a Portaria nº 410, de 22 de julho de 2016, em seu Art. 2º, 

constituem-se objetivos específicos da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA): 

“[…] III - aferir o nível de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e 

alfabetização em Matemática dos estudantes ao final do 3º ano do Ensino 

Fundamental, por meio de testes de leitura, escrita e matemática” (INEP, 2016). 

Desta forma, espera-se um trabalho minucioso desenvolvido pelos 

professores alfabetizadores, que sejam capacitados a planejar atividades de 

alfabetização desafiadoras, considerando o nível de conhecimento real dos mesmos 

e que observem seu desempenho durante as atividades, bem como as suas 

interações nas situações de compartilhamento de informações, para que possam 

fazer intervenções pedagógicas coerentes para cada nível. 

Os resultados que as avaliações nacionais, por exemplo, da ANA, avaliação 

censitária direcionada aos estudantes do 3o ano do Ensino Fundamental, das 

escolas públicas de todo país, aplicada em 2014, refletem um desafio que deve ser 

enfrentado em parceria entre União, sistemas de ensino e Instituições de Ensino 

Superior, a fim de minimizar os níveis insuficientes de alfabetização e letramento dos 

estudantes brasileiros, que de acordo com os critérios do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), 77,79% dos alunos brasileiros têm proficiência considerada adequada em 

leitura e 65,54% em escrita (MEC, BRASIL, 2015). 

Ainda segundo dados do INEP (LONDRINA, 2015), participaram 4.836 
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alunos da rede municipal, matriculados no 3º ano do ensino, no município de 

Londrina-PR. A avaliação da área de Leitura posicionou 62,28% dos alunos 

participantes nos níveis 3 e 41; em Escrita, 88,05% nos níveis 4 e 52, encontram-se 

no nível 5 de proficiência da Língua Escrita na prova discursiva, ou seja, em relação 

à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível escrevem 

ortograficamente palavras com diferentes estruturas silábicas. Em relação à 

produção de textos, provavelmente atendem à proposta de dar continuidade a uma 

narrativa, evidenciando uma situação central e final. Articulam as partes do texto 

com conectivos, recursos de substituição lexical e outros articuladores textuais. 

Segmentam e escrevem as palavras corretamente, embora o texto possa apresentar 

alguns desvios ortográficos e de pontuação que não comprometem a compreensão 

(LONDRINA, 2015). 

O termo alfabetização remete ao ato de ensinar a ler e a escrever, contudo 

entende-se que, ao decorrer dos anos, esse conceito se tornou mais complexo e 

suas definições se ampliaram. 

 

Tradicionalmente, a alfabetização inicial é considerada em função da 
relação do método utilizado e o estado de prontidão para aprender, o que é 
muito específico para cada criança e ao ambiente social ao qual ela está 
inserida (FERREIRO, 1991, p. 9).  

 

Em meados dos anos 80, surgiu um novo paradigma de ensino 

aprendizagem, o cognitivista, o qual, segundo Soares (2016), se difundiu na área da 

alfabetização sobre a discutível denominação de construtivismo, paradigma 

introduzido e divulgado no Brasil sobretudo pela obra de Emília Ferreiro, que se 

opõe aos métodos sintéticos e analíticos3 de alfabetização. A escrita passa a ser 

vista como um processo histórico de construção de um sistema de representação 

dos sons da fala por sinais gráficos, não um processo de codificação, 

proporcionando à criança oportunidades para que ela construa suas representações 

por meio da interação com materiais reais de leitura e de escrita.   

                                                 
1 Interpretação Pedagógica da escala de leitura da ANA 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2014/interpretacao_pedagogi
ca_da_escala_de_leitura_da_ana_2014.pdf 
2 Idem. 
3 Métodos sintéticos - baseados em um pressuposto central: o de que a compreensão do sistema de 

escrita se faz sintetizando/juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a 
relação entre a fala e sua representação escrita, ou seja, a análise fonológica. Métodos analíticos - 
partem do todo para as partes e procuram romper radicalmente com o princípio da decifração. São 
mais conhecidos os métodos global de contos e de palavração/sentenciação (FRADE, 2017).  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2014/interpretacao_pedagogica_da_escala_de_leitura_da_ana_2014.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2014/interpretacao_pedagogica_da_escala_de_leitura_da_ana_2014.pdf
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Segundo Ferreiro e Teberosky (1985), a distinção que se estabelece entre 

sistema de codificação e sistema de representação não é apenas terminológica. 

Suas consequências para a ação alfabetizadora marcam uma nítida linha divisória.  

 

Ao conceber a escrita como um código de transcrição que converte as 
unidades sonoras em unidades gráficas, coloca-se em primeiro plano a 
discriminação perceptiva nas modalidades envolvidas (visual e auditiva). Os 
programas de preparação para a leitura e escrita que derivam desta 
concepção centram-se, assim, na exercitação da discriminação, sem se 
questionarem jamais sobre a natureza das unidades utilizadas. Do ponto de 
vista construtivo, a escrita infantil segue uma linha de evolução 
surpreendentemente regular, composta por diversos meios culturais, 
diversas situações educativas e diversas linguagens (FERREIRO, 2011, p. 
11). 

 

No que se refere ainda ao processo de alfabetização, Soares (1999) 

explicita: 

 

[...] a concepção psicogenética da aquisição do sistema de escrita e as 
contribuições das ciências linguísticas, particularmente da Psicolinguística, 
"transformaram" o conceito de sujeito aprendiz da escrita - não mais um 
sujeito que aprende a escrever por imitação, por repetição, por associação, 
copiando e reproduzindo letras, sílabas, palavras, frases, mas um sujeito 
que aprende atuando com e sobre a língua escrita, buscando compreender 
o sistema, levantando hipóteses sobre ele, com base na suposição de 
regularidades nele, submetendo à prova essas hipóteses e supostas 
regularidades. Altera-se, assim, radicalmente, a orientação do processo de 
aprendizagem e o significado das dificuldades enfrentadas pela criança 
nesse processo (SOARES, 1999, p. 61). 

 

Partindo do pressuposto de que a criança aprende ao atuar sobre a língua 

escrita, entende-se que a mesma escreve, ao experimentar escrever, ao ousar 

escrever, testa hipóteses a partir de seus conhecimentos prévios, para finalmente 

estabelecer correspondências entre o oral e o escrito.  

 

Ao assumir uma perspectiva psicogenética e psicolinguística, repudia-se, no 
processo de alfabetização, a escrita controlada, a aprendizagem e, portanto, 
o ensino sistemático e progressivo do sistema gráfico, das suas regras e 
convenções, e enfatiza-se a escrita espontânea, através da qual a criança 
vai descobrindo ela mesma o sistema de escrita, vá construindo seu 
conhecimento sobre ele; ao mesmo tempo, porém, não se pode deixar de 
reconhecer a necessidade de que a criança se submeta à regulamentação 
que a ortografia impõe ao uso dos símbolos, que aprenda as convenções 
ortográficas e escreva de acordo com elas (SOARES, 1999, p. 70). 

 

Tfouni (2002), em sua obra “Letramento e alfabetização”, procura explicitar 

concepções de alfabetização e de letramento sob duas vertentes de compreensão, 
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sendo a alfabetização “um processo de aquisição de habilidades requeridas para a 

leitura e a escrita, que sob o ponto de vista sociointeracionista, a alfabetização, 

enquanto processo individual, está em constante mudança” (TFOUNI, 2002, p. 15). 

O segundo entendimento para a alfabetização é visto “como um processo de 

representação”, que segundo Ferreiro (2001): 

 

A escrita pode ser concebida de duas formas muito diferentes e conforme o 
modo de considerá-las, as consequências pedagógicas mudam 
drasticamente. A escrita pode ser considerada como uma forma de 
representação da linguagem ou como um código de transcrição gráfica 
das unidades sonoras. [...] Se a escrita é concebida como um código de 
transcrição, sua aprendizagem é concebida como a aquisição de uma 
técnica; se a escrita é concebida como um sistema de representação, sua 
aprendizagem se converte na apropriação de um novo objeto de 
conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual (FERREIRO, 
2001, p. 10;16, grifo do autor).  

 

É fundamental que o educador construa um vínculo afetivo real com as 

crianças para que possa existir um clima de confiança, cooperação e parceria que 

favoreça a aprendizagem de forma significativa e segura, principalmente nesta fase 

de alfabetização. Para que isso ocorra, a criança precisa se sentir acolhida para 

avançar em seu processo de leitura e escrita. 

Nos primeiros dias de aula, o professor alfabetizador tem uma tarefa 

imprescindível: identificar o que cada aluno sabe sobre o sistema de escrita. Ou 

seja, a partir da primeira sondagem, ou sondagem inicial, que será possível 

identificar quais hipóteses sobre a língua escrita as crianças têm e apresentar um 

diagnóstico da turma, que servirá de base para adequar o planejamento das aulas 

de acordo com as necessidades de aprendizagem. A sondagem realizada com a 

periodicidade, pelo menos, bimestral, permite avaliar e acompanhar os avanços na 

aquisição da base alfabética e a definição de estratégias de trabalho com os alunos. 

Soares (2003) explica que nas últimas décadas o termo alfabetização, 

historicamente entendido de maneira restrita como aprendizagem do sistema da 

escrita, foi ampliado. A expansão deste conceito, denominado letramento, 

compreende tanto a apropriação das técnicas para a alfabetização quanto o aspecto 

de convívio e hábito de utilização a partir de práticas sociais de leitura e escrita.  

A entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda 
a complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever. 
Além disso, o aluno precisa saber fazer uso e se envolver nas atividades de 
leitura e escrita. Ou seja, para entrar nesse universo do letramento, ele 
precisa se apropriar do hábito de buscar jornal para ler, de frequentar 
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revistarias, livrarias, e com esse convívio efetivo com a leitura, apropriar-se 
do sistema de escrita (SOARES, 2003, p. 03) 

 
Assim, pode-se compreender que o processo educacional de acesso à 

leitura e a escrita modifica-se, pois, o educando é instigado a se inserir nas práticas 

sociais de leitura e escrita e ultrapassar a mera aquisição da “tecnologia do ler e 

escrever” (SOARES, 2003, p. 21). No Brasil, o termo letramento não substitui a 

palavra alfabetização, mas sim aparece associado a ela. Comumente, fala-se em 

índice de analfabetos, mas não de iletrados, pois apesar de um sujeito não dominar 

a escrita alfabética é considerado um indivíduo que se envolve em práticas de leitura 

e escrita através de uma série de gêneros textuais4 que circulam na sociedade. 

Nessa perspectiva, a distinção que Soares (2012) faz entre alfabetização e 

letramento, considerando que cabe à escola como principal agência do letramento 

garantir e ampliar práticas diferenciadas de leitura e escrita, é 

 

[...] alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 
indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 
2012, p. 47). 

 

Para garantir o acesso à leitura e à escrita, é preciso, portanto, que as 

crianças se apropriem da escrita alfabética, neste caso há que se pensar em 

situações de aprendizagem que favoreçam a possibilidade de alfabetizar letrando, 

ou seja, segundo Albuquerque (2007), oportunizar situações de aprendizagem da 

língua escrita nas quais o aprendiz tenha acesso aos textos e às situações sociais 

de uso deles, mas que seja levado a construir a compreensão acerca do 

funcionamento do sistema de escrita alfabético. É preciso levar em consideração o 

nível de apropriação do sistema de escrita e de letramento que a criança está para 

dar continuidade. 

Kleiman (1995) tece críticas ao fato da escola centrar trabalho na 

alfabetização e não no letramento: 

 

[...] pode-se afirmar que a escola, a mais importante agência de letramento, 
preocupa-se não com o letramento, enquanto prática social, mas com 
apenas um tipo de prática de letramento: a alfabetização, entendida como 

                                                 
4 Gênero Textual é o nome que se dá às diferentes formas de linguagem empregadas nos textos, 
por exemplo: romance, artigo de opinião, conto, a receita, que são gêneros escritos, ou textos orais 
como aula, debate e palestra. 
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processo de aquisição de códigos, (alfabético, numérico), processo 
geralmente concebido em termos de uma competência individual necessária 
para o sucesso e promoção na escola (KLEIMAN, 1995, p. 20). 

 

Portanto, segundo Kleiman (1995), letramento são as práticas sociais e 

culturais de leitura e escrita, capazes de desenvolver atitudes favoráveis de leitura e 

escrita, compreender seu sentido de maneira mais significativa. A ideia é que se 

alfabetize tendo em vista um horizonte social de utilização da tecnologia escrita. Por 

isso, a importância da alfabetização se desenvolver num contexto de letramento. Um 

dos grandes desafios do educador é tentar contagiar os educandos com o prazer do 

livro, da leitura. Livro como objeto cultural, não só como portador cultural. 

Numa sociedade urbana, a escrita está presente a todo momento, seja em 

placas de ônibus, produtos nos mercados, faixas com avisos, ou materiais 

impressos. O ato de ler e escrever é uma prática indispensável e muito exigida na 

vida das pessoas, seja qual for a sociedade em que o sujeito esteja inserido. Assim, 

toda criança ao entrar na escola deve ter a oportunidade de viver num ambiente 

letrado onde são cultivadas e exercidas práticas sociais relacionadas à leitura e à 

escrita. Ao permitir que ela desenvolva conceito sobre o mundo que a rodeia, bem 

como ao garantir que efetivamente aprenda a ler e escrever e apodere-se das mais 

variadas situações no universo do letramento, se está garantindo o direito de ser um 

cidadão crítico e participativo na sociedade. 

A interação da criança com o meio social, tanto família, bairro ou escola, 

possibilita que se criem hipóteses, conceitos, tenha seus pontos de vista e tire suas 

próprias conclusões, como afirma Ferreiro (2001):  

 

[...] A criança que cresce em um meio “letrado” está exposta à influência de 
uma série de ações. E quando dizemos ações, neste contexto, queremos 
dizer interações. Através das interações adulto-adulto, adulto-criança e 
crianças entre si, criam-se as condições para a inteligibilidade dos símbolos. 
A experiência com leitores de textos informa sobre a possibilidade de 
interpretação dos mesmos, sobre as exigências desta interpretação e sobre 
as ações pertinentes, convencionalmente estabelecidas [...]. A criança se vê 
continuamente envolvida, como agente e observador, no mundo “letrado”. 
Os adultos lhe dão a possibilidade de agir como se fosse leitor – ou escritor 
-, oferecendo múltiplas oportunidades para sua realização (livros de 
histórias, periódicos, papel e lápis, tintas, etc.). O fato de poder comportar-
se como leitor antes de sê-lo, faz com que se aprenda precocemente o 
essencial das práticas sociais ligadas à escrita (FERREIRO, 2001, p. 59-
60).  

 
Tfouni (1995, p. 9) conceitua o letramento em confronto com alfabetização, 

“enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou 
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grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição 

de um sistema escrito por uma sociedade”. Ainda Soares (2002) insiste no caráter 

individual da alfabetização e social do letramento, de forma a descrever: 

 

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de 
habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso 
é levado a efeito, em geral, por meio do processo de escolarização e, 
portanto, da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do 
individual. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos 
da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e descrever o 
que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escritura de 
maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber quais práticas 
psicossociais substituem as práticas “letradas” em sociedades ágrafas 
(SOARES, 2002, p. 144-145). 

 

As atividades de letramento envolvem o contato direto com leitura, mesmo 

antes de saber ler e escrever. O novo olhar para o processo de alfabetização e 

letramento teve início a partir das últimas décadas do século XIX, antes disso, 

considerava-se que para aprender a ler e escrever dependia de saber as letras, 

reconhecê-las e saber o seu som como algo que se treina, memoriza e ensina 

mecanicamente e só vai ser um ato inteligente depois que a criança souber ler, 

quando começar a usar esses mecanismos para entender o que está escrito em 

textos. 

O conceito de letramento é muito amplo, portanto, trabalhar a partir deste 

conceito é justamente entender os usos das práticas de leitura e escrita presentes 

no cotidiano das pessoas. Ou seja, vai além do conceito da alfabetização de códigos 

e letras, da apropriação do sistema de escrita para tratar dos usos sociais da escrita 

na sociedade. Uma proposta de alfabetização sob a perspectiva do letramento ainda 

é um desafio para o professor alfabetizador nos dias atuais, pois requer mudanças 

significativas acerca das práticas pedagógicas e metodológicas a partir do ensino da 

leitura e da escrita. A invenção do termo letramento no Brasil tomou rumos distintos 

do utilizado em outros países, como a França e os Estados Unidos.  

 

[…] é em meados dos anos de 1980 que se dá, simultaneamente, a 
invenção do letramento no Brasil, do illettrisme, na França, da literacia, em 
Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado 
alfabetização, alphabétisation. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora 
a palavra literacy já estivesse dicionarizada desde o final do século XIX, foi 
também nos anos de 1980 que o fenômeno que ela nomeia, distinto 
daquele que em língua inglesa se conhece como reading instruction, 
beginning literacy tornou-se foco de atenção e de discussão nas áreas da 
educação e da linguagem, o que se evidencia no grande número de artigos 
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e livros voltados para o tema, publicados, a partir desse momento, nesses 
países, e se operacionalizou nos vários programas, neles desenvolvidos, de 
avaliação do nível de competências de leitura e de escrita da população 
(SOARES, 2004, p. 6). 

 
Ainda de acordo com Soares (2004), no Brasil, a discussão do letramento 

encontra-se enraizada sob a perspectiva da associação com a alfabetização. As 

mudanças no modo de aprender e ensinar parte de uma ação crítico-reflexiva que 

perpassa pelo fazer docente que considera inclusive a concepção acerca do homem 

que se deseja formar rumo a uma aprendizagem significativa. 

Apresenta-se a seguir um quadro conceitual, dos principais autores 

referenciados nesta pesquisa, sobre alfabetização e letramento, bem como a visão 

da Secretaria Municipal de Londrina sobre o tema. 

 

Quadro 2 – Quadro conceitual: alfabetização e letramento 

   

Autores Alfabetização Letramento 

SOARES   Um conjunto de práticas sociais 
associadas com a leitura e a escrita, 
efetivamente exercida por pessoas em 
um contexto social específico (1998, 
p.10). 

O estado ou a condição que 
adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de 
ter se apropriado da escrita e de 
suas práticas (1998, p.39). 

KLEIMAN A alfabetização, entendida como 

processo de aquisição de códigos, 

(alfabético, numérico), processo 

geralmente concebido em termos de 

uma competência individual necessária 

para o sucesso e promoção na escola 

(1995, p. 20) 

O conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita, enquanto 
sistema simbólico e enquanto 
tecnologia, em contextos 
específicos, para objetivos 
específicos (1995, p.19). 
 

TFOUNI  A alfabetização ocupa-se da aquisição 
da escrita por um indivíduo ou grupo de 
indivíduos (1995, p.16). 

O letramento focaliza os 
aspectos sócio históricos da 
aquisição de um sistema escrito 
por uma sociedade (1995, p.16). 

FERREIRO; 

TEBEROSKY 

Tradicionalmente, a alfabetização inicial 

é considerada em função da relação 

entre método utilizado e o estado de 

‘maturidade’ ou de ‘prontidão’ da 

criança. Assim, para começar a ler e a 

escrever, é necessário ter a criança 

alcançado um determinado nível de 

desenvolvimento, ou seja, ter 

capacidade de efetuar discriminações 

auditivas, sonoras e visuais, isto é, ter 

competências perceptivas e motoras 

para que possa aprender (2001, p.9). 

O termo letramento está 

intrínseco no processo de 

alfabetização, uma vez que 

considera o sujeito social no 

processo de construção do seu 

conhecimento (2001, p.17) 
 

DIRETRIZES 
CURRICULARES, 
VERSÃO 

Em consonância com a concepção 
interacionista sócio-discursiva (ISD) de 
linguagem, diretrizes preliminares da 

Princípios das práticas de 
Letramento na Rede Municipal 
de Educação de Londrina foram 
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PRELIMINAR, 
LONDRINA – PR 

 

Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC, 2015) para Alfabetização e 
ensino da Língua Portuguesa, trazem 
objetivos de aprendizagem da língua 
materna organizados em cinco eixos: a) 
sistema de escrita alfabética/ortográfica; 
b) oralidade; c) leitura; d) escrita; e) 
análise linguística. A partir da 
concepção de linguagem subjacente a 
estes eixos, pode-se representar o 
ensino da Língua Portuguesa, nos anos 
iniciais (LONDRINA, 2016, p. 209). 
 

amplamente tratados por meio 
dos estudos da formação 
continuada “A Caminho do 
Letramento”, desenvolvida por 
dez anos, nas escolas 
municipais. Utilizam-se de 
conceitos da Kleiman (2010), o 
termo Letramento, no singular, já 
não basta mais. A partir de 
estudos do sociolinguista David 
Barton, de tradição freiriana, do 
antropólogo Brian Street, o termo 
“literacies” (Letramento no plural) 
substitui “literacy” (Letramento e 
Alfabetização), ou seja, referir-se 
às práticas letradas pelo termo 
“Letramento” não é mais 
suficiente devido às inúmeras 
possibilidades (práticas e 
eventos de linguagem) que 
envolvem este termo. Neste 
sentido, Rojo (2012), explica que 
a necessidade de uma 
pedagogia de multiletramentos 
foi afirmada pela primeira vez em 
1996, em um manifesto como 
resultado de um colóquio do 
Grupo de Nova Londres (1996), 
em Connecticut (EUA). Este 
manifesto fala a necessidade da 
escola tomar a seu cargo novos 
Letramentos da sociedade 
moderna, em grande parte, mas 
não somente, em relação às 
novas TICS. É preciso levar em 
conta e incluir nos currículos a 
variedade de culturas do mundo 
globalizado na sala de aula 
(2016,  p.215) 

Fonte: A autora 

 

Nesse sentido, o estudo aqui proposto apresenta a abordagem teórica 

denominada Psicogênese da Língua Escrita desenvolvida pelas educadoras Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky em suas pesquisas na Argentina e México para 

posteriormente serem trazidas e adaptadas à realidade brasileira. 

 

2.2 PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA 

 

As ideias de Ferreiro e Teberosky (1999), psicólogas argentina, constituem 

novo olhar sobre a alfabetização, intitulada Psicogênese da Língua Escrita. Suas 

pesquisas realizadas junto com a estudiosa argentina Ana Teberosky foram 
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motivadas pelos altos índices de fracasso escolar apresentados nos países da 

Argentina e México. As pesquisadoras argentinas, a partir dos conhecimentos da 

psicolinguística e a teoria psicológica e epistemológica de Jean Piaget, mostraram 

como a criança constrói diferentes hipóteses sobre o sistema de escrita, antes 

mesmo de chegar a compreender o sistema alfabético. Na década de 80, as ideias 

delas chegaram ao Brasil e, a princípio, foram interpretadas, erroneamente, como 

um novo método de alfabetização. 

A Psicogênese da Língua Escrita apresenta um suporte teórico 

construtivista, no qual o conhecimento aparece como algo a ser produzido pelo 

indivíduo, que passa a ser visto como sujeito e não como objeto do processo de 

aprendizagem.  

Por meio de suas ideias, as autoras procuram demonstrar que o 

analfabetismo e o fracasso escolar são problemas de dimensões sociais e não 

consequências de vontades individuais. Elas afirmam que a desigualdade social e 

econômica se manifesta, também, na desigualdade de oportunidades educacionais. 

O estudo de Ferreiro e Teberosky (1999) mostrou ao longo de 20 anos que 

para aprender a ler é preciso pensar. O impacto das pesquisas sobre a Psicogênese 

da Língua Escrita gerou o que se pode chamar de revolução conceitual na 

alfabetização. Num primeiro momento, foi a desconstrução de todo um pensamento 

infantil, dos processos de aprendizagem que despertou um novo olhar sobre a forma 

da criança pensar e a reconceitualização do objeto de ensino, ou seja, o que se 

ensina e como se ensina no processo de alfabetização.  

Passados vinte anos, as questões propostas à reflexão em seu livro 

Psicogênese da Língua Escrita parecem continuar atuais e grande parte dos 

problemas ali apontados referentes à evolução do processo da construção da escrita 

parece ainda não compreendido por muitos educadores. A teoria da Psicogênese da 

Língua Escrita, elaborada por Ferreiro e Teberosky (1986), sustenta que a criança 

passa por quatro fases até que esteja alfabetizada, descritas a seguir: 

 

1. Nível pré-silábico: 

Inicialmente, a criança não diferencia o desenho da escrita e não dá nenhum 

significado ao texto. Ela pensa que os desenhos dizem os nomes dos objetos. Em 

seguida, ela começa a produzir riscos ou rabiscos típicos da escrita que tinha como 

forma básica (modelo). Se a forma básica for letra de imprensa, a criança fará 
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rabiscos separados, com linhas retas e curvas; se for a letra cursiva o modelo com 

que ela tem contato, fará rabiscos ondulados. Outros elementos podem aparecer em 

sua escrita, como pseudoletras ou números. Fatos conceituais observados no nível 

pré-silábico: a criança pensa que é possível ler nomes diferentes com grafias iguais. 

Elas ainda não conseguem entender que o que a escrita representa no papel são os 

sons da fala. Ex.: Gelatina–SRIOB; Bala–SRIOB; Cocada–SRIOB. Posteriormente, 

conforme avança em seu processo de compreensão da escrita, a criança nega essa 

sua hipótese, porque entende que, para ler nomes diferentes, eles devem ser 

escritos com letras diferentes. Ex.: Gelatina–AUOT; Bala–ACVE.  

 

2. Nível silábico:  

Essa escrita constitui grande avanço e se traduz num dos mais importantes 

esquemas construídos pela criança durante o seu desenvolvimento. Pela primeira 

vez, ela trabalha com a hipótese de que a escrita representa partes sonoras da fala, 

porém, com uma particularidade: cada letra vale por uma sílaba. Assim, utiliza tantas 

letras quantas forem as sílabas da palavra. Ex.: Jacaré – F R A (silábico restrito) – a 

escrita da criança está restrita a letras de sua experiência no momento da escrita. 

Jacaré – J K R, J C E, A K E ou A A E (silábico evoluído) – a escrita da criança 

contém a correspondência sonora das vogais ou consoantes.  

 

3. Nível silábico-alfabético:  

Esta fase se apresenta como uma transição entre o nível silábico e o nível 

alfabético. Diante dos conceitos da hipótese silábica, a criança descobre que o 

esquema de uma letra para cada sílaba não funciona e, assim, procura acrescentar 

letras à escrita da fase anterior. Ex.: Pato–PTU Macaco–MCACO  

 

4. Nível alfabético:  

É a fase final do processo de alfabetização de um indivíduo. Nesse nível, 

pode-se considerar que a criança venceu as barreiras do sistema de representação 

da linguagem escrita. Ela já é capaz de fazer uma análise sonora dos fonemas das 

palavras que escreve. Isso, porém, não significa que todas as dificuldades foram 

vencidas. A partir daí, surgirão os problemas relativos à ortografia, entretanto, trata-

se de outro tipo de dificuldade que não corresponde ao do sistema de escrita que ela 

já venceu. Ex.: Cachorro–CAXORO Gorila–GURILA. 
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Segundo as autoras, as conclusões desse estudo são importantes do ponto 

de vista da prática pedagógica por revelarem o que os alunos pensam sobre a 

escrita antes mesmo de ingressarem no ambiente escolar e que não dependem 

exclusivamente do professor para iniciarem o processo. 

Isso se tornou possível, pois como afirma Weisz (2009, p. 22), "nas últimas 

décadas, muitas pesquisas têm ajudado a consolidar uma concepção que considera 

o processo de aprendizagem como resultado da ação do aprendiz". Nessa 

abordagem, a função do professor é criar condições para que o aluno possa exercer 

a sua ação de aprender e participar de situações que favoreçam isso. 

Diagnosticar o que os alunos sabem, quais hipóteses têm sobre a língua 

escrita e qual caminho vão percorrer até compreenderem o sistema de escrita e 

serem considerados alfabetizados permite ao professor organizar intervenções 

adequadas à heterogeneidade da turma. A escrita como processo de representação, 

seus usos, suas funções, os próprios conteúdos envolvidos nas práticas sociais de 

leitura e escrita tornaram-se conteúdos de ensino, o que gerou pesquisa, processo 

de investigação do como se ensina e como se alfabetiza. Com essa abordagem, 

entende-se que as crianças constroem sistemas de escrita e os reinventam 

progressivamente até que se aproximem do padrão de linguagem convencional.  

Compreender a perspectiva de aprendizagem pela qual a criança passa 

retoma a necessidade de que a alfabetização se desenvolva num contexto de 

letramento – entendido este, segundo Soares (2004, p. 16), como referência à etapa 

inicial da aprendizagem da escrita, bem como a participação em eventos variados de 

leitura e de escrita e o consequente desenvolvimento de habilidades de seu uso nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita e de atitudes positivas em relação a 

essas práticas, perpassando pelas diferentes facetas do letramento, incluindo o 

digital. 

 

2.3 O USO DA TECNOLOGIA NA ALFABETIZAÇÃO: APRENDIZAGEM MEDIADA POR 

APLICATIVOS 

 

Aprender a ler e escrever, com as mudanças sociais e tecnológicas, na 

atualidade é diferente que no século XX. As circunstâncias de uso da leitura e 

escrita se tornaram cada vez mais frequentes e variadas, portanto uma pessoa 

alfabetizada no mundo contemporâneo, do ponto de vista do uso social da escrita, 
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exige uma complexidade cada vez maior, contudo do ponto de vista cognitivo, 

continua o mesmo esforço (FERREIRO, 2011).  

Por outro lado, Ferreiro (2011) revela que o conceito de alfabetização não é 

estático, mas sim uma construção histórica que muda de acordo com as exigências 

sociais e com as tecnologias de produção de texto. A disponibilização dos novos 

meios de se comunicar não entra somente no dia a dia das pessoas, mas no 

cotidiano profissional, considerando que as tecnologias permitem a leitura, a 

produção de textos e o compartilhamento imediato.  

Do mesmo modo, os dispositivos móveis como tablets, smartphones e suas 

ferramentas (aplicativos5 educacionais) estão cada vez mais presentes no universo 

da sala de aula e podem contribuir significativamente para a aprendizagem.  Eles 

podem propiciar a experiência em ambientes interativos que auxiliem na 

alfabetização de crianças por meio de ferramentas de comunicação, jogos 

educacionais, multimídia, similares e outros diversos recursos, caso haja um preparo 

por parte dos professores sobre as suas possibilidades de uso. 

Contudo, essas tecnologias não garantem o ensino e aprendizagem dos 

alunos, pois depende de vários fatores para que isso aconteça, entre eles está o fato 

do professor conhecer bem os recursos oferecidos por essa tecnologia e ter uma 

proposta pedagógica clara para a sua utilização em sua aula, bem como utilizar a 

tecnologia como auxílio para a aprendizagem da criança no processo de 

alfabetização.  

A relação entre educação e tecnologia é direta. Diariamente, usamos 

diferentes tipos de tecnologias para aprender e saber mais e, ao mesmo tempo, 

precisamos da educação para aprender e saber mais sobre as tecnologias. Nesse 

sentido, o professor precisa tomar conhecimento dos diversos gêneros textuais 

(presentes no ambiente virtual) mas, sobretudo, saber usá-los; pelo menos aqueles 

mais recorrentes no dia a dia dos estudantes e na vida acadêmica dos mesmos. A 

relevância do letramento digital apresenta-se como incontestável, demonstrando, 

assim, a necessidade da escola e, consequentemente, do professor, desenvolverem 

                                                 
5 Tipo de software concebido para desempenhar tarefas práticas para que o usuário do computador 

possa realizar determinados trabalhos. Software desenvolvido para ser instalado em um dispositivo 
móvel, smartphone ou tablet, a fim de realizar tarefas simples do cotidiano, como fazer cálculos, 
pesquisar algo, fazer compras, realizar operações bancárias, encomendar serviços etc. 
(APLICATIVO, 2017). 
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novas formas de ensinar e aprender, de ler e de escrever, em razão das exigências 

postas pela contemporaneidade (FREITAS, 2010, p. 340).  

As tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. A capacidade que 

o ser humano tem de utilizar o conhecimento adquirido através das gerações o 

impulsiona às mais diferenciadas tecnologias. De acordo com Kenski (2012), tais 

conhecimentos originam equipamentos, produtos, processos, enfim domínio de 

informações, "tecnologia é poder" (KENSKI, 2012, p.15).  

A escola da atualidade necessita de mudanças na postura dos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, com intuito de favorecer a qualidade das aulas, 

bem como as estratégias de ensino, as quais dão suporte ao desenvolvimento da 

reflexão e da criticidade tanto do professor, quanto do aluno.  

 

[...] Alunos e professores encontram inúmeras bibliotecas eletrônicas, 
revistas online, com muitos textos, imagens e sons, que facilitam a tarefa de 
preparar as aulas, fazer trabalhos de pesquisa e ter materiais atraentes para 
apresentação. O professor pode estar mais próximo do aluno. Pode receber 
mensagens com dúvidas, pode passar informações complementares para 
determinados alunos. Pode adaptar a sua aula para o ritmo de cada aluno. 
O processo de ensino-aprendizagem pode ganhar assim um dinamismo, 
inovação e poder de comunicação inusitados (MORAN, 1995, p. 25). 

 

A tecnologia oferece oportunidades, recursos e ferramentas para o 

aprender, que devem ser utilizados no contexto da realidade e da criatividade do 

professor e dos alunos, para tanto, antes de investir na tecnologia, os professores 

devem fazer um planejamento de como serão as aulas. Isso pode ser compartilhado 

com os alunos por meio de aplicativos, facilitando a interação em sala e, 

principalmente, o aprendizado. Dessa forma, o conteúdo apresentado fica menos 

complexo e entediante. 

Segundo Kenski (2012),  

 

A articulação linear da aula, em que o professor só fala, para depois 
responder às perguntas dos alunos, nem sempre produz resultados 
esperados. Os alunos, principalmente os mais jovens, dispersam-se e 
começam a zapear na aula. Sua atenção oscila entre a fala do professor, o 
comportamento dos colegas, os barulhos; viajam no pensamento (KENSKI, 
2012, p. 54). 
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As tecnologias digitais 6  e seu uso social disseminado provocaram uma 

eclosão de diferentes aplicativos, por exemplo, Logos ABC, Adivinhe a palavra, Na 

pista das palavras, Bingo de palavras, entre outros, permitindo a comunicação entre 

os usuários, tanto em tempo real quanto em tempo não real.  

Integrar novas tecnologias à sala de aula ainda é pouco frequente e tornou-

se um desafio para docentes. Uma boa utilização de novas metodologias aliadas à 

tecnologia de informação e comunicação pode aproximar alunos e professores, bem 

como propor o desenvolvimento dos conteúdos de forma mais interativa.  

“Estamos no século 21, não tem como dar aula como se dava há 10 anos”, 

diz Brito, professora do departamento de Comunicação Social da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) e especialista em Tecnologia na Educação, em 

entrevista ao Jornal Gazeta do Povo (BRUGNNOLO, 2014). Para ela, a escola está 

atrasada. Os jovens são outros e os professores precisam se transformar para 

seguir essa mudança. O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo 

de conteúdos, tornando-os mais atraentes e fazendo com que o aluno adote uma 

postura mais participativa. 

Com o uso de dispositivos móveis na sala de aula, o professor agora tem 

como função mediar o conhecimento, instigar, provocar e gerir o aprendizado dos 

seus educandos. A tecnologia quando bem utilizada em sala de aula, o aluno muda 

de papel na sala de aula, sai de receptor passivo para um sujeito mais ativo e 

participativo.  

A tecnologia tem se mostrado um verdadeiro otimizador de tempo no dia a 

dia, uma vez que, a partir de um toque, é possível enviar e receber e-mails, 

mensagens, e ainda acessar à internet, sites de notícias e até mesmo aplicativos 

educacionais.  

Com uma formação de professores mais holística e consolidada, portanto 

que inclui diversas competências e habilidades, por exemplo, teórico, pedagógico, 

político, psicológico e social com foco relevante para o uso de tecnologias de 

informação e comunicação será possível desde a tenra idade utilizar metodologias 

ativas, atrativas e interativas, principalmente com essa nova geração que está 

invadindo as salas de aula – uma geração conectada full time.  

                                                 
6 Tecnologia digital é um conjunto de tecnologias que permite, principalmente, a transformação de 

qualquer linguagem ou dado em números, isto é, em zeros e uns (0 e 1) (RIBEIRO, 2017). 

http://aulasanimadas.org.br/
http://aulasanimadas.org.br/
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Assim, a proposta aqui apresentada é utilizar um aplicativo denominado 

Psicogênese da Escrita Infantil (PEI) que realiza a sondagem da escrita em 

dispositivos móveis como recurso tecnológico para otimizar o trabalho de 

professores alfabetizadores ao interpretar as hipóteses da construção da escrita 

infantil por meio de um aplicativo desenvolvido pela autora desta pesquisa.  

A seguir serão explanados os procedimentos metodológicos, que 

compreendem a proposição da pesquisa, as considerações metodológicas e o 

processo de pesquisa utilizado para a execução deste trabalho.    
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 A TRAJETÓRIA DE UMA PESQUISA RUMO À ELABORAÇÃO DE UMA PRODUÇÃO 

TECNOLÓGICA 

 

A presente pesquisa apresenta aporte teórico a respeito da evolução do 

processo de alfabetização, letramento, o uso da tecnologia via aplicativos na 

alfabetização, bem como o estudo da teoria da Psicogênese da Língua Escrita. 

A pesquisa também se caracteriza como de campo, pois a investigação 

ocorreu no ambiente escolar com crianças em classe de alfabetização. “O campo é 

o lugar natural onde acontecem os fatos/fenômenos/processos. A pesquisa de 

campo é aquela que recolhe os dados in natura, como percebidos pelo pesquisador. 

Normalmente, a pesquisa de campo se faz por observação direta [...]” (SANTOS, 

2007, p. 29). Neste caso, a pesquisa de campo ocorreu em uma Escola Municipal na 

cidade de Londrina - PR.  

A pesquisa é também considerada experimental em razão da criação e 

testagem de um protótipo sob o formato de aplicativo que avalia as fases de escrita 

na versão digital. A pesquisa experimental, para Gil (2007), consiste em determinar 

um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, 

definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto.  

Devido ao tratamento analítico dado aos resultados obtidos a partir da 

aplicação do protótipo com os alunos participantes, esta pesquisa enquadra-se 

também nas modalidades descritiva-analítica que, de acordo com Gil (2010), é 

responsável por ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma 

que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa.  

 

3.2 A ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

"Para se chegar a um determinado destino, é preciso traçar o itinerário e 

dispor dos meios de transporte" (MEDEIROS; MEDEIROS, 2010, p. 35). A mesma 

coisa acontece na caminhada deste projeto de pesquisa. De acordo com Medeiros e 

Medeiros (2010), primeiro, identifica-se com clareza o problema a ser resolvido, que 

neste caso era compreender se a tecnologia poderia apoiar o trabalho dos 
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educadores alfabetizadores na sondagem da hipótese de escrita, ou seja, objetivou-

se interpretar as hipóteses da construção da escrita infantil, a partir da realização do 

teste denominado sondagem7 de modo digital.  

Assim, a pesquisadora definiu quais seriam os meios que, de acordo com 

Medeiros e Medeiros; 

 

[...] são os conhecimentos científicos, técnicas, materiais e procedimentos 
gerenciais capazes de conduzir ao resultado esperado, isto é, a produção 
de objetos, processos e serviços, novos ou aperfeiçoados que os 
especialistas chamam de inovações radicais e incrementais 
respectivamente (MEDEIROS; MEDEIROS, 2010, p. 35).  

 

Iniciou então o desenvolvimento de um produto educacional, sob a forma de 

aplicativo compatível para o sistema operacional Android - um sistema operacional 

(SO) atualmente desenvolvido pela empresa de tecnologia Google. A função deste 

produto é servir de suporte tecnológico comparativo e facilitador da sondagem das 

hipóteses da escrita infantil aplicada, em alunos em fase de alfabetização, 

atualmente realizado no papel. 

Primeiramente, a pesquisadora contou com o auxílio de uma plataforma 

gratuita disponível na internet, chamada Fábrica de Aplicativos (2017), para 

desenvolver o primeiro protótipo do aplicativo. Nesse site, a pesquisadora elaborou 

as primeiras fases. 

                                                 
7 A sondagem é elaborada com base nos estudos de Ferreiro e Teberosky (1986) que sugerem partir 

de palavras de um mesmo campo semântico, por exemplo: partes do corpo, animais, material 
escolar, entre outros. Essas palavras devem ser: uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e 
uma monossílaba e finalizar com uma frase utilizando uma das palavras já mencionadas para a 
criança. 
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Figura 1 – Captura de tela do site fábrica de aplicativos 

 

Fonte:  Fábrica de Aplicativos (2017).  

 

Contudo, conforme o processo foi avançando, o site não apresentava mais 

os recursos necessários para desenvolver os testes ao qual o aplicativo se 

propunha. Assim, buscou-se o auxílio de um profissional da informática, uma vez 

que era preciso conhecimentos relacionados ao processamento de dados, mais 

especificamente um banco de dados onde seriam armazenados os fundamentos 

teórico-metodológicos. Dessa forma, contratou-se o serviço de um programador com 

experiência em dispositivos móveis, formado em Engenharia da Computação para 

transformar o protótipo iniciado em produto educacional no formato de aplicativo, 

com base no que já estava sendo desenvolvido no site da Fábrica de Aplicativos.  

Durante todo o processo de elaboração, a pesquisadora esteve presente no 

processo criativo, desde o layout, a sequência de abas até a finalização com a 

inserção de toda fundamentação que alimentaria o banco de dados do aplicativo. No 

primeiro contato da pesquisadora com o programador, definiu-se como seria o fluxo 

e em seguida o desenvolvimento do protótipo inicial das telas. Para isso, foi utilizada 

a ferramenta online Marvell App. Foi necessário projetar as telas, definir cores, criar 

os módulos que fariam parte de cada aba do aplicativo, criar a logomarca, 

desenvolver os algoritmos que se aproximariam ao máximo da leitura real da escrita 

das crianças, inserir a parte auditiva, buscar por imagens e áudios compatíveis com 

o campo semântico escolhido.  

Na definição de Luria (1991, p. 35), o campo semântico de uma palavra é "o 

complexo de significados associativos que surgem involuntariamente durante a 

captação da palavra dada". No caso para esse protótipo, foi escolhido "material 

escolar". De acordo com Luria (1991), a palavra material escolar pode evocar 

involuntariamente as palavras caderno, lápis, giz, régua, entre outros. 
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Ao criar o aplicativo, a pesquisadora baseou-se em suas experiências 

profissionais, tanto como aplicadora da sondagem, no período em que trabalhava 

como professora, quanto usuária assídua de aplicativos. Sendo assim, o primeiro 

módulo criado foi dividido entre: 

 Tela de abertura; 

 Tela de cadastro/login; 

 Tela de salas; 

 Tela de testes. 

Em seguida, foram formatadas as abas que comporiam os testes que seriam 

aplicados às crianças, sistematizadas as informações que constariam em cada teste 

para transformá-las em relatórios sobre os níveis de escrita que ficariam disponíveis 

para os professores alfabetizadores, a fim de acompanharem o processo de 

evolução, conforme mostra a figura abaixo: 

 
Figura 2 – Captura de tela do tablet, abas designadas ao cadastro 

  

Fonte: A autora (2017). 
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Figura 3 – Captura de tela do tablet, abas designadas às 
salas 

 
          Fonte: A autora (2017). 

 

Figura 4 – Captura de tela do tablet, abas designadas aos testes 

 
Fonte: A autora (2017) 

 

O segundo e o terceiro módulos foram subdivididos em: 

 Teste 1; 

 Teste 2; 

 Teste 3; 

 Teste 4; 

 Tela de relatório; 

 Informações sobre os níveis de escrita. 
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Cada um dos testes apresenta um tipo de sondagem, que tem por base a 

fundamentação teórica de acordo com a abordagem das pesquisadoras Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky (1999).  

Teste 1 - Leitura de imagem: a produção espontânea de uma lista de 

palavras sem apoio de outras fontes de escrita. 

 

Figura 5 – Captura de tela do teste 1 do aplicativo 
PEI no tablet 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

Teste 2 - Ditado digital: a produção espontânea de uma lista de palavras 

sem apoio de outras fontes de escrita, contudo com auxílio de áudio digital. 

 

Figura 6 – Captura de tela do teste 2 do aplicativo 
PEI no tablet 

 
Fonte: A autora (2017). 
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Teste 3 - Leitura de imagem - a produção espontânea da escrita de uma 

frase simples sem apoio de outras fontes de escrita. 

 

Figura 7 – Captura de tela do teste 3 do aplicativo 
PEI no tablet 

 
Fonte: A autora (2017) 

 

Teste 4 - Ditado digital - a produção espontânea da escrita de uma frase 

simples sem apoio de outras fontes de escrita, contudo com auxílio de áudio digital. 

 

Figura 8 – Captura de tela do teste 4 do aplicativo PEI 
no tablet 

 
Fonte: A autora (2017) 

 

Na sequência, para o sistema funcionar completamente e ser testado, foi 

necessário escolher uma ferramenta que armazenaria os dados e as informações 
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geradas durante a aplicação. Para tanto, foi escolhido o google firebase. Firebase é 

a nova aposta da Google em uma plataforma móvel unificada. É uma plataforma 

dedicada e Software Development Kit (SDK), ou seja, um conjunto de ferramentas 

de desenvolvimento de software para a construção de aplicativos móveis. Nesta 

plataforma, foi criado um sistema de autenticação para que cada criança pudesse 

realizar o teste de forma individual, com login e senha próprios. 

 

Figura 9 – Captura de tela do site firebase 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

A estrutura do banco de dados precisava ter uma lógica para organizar de 

modo simples as informações, para que a pesquisadora pudesse compreender com 

a facilidade de um leigo em sistemas de informação, bem como manusear para 

realizar a inserção, exclusão de dados ou ainda a manutenção do sistema. 
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Figura 10 – Captura de tela do site firebase para criar salas e 
usuários8 

 
Fonte: A autora (2017) 

 

Para que cada aluno conseguisse realizar os testes de modo individual, foi 

preciso criar uma distinção no sistema, uma autenticação. Ela foi disponibilizada no 

firebase, o qual permite que o aluno realize o teste de modo individual, com uma 

conta de e-mail fictícia para que possa ser identificado no sistema. 

 

Figura 11– Captura de tela do site para criar autenticação dos usuários 

 
Fonte: A autora (2017) 

 

                                                 
8 Para preservar a identidade dos professores que participaram da pesquisa, serão usados nomes 

fictícios. 
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Após o desenvolvimento das etapas como estrutura do banco de dados e 

serviço de autenticação que fornece o login e senha, o aplicativo foi para a fase de 

teste. A pesquisadora criou salas com nomes fictícios de professoras e também 

logins, para que pudesse realizar os testes antes de ir a campo.  

A última tela criada foi a que geraria os resultados dos testes realizados 

pelos alunos, emitindo um relatório com as fases hipotéticas da escrita de cada 

criança em cada teste. 

 

Figura 12 – Captura de tela do tablet, abas designadas ao relatório 

 
Fonte: A autora (2017) 

 

Os professores alfabetizadores, ao realizarem seu cadastro com login e 

senha próprios, além de terem acesso ao relatório, também terão acesso à tela a 

seguir que lhes propõe abas com hiperlinks sugeridos para sua formação online 

através do youtube, informações sobre os níveis da escrita e a sugestão de um blog. 
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Figura 13 – Captura de tela do tablet, abas 
designadas à formação de professores 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

A pesquisadora e o programador iniciaram a fase denominada por Medeiros 

e Medeiros (2010) de Desenvolvimento Experimental, onde foram realizados os 

testes com logins e senhas criados, a fim de simularem crianças nas diferentes 

fases de escrita. Após a realização destes testes e análise das configurações, foram 

realizados ajustes referentes ao tamanho da fonte, à qualidade das imagens e à 

importação dos dados dos resultados. Portanto, de acordo com Medeiros e Medeiros 

(2010), nesta fase são realizados testes cujos resultados indicam se o produto 

funciona de fato. 

 

É o momento de fazer adaptações necessárias e de modificar o produto até 
que se obtenha um compromisso – ou equilíbrio - entre qualidade, preço e 
competitividade, especialmente se o objetivo for atender a um grande 
mercado (MEDEIROS; MEDEIROS, 2010, p. 37-38).  
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O aplicativo foi disponibilizado numa loja virtual para em seguida ser 

realizado o download no tablet que seria utilizado para a aplicação. A escolhida foi a 

Play Store (loja virtual do Google para dispositivos móveis com o sistema Android), 

de acordo com a Figura 10, e recebeu o nome de Psicogênese da Escrita Infantil 

(PEI). O aplicativo está disponível para download de forma gratuita na Play Store.9  

 

Figura 14 – Captura de tela da play store google mostrando o aplicativo 
PEI 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Durante todo o processo de desenvolvimento, criação, elaboração e 

aplicação das testagens fictícias, a pesquisadora esteve envolvida e segura de onde 

queria chegar – um produto que otimizasse o trabalho das professoras 

alfabetizadoras, a fim de que após a aplicação elas pudessem, com o relatório 

gerado, compreender a fase hipotética da escrita de seus alunos e assim tivesse 

tempo de qualidade para desenvolver o potencial de seus alunos e lhes propor 

atividades que os fizessem avançar em sua alfabetização. 

 

3.3 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Para implementação da investigação, primeiramente, realizou-se uma visita 

à Secretaria Municipal de Londrina, a fim de solicitar a autorização do departamento 

de tecnologia do município. Nesse momento, a proposta do estudo foi apresentada à 

responsável pelo departamento de Tecnologia e Ensino da rede municipal. Ela 

                                                 
9 Mais informações no link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bonfanti.leonardo.pei 
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informou as configurações e o modelo dos dispositivos móveis disponíveis nas 

escolas, em seguida, convidou a responsável pelo departamento de Língua 

Portuguesa, a qual apresentou a fundamentação teórica que a Secretaria de 

Educação utiliza como referência para o trabalho com a alfabetização. Na 

sequência, a pesquisadora explicou a proposta à responsável pelo departamento 

geral da Secretaria de Educação, a qual sugeriu uma das escolas do município para 

a aplicação do PEI, a MC.  

A pesquisadora entrou em contato com a escola e agendou a visita. Neste 

encontro, realizou a análise dos tablets, de que a escola dispunha, em que seriam 

realizados os downloads do protótipo, definiu o cronograma com as datas de 

aplicação e a escolha dos participantes da pesquisa, conforme descrito a seguir. A 

visita, a aplicação dos testes e a entrevista com as professoras participantes 

aconteceram em três momentos específicos:  

a) Conhecendo a realidade: no dia 30 de junho de 2017, a pesquisadora 

esteve na escola participante para entregar o ofício de autorização de aplicação do 

produto educacional em classes de alfabetização, bem como foram acordados 

detalhes sobre sua aplicação. A pesquisadora conheceu a coordenadora 

pedagógica que caracterizou a clientela atendida pela escola com o perfil 

socioeconômico diversificado das famílias dos alunos, indo do mais carente ao mais 

favorecido.  

A coordenadora pedagógica fez questão de frisar que a escola MC 

apresentou a média 7.2 no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 

IDEB, ficando acima da média do município que é de 6.5, mas que outras avaliações 

são utilizadas como produtoras de indicadores que contribuem de qualidade da 

instituição, como a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, realizada apenas 

com estudantes matriculados no 3o ano do Ensino Fundamental, fase final do Ciclo 

de Alfabetização, e a Avaliação Sistêmica do Município, implantada em 2014, 

realizada com alunos matriculados do 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental. 

Questionada sobre o processo de avaliação escrita das crianças, a 

coordenadora pedagógica explicou que o processo de aplicação da sondagem 

realizado pelas professoras alfabetizadoras acontecia de maneira convencional, ou 

seja, manualmente, com impressão em papel sulfite A4. 

A base de interpretação da sondagem realizada pelas professoras 

alfabetizadoras na Prefeitura Municipal de Londrina-PR está nos estudos do Grupo 
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de Estudos sobre Educação, Metodologia da Pesquisa e Ação - GEEMPA10, que é 

uma organização privada, independente das Universidades, das Secretarias de 

Educação e do Ministério de Educação, que guarda com estas instituições uma 

relação de colaboração e apoio. A instituição presta serviços às redes de ensino 

público na forma de realização de projetos de pesquisa, mediante a retribuição 

financeira dos mesmos por convênios de dois tipos: cedência de funcionários ou 

contrato de tarefas.   

Neste mesmo dia, com o apoio da professora do Laboratório de Informática 

da escola, a pesquisadora analisou os tablets disponíveis aos alunos. A professora 

indicou a quantidade que poderia ser utilizada, demonstrou como seriam realizados 

os downloads e apresentou seu trabalho com as crianças. A pesquisadora agendou 

com a professora do laboratório a data da aplicação para o dia 07 de julho de 2017. 

b) Aplicação da primeira etapa do produto educacional: conforme acordado 

no dia 30 de junho de 2017, o segundo encontro aconteceu no dia 07 de julho de 

2017. Neste dia, a pesquisadora foi até a escola, e com a ajuda da professora do 

Laboratório de Informática, realizou o download do aplicativo na Play Store para ser 

sincronizado via computador com os tablets da escola. O modelo é Positivo Ypy 

AB10H, versão 4.4.2. Ao todo, foram sincronizados 20 tablets. Nesta primeira etapa, 

17 crianças entre 6 e 7 anos das duas turmas de alfabetização participaram da 

aplicação do PEI. 

Para dar início à aplicação, a pesquisadora e a professora do Laboratório de 

Informática foram então até a sala do 1º ano do Ensino Fundamental explicar às 

crianças que elas participariam de uma atividade de escrita no tablet, composta de 4 

testes.  As crianças participantes ficaram animadas com a atividade proposta e 

então, foram divididas em dois grupos, no primeiro grupo havia 8 crianças que foram 

organizadas em 4 crianças por mesa. As demais crianças aguardaram com 

brinquedos serem chamadas. 

Devido à falta de estrutura digital (ambiente com mobiliário adequado, 

instalação elétrica compatível, internet wi-fi) na sala de aula e a sala de informática 

estar em reforma, a atividade foi aplicada nas mesas do refeitório. A professora de 

informática foi orientada pela pesquisadora quanto aos procedimentos de aplicação 

do aplicativo de acordo com a figura 11 e também participou como aplicadora.  

                                                 
10 Saiba mais em :https://www.educaedu-brasil.com/centros/geempa--grupo-de-estudos-sobre-

educacao-metologia-de-pesquisa-e-acao-uni3227 
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Quadro 3 – Orientação para o processo de sondagem usando o aplicativo PEI 

Orientação para a realização do processo de sondagem usando 
o Aplicativo PEI 

 

★ A professora deverá cadastrar seu login (receberá uma senha de 

acesso); 

★ Deverá entrar em contato com a desenvolvedora do aplicativo para 

obter o direito ao uso e criar sua turma e ter acesso às funções do PEI; 

★ Ao entrar com seu login e senha, deverá criar sua sala de teste; 

★ Adicionará nome à sua sala de teste no ícone + (automaticamente será 

criada sua sala de teste); 

★ Para adicionar alunos, deverá clicar no ícone (lápis) e irá adicionar login, 

aluno por aluno (utilizar nome e sobrenome) – será criado login e senha deste 

aluno (obs.: professora anote a senha de cada aluno*); 

★ Entregar um tablet para cada aluno e, então, abrir o aplicativo PEI 

(Psicogênese da Escrita Infantil);  

★ Distribuir o login e a senha de cada aluno; 

★ Selecionar a sala teste do (a) seu (sua) professor (a); 

★ Aparecerá uma tela com 4 testes, selecionar o teste 1. Ao terminar, 

aparecerá a seguinte frase: Deseja realizar outro teste? Clicar em SIM. 

Automaticamente você será direcionado à tela dos testes novamente.  

★ Selecionar o teste 2 e realizar os mesmos procedimentos anteriores até 

finalizar o teste 4. 

★ Ao finalizar os testes, será gerado relatório que identificará a fase 

hipotética de escrita em que a criança se encontra, de acordo com a teoria das 

pesquisadoras Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. Para que o (a) professor (a) possa 

visualizá-lo, deverá inserir login e senha na tela inicial do aplicativo, ir para lista de 

alunos e verificar os resultados. 

★ Repetir o procedimento de acordo com sua periodicidade, e observar os 

avanços dos alunos. 

* caso não tenha anotado a senha do aluno, entre em contato com a 

desenvolvedora do aplicativo. 

Fonte: A autora (2017). 
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c) Aplicação da segunda etapa do produto educacional: no dia 01 de 

setembro de 2017 foi realizada a segunda aplicação do PEI nos tablets da escola 

participante. Foi necessária uma segunda aplicação, devido ao fato de que no dia da 

aplicação da etapa 1, das 36 crianças matriculadas no 1o ano do Ensino 

Fundamental, somente 17 estavam presentes, pois era o último dia de aula do 

semestre. No dia 01 de setembro, o PEI foi testado em 30 crianças, sendo que 11 

realizaram o teste pela segunda vez. Dessa forma, para efeito da utilização dos 

resultados serão consideradas 36 crianças, 17 da 1a etapa e 19 da 2a que não 

haviam participado da 1 etapa. 

Para a aplicação da 2a etapa, apesar das salas de aula já apresentarem 

estrutura digital (instalação elétrica compatível, internet via wi-fi), a aplicação 

aconteceu no próprio laboratório de informática, de acordo com a imagem abaixo 

(Figura 15), pois naquele dia as crianças precisavam utilizar a própria sala para 

realizar outra atividade, enquanto o teste acontecia com os demais. 

 

Figura 15 – Disposição dos tablets para a 
aplicação do PEI 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

3.4 A DURAÇÃO DA APLICAÇÃO  

 

A aplicação dos testes levou em conta o tempo de duração da aplicação. O 

tempo de realização das etapas é relevante, pois fornece dados significativos quanto 

à análise da competência digital das crianças, à facilidade e domínio do uso da 

tecnologia com dispositivos móveis e seus recursos, à identificação das letras no 

teclado, à barra de espaço para evitar a hipersegmentação de palavras e à 
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habilidade de passar intuitivamente de um teste ao outro para finalizar todas as 

etapas. A marcação temporal faz-se necessária também para que a professora 

verifique o tempo que cada aluno realiza o teste, para servir de parâmetro para as 

professoras compararem com a aplicação manual e percebam quanto a utilização do 

aplicativo pode otimizar seu trabalho. 

 

3.5 APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO PEI ÀS PROFESSORAS 

 

Após a aplicação da etapa 1, a pesquisadora explicou detalhadamente às 

duas professoras regentes das turmas participantes como o aplicativo funcionava e 

a fundamentação teórica na qual os resultados seriam interpretados.  

 

Figura 16 – Apresentação do aplicativo PEI às professoras 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

As professoras alfabetizadoras recentemente enviaram um relatório à 

Secretaria de Educação do município de Londrina com o relato do que o aplicativo 

se propõe a fazer, ou seja, um diagnóstico, por exemplo: o aluno escreve palavras? 

O aluno escreve frases ou pequenos textos? Esse relatório apresenta o resultado 

das hipóteses de escrita avaliado de forma tradicional, ou seja, de forma manual.  

Ao terminar a aplicação da etapa 2, a pesquisadora combinou com as três 

professoras participantes, tanto as regentes quanto a do laboratório de informática, 

de enviar por e-mail um questionário (Apêndice 1), a fim de conhecer as impressões 

que elas tiveram a respeito do uso e da aplicabilidade do PEI. O texto era composto 
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de 9 questões sobre como se avalia e qual a frequência da sondagem manual; quais 

são os critérios para a realização da sondagem e qual fundamentação teórica 

embasa o diagnóstico; se utilizariam e indicariam o aplicativo PEI; se consideraram o 

PEI útil, apresentarem justificativa. 

Para obter essas informações, a pesquisadora anotou o endereço eletrônico 

de cada uma delas e enviou o questionário por e-mail para responderem. No 

entanto, somente uma professora respondeu. A pesquisadora entrou em contato 

novamente, e apesar de se comprometerem em responder, não o fizeram. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados da aplicação 

dos quatro testes propostos pelo PEI nas duas etapas de aplicação, no que se refere 

à descrição do tempo que as crianças levaram para completar cada fase, ao número 

de abstenções, à classificação da fase em que cada criança se encontra; a 

comparação do resultado da avaliação manual com a digital obtida pelo aplicativo; e 

a opinião das professoras alfabetizados sobre o PEI.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA APLICAÇÃO DO PEI – ETAPA 1 

 

4.1.1 Teste 1 

 

O Teste 1 refere-se à leitura de imagem com a produção espontânea de 

uma lista de palavras sem apoio de outras fontes de escrita. 

Das dezessete crianças participantes da investigação, 6 são meninas e 11 

são meninos. Em termos de tempo de realização, 7 crianças realizaram o teste 1 em 

6 minutos; 1 criança realizou em 7 minutos e 7 crianças realizaram em 5 minutos. 

Em termos de abstenções, 2 crianças não executaram o teste por fator 

desconhecido da pesquisadora. Pode-se levantar diferentes hipóteses, por exemplo, 

sensibilidade da tela, o que leva a criança a tocá-la e ser direcionada a outra tela 

sem perceber; falta de atenção, esquecimento, ou ainda, outra razão a ser 

considerada para a não realização de uma das fases pode ser a oscilação do sinal 

de rede da internet da escola em que foi realizada a atividade.  

A variação no tempo de execução ocorreu devido ao fato das crianças 

encontrarem-se em fases de construção hipotética de escrita diferentes. Neste caso, 

ao levar em consideração a variação do tempo entre um teste e outro, constatou-se 

a diferença das fases de construção hipotética de escrita em que as crianças 

participantes se encontram, o que acarreta diferença de um a dois minutos para a 

escrita das palavras sugeridas no teste, tanto na etapa 1 quanto na etapa 2. 

Do total de dezessete crianças, 7 encontravam-se na hipótese de escrita 

alfabética; 2 estavam na fase da escrita pré-silábica; 1 estava na fase silábica; e 7 

encontravam-se na fase de escrita silábica-alfabética, conforme descritos no gráfico 

1. 
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Gráfico 1 – Fase em que as crianças se encontram no teste 1  

 

Fonte: A autora (2017). 

 

4.1.2 Teste 2 

 

O Teste 2 refere-se ao ditado digital, ou seja, a produção espontânea de 

uma lista de palavras sem apoio de outras fontes de escrita, contudo com auxílio de 

áudio digital. 

Das 17 crianças que participaram, 6 realizaram com intervalo de 1 minuto; 7 

realizaram com intervalo de 2 minutos; e por fim, 4 crianças não realizaram o Teste, 

por fator desconhecido da pesquisadora. 

Sobre a hipótese de escrita das crianças neste Teste, das dezessete 

participantes, 4 encontravam-se na escrita alfabética; 1 estava na fase pré-silábica; 

2 estavam na fase silábica e 6 estavam na silábica-alfabética, conforme o gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Fase em que as crianças se encontram no teste 2 

 
Fonte: A autora (2017). 
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4.1.3 Teste 3 

 

O Teste 3 solicita a leitura de imagem, uma cena especificamente para a 

produção espontânea da escrita de uma frase simples sem apoio de outras fontes 

de escrita. 

Das 17 crianças participantes, 13 crianças estavam na fase pré-silábica e 

realizaram com intervalo de 2 minutos, 3 estavam na fase silábica, conforme mostra 

o gráfico 3.  Por motivo desconhecido da pesquisadora, 1 criança não realizou esse 

Teste. 

 

Gráfico 3 – Fase em que as crianças se encontram no teste 3 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

4.1.4 Teste 4 

 

No Teste 4 a criança deveria ouvir um ditado digital e produzir de forma 

espontânea a escrita de uma frase simples sem apoio de outras fontes de escrita, 

contudo com auxílio de áudio digital. 

Das 17 crianças participantes, 14 foram classificadas na fase pré-silábica; 1 

encontrava-se na fase silábica; 2 não realizaram esta fase por motivo desconhecido 

da pesquisadora. Na realização do Teste 4, não há dados de término, somente de 

início, devido ao fato de ser uma variável impossível de mensurar, uma vez que não 

há fase seguinte para medir tempo de execução. 
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Gráfico 4 – Fase em que as crianças se encontram no teste 4 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

As respostas apresentadas em cada teste refletem as diferentes hipóteses 

de escrita em que as 17 crianças se encontram neste momento da alfabetização, ou 

seja, os resultados obtidos na aplicação dos quatro testes propostos pelo aplicativo 

permite confirmar os 4 níveis de escrita postulados por Ferreiro e Teberosky (1999), 

sejam eles:  i) Pré-Silábico; ii) Silábico; iii) Silábica-Alfabético ou iv) Alfabético. Isto 

valida o diagnóstico apresentado pelo relatório do aplicativo esperado para esse tipo 

de avaliação aplicada no formato digital.  

 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA APLICAÇÃO DO PEI – ETAPA 2  

 

4.2.1 Teste 1 

 

Das 19 crianças participantes, 11 são do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino, com faixa etária de 6 a 7 anos. Para esta etapa, as crianças também 

foram divididas em 4 grupos. Com relação ao tempo de execução do teste, o 

relatório demonstrou que, das 19 crianças participantes, 12 realizaram com intervalo 

de 5 minutos o Teste 1; 1 realizou com intervalo de 4 minutos; 6 crianças realizaram 

com intervalo de 6 minutos; nesta etapa, não houve abstenções na aplicação do 

Teste 1. 

Das 19 crianças participantes, 12 encontravam-se na hipótese de escrita 

alfabética; 1 estava na fase pré-silábica; nenhuma criança participante encontrava-

se na fase silábica e 6 estavam na fase silábica-alfabética, conforme mostra o 

gráfico a seguir em porcentagem. 
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Gráfico 5 – Fase em que as crianças se encontram no teste 1 na 
segunda aplicação 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

4.2.2 Teste 2 

 

Das 19 crianças participantes, 10 realizaram com intervalo de 2 minutos; 4 

realizaram com intervalo de 2 minutos; 1 realizou com intervalo de 1 minuto; 4 

realizaram com intervalo de 3 minutos. Na aplicação do Teste 2, não houve 

abstenções. 

Das 19 crianças participantes, 10 crianças encontravam-se na hipótese de 

escrita alfabética; 4 estavam na fase pré-silábica; 1 estava na fase silábica e 4 

estavam na fase silábica-alfabética, conforme mostra o gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Fase em que as crianças se encontram no teste 2 na segunda 
aplicação 

 
Fonte: A autora (2017) 
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4.2.3 Teste 3 

 

Das 19 crianças participantes no Teste 3, todas realizaram com intervalo de 

4 minutos. A pesquisadora percebeu que este resultado parece ter sido gerado em 

virtude de um problema com fator ainda desconhecido, pois a análise diagnóstica do 

Teste 3, de todas as crianças da segunda etapa de aplicação, gerou como retorno a 

fase pré-silábica de escrita, como mostram os resultados no gráfico 7. 

O desenvolvedor foi contatado para corrigir a falha. Não houve abstenções 

nesta fase também. 

 

Gráfico 7 – Fase em que as crianças se encontram no teste 3 na 
segunda aplicação 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

4.2.4 Teste 4 

 

No Teste 4, das 19 crianças participantes, 1 encontrava-se na hipótese de 

escrita alfabética, 13 encontravam-se na fase pré-silábica, 2 na silábica e 3 

encontravam-se na silábica-alfabética, conforme resultados apresentados no gráfico 

8. Não houve evidências de abstenções. Na realização do teste 4, não há dados de 

término, somente de início, devido ao fato de ser uma variável impossível de 

mensurar, pois não há fase seguinte para medir tempo de execução. 
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Gráfico 8 – Fase em que as crianças se encontram no teste 4 na segunda 
aplicação 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DA AVALIAÇÃO MANUAL E DIGITAL 

 

Com base nos dados da aplicação manual realizada pelas professoras 

alfabetizadoras, aproximadamente no mesmo período da avaliação digital aplicada 

pela pesquisadora, realizou-se análise comparativa de resultados com o intuito de 

aferir os resultados obtidos pelo aplicativo.  

O diagnóstico da avaliação manual realizada pelas professoras 

alfabetizadoras é norteado pelos estudos de Grossi (1990) e seus colaboradores 

pertencentes ao grupo de pesquisa Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia 

de Pesquisa e Ação (GEEMPA)11, o qual considera que os alunos, quando atingem 

as fases pré-silábica, silábica, nível alfabético e nível alfabetizado, constroem 

hipóteses ortográficas que são denominadas como nível da ortografização ou pós-

alfabetização, ou seja, um sujeito é considerado alfabetizado (Alf) a partir do 

momento que consegue escrever e ler um texto simples. 

De acordo com os dados da avaliação manual realizada pela professora 

regente, as 36 crianças participantes apresentaram como resultado hipotético de 

escrita níveis entre pré-silábico à alfabetizado 1. Assim, 23 dos participantes, 63%, 

estão no nível alfabetizado 1, conforme gráfico 9. Para Grossi (1990), o nível 

alfabetizado 1 é aquele em que a criança escreve duas letras para cada sílaba, mas 

                                                 
11 Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação GEEMPA –, idealizado pela 

professora Esther Pillar Grossi levanta a bandeira de que processos de ensino e aprendizagem, 
especialmente os da Alfabetização sob a perspectiva do Pós- Construtivismo. 
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só sílabas biunívocas consoante mais vogal, portanto neste momento o aluno tem 

muita dificuldade em escrever, por exemplo, caderno; na sua escrita muitas vezes 

aparece assim “cadeno”.  

No nível alfabético, encontram-se 8 crianças, ou seja, 22%. Para a autora, 

neste nível, o aluno alcança a compreensão de que para cada sílaba oral usam-se 

dois sinais gráficos, podendo ser letra com relação sonora ou não, por exemplo 

kdeno; cadno. 

O nível silábico foi apresentado por 3 participantes, 8%. Este estágio 

representa o momento em que o aluno começa a fazer correspondência entre a 

sílaba oral e outro sinal gráfico, podendo colocar a letra com relação sonora ou não, 

por exemplo, aeo.  

Por fim, o nível pré-silábico é o momento em que o aluno percebe que o 

desenho não dá conta e insere sinais gráficos quaisquer, passando a fazer uma 

relação da escrita com o tamanho do objeto, por exemplo aeocdt. Na avaliação 

manual da professora, 2 alunos, ou seja, 7%, encontravam-se nesta fase. 

 

Gráfico 9 – Análise comparativa de acordo com o resultado da 
avaliação manual 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

O diagnóstico da avaliação digital realizada pelo aplicativo PEI é norteado 

pela teoria de Ferreiro e Teberosky (1986), que difere de Grossi (1990) no que se 

refere à terminologia. Ferreiro e Teberosky (1999) apresentam 4 fases de escrita – 

pré-silábica, silábica, silábica-alfabética e alfabética - e Grossi (1990), além dessas 

4, acrescenta também o nível alfabetizado, que inicia pelo alfabetizado 1 até o 

alfabetizado 4, nesta fase os alunos constroem hipóteses ortográficas que são 

denominadas como nível da ortografização ou pós-alfabetização, o que de acordo 
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com Ferreiro e Teberosky (1986), as crianças que atingem o nível alfabético passam 

a vivenciar novas descobertas e o aluno segue superando etapas, marcadas pelas 

dificuldades ortográficas, ao conhecer palavras novas, mais precisamente, aquelas 

que contêm sons de r/rr, x/ch, s,ss,ç, g/j, e/i, e assim por diante.  

De acordo com o relatório gerado pelo PEI, das 36 crianças investigadas, 22 

estavam na fase alfabética, que de acordo com os estudos de Ferreiro e Teberosky 

(1999), o aluno já compreendeu o sistema de escrita, entendendo que cada um dos 

caracteres da palavra corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba e 

também domina as convenções ortográficas. Escreve caderno para a palavra 

caderno e lápis para a palavra lápis. 

Na fase silábica alfabética, encontravam-se 12 crianças. Para as autoras, 

este nível marca a transição do aluno da hipótese silábica para a hipótese alfabética. 

Ora ele escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, ora representando as unidades 

sonoras menores, os fonemas. Por exemplo, escreve kdeno; cadno; cadeno para a 

palavra caderno e lais; apis; laps para a palavra lápis. Já na fase pré-silábica, há 2 

crianças.  Neste nível, o aluno considera que coisas diferentes devem ser escritas 

de forma diferente. Escreve adneo para a palavra caderno e api para a palavra lápis. 

A leitura do escrito continua global, com o dedo deslizando por todo o registro 

escrito.  

 

Gráfico 10 – Análise comparativa de acordo com o resultado do 
aplicativo PEI 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Desse modo, percebe-se que o PEI registrou praticamente os mesmos 

resultados da avaliação manual, a qual diagnosticou que 63% das crianças estavam 
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na fase alfabética e o aplicativo confirmou esses resultados, uma vez que identificou 

61% das crianças na mesma fase.  

 

4.4 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS NO QUESTIONÁRIO SOBRE O PEI 

 

Após a aplicação da segunda etapa, as professoras regentes e a professora 

do laboratório receberam por e-mail um questionário para registrarem, no formato de 

pesquisa, suas impressões a respeito da sondagem diagnóstica aplicada no modelo 

manual e digital. 

Das três professoras investigadas, apenas 1 respondeu ao questionário. A 

pesquisadora insistiu mais uma vez e apesar das professoras manifestarem que 

iriam responder, não houve participação efetiva no questionário. A questão 1, sobre 

como ela realizava a sondagem diagnóstica das hipóteses da escrita infantil, se 

forma individual ou coletiva, a resposta foi das duas formas.  Segundo ela, nas 

turmas de alfabetização inicial, é realizado o ditado para um aluno por vez, ou, no 

máximo, para três alunos. Ao acompanhá-los de perto, a professora consegue fazer 

perguntas e entender o motivo de suas escolhas na escrita. Não perde informações 

importantes sobre como pensam a construção da escrita e ainda faz anotações que 

vão ser úteis no processo de avaliação durante o ano. Quando avançam para as 

fases silábica alfabética ou alfabética, consegue realizar para um número maior de 

alunos, pois esses escrevem com um pouco mais de autonomia. 

A questão 2 versava sobre a frequência que a sondagem diagnóstica das 

hipóteses da escrita é realizada. A professora afirmou que realiza mensalmente a 

sondagem. A questão 3, que versou sobre o campo semântico utilizado como critério 

para a elaboração da sondagem, segundo a participante, de acordo com as 

orientações da Rede Municipal de Londrina, não é utilizado o campo semântico e 

sim a sequência didática12 proposta. 

Na questão 4, a pesquisadora questionou sobre qual fundamentação teórica 

as professoras se embasavam para diagnosticar a fase em que a criança está. A 

professora respondeu que a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Londrina 

                                                 
12 Conjunto de atividades, estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente para 
que o entendimento do conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes (KOBASHIGAWA 
et al., 2008). 
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se baseia no Grupo de Estudos sobre Educação Metodologia de Pesquisa e Ação - 

GEEMPA e nos aportes teóricos de Lev Vygotsky. 

Na quinta pergunta, foi solicitado que a professora descrevesse como era 

aplicada a sondagem diagnóstica das hipóteses da escrita infantil. Segundo a 

informante, após trabalhar a sequência didática, a professora solicita que os alunos 

escrevam em uma folha as palavras ditadas, a frase e reconte oralmente o texto. 

As questões 6 a 9 versavam sobre a utilização da tecnologia para aplicação 

da sondagem, bem como sobre o uso da aplicativo PEI, sob a forma dos 

questionamentos: Se tivesse à disposição um aplicativo para realizar a avaliação 

diagnóstica da hipótese de escrita de seu aluno digitalmente, você o utilizaria? Se 

conhecia o aplicativo PEI, se o utilizaria e por que o consideraria útil a avaliação no 

formato digital? 

A professora respondeu que acredita que o aplicativo PEI seria uma 

ferramenta que facilitaria o trabalho, já que tem tantas atribuições. Entretanto, 

sugeriu algumas alterações, como: inserção de fotos reais dos objetos e não 

desenhos, felicitações à criança quando ela acerta e tabulações de resultados de 

acordo com a proposta da Rede Municipal de Londrina. 

Para uma nova fase do aplicativo, PEI, sugestões dadas pelas professoras 

participantes como, a inserção de imagens reais e sequências didáticas com 

temáticas diferentes serão acatadas. 

 

 

 



62 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da trajetória profissional da pesquisadora, fui percebendo cada vez 

mais a necessidade de fazer algo que pudesse contribuir com a formação de 

professores, com a prática de sala de aula e principalmente mostrar que é possível 

tornar as aulas mais significativas com o suporte tecnológico, desde que se tenha 

apoio e formação técnico-pedagógica. Assim, procurou-se neste estudo responder 

ao seguinte problema: pode a tecnologia apoiar o trabalho dos educadores 

alfabetizadores na sondagem da hipótese de escrita? 

Para isso, a pesquisadora desenvolveu um produto educacional no formato 

de aplicativo, ou seja, elaborou e aplicou o protótipo Psicogênese da Língua Escrita 

(PEI) a alunos em fase de alfabetização de uma escola municipal da cidade de 

Londrina-PR; identificou por meio do aplicativo, com o uso de dispositivo móvel do 

tipo, tablet, a escrita das crianças em fase de alfabetização; analisou se os 

resultados da avaliação digital apresentavam os mesmos resultados da aplicação 

manual; e finalizou a pesquisa realizando um questionário que expressa a opinião 

das professoras alfabetizadoras sobre o aplicativo. 

O aplicativo PEI demonstrou eficácia ao avaliar digitalmente a escrita dos 36 

alunos em fase de alfabetização da escola municipal de Londrina-PR, pois em seu 

relatório gerou como resultado o nível hipotético de escrita conforme o desempenho 

individual de cada criança.  

Ao utilizar o aplicativo, o aluno atuou com autonomia na realização da 

sondagem digital, o que permitiu que a pesquisadora somente acompanhasse a 

execução como mediadora do processo e interferisse apenas a cada troca de teste 

ou quando solicitada pela criança participante da pesquisa.  

A avaliação digital proposta pelo aplicativo PEI aconteceu de forma rápida. 

Em média, as crianças demoravam de 9 a 12 minutos para realizar os 4 testes, 

tempo esse que difere da aplicação manual, a qual as crianças chegam a demorar 

em média 2 aulas de aproximadamente 50 minutos com o formato semelhante ao 

proposto pelo digital, de acordo com o relato das professoras e com a experiência da 

pesquisadora, enquanto professora. Na aplicação manual, as crianças precisam 

aguardar o comando geral da professora para realizar o próximo teste, 

diferentemente da digital onde cada criança segue conforme seu próprio tempo, uma 

vez que as instruções já estão no próprio teste, seguida de uma breve orientação 
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anterior dada pela professora aplicadora, desta forma a criança realiza de maneira 

individual de acordo com seu próprio ritmo.  

Apesar da orientação dada, durante a aplicação da sondagem, na etapa 1, 

duas crianças no teste 1, uma criança, no teste 2, duas, no teste 3 e duas no teste 4 

não realizaram os testes, por motivo desconhecido da pesquisadora. Na etapa 2, 

não houve evidências de abstenção. Contudo, ocorreu uma falha desconhecida, 

mas que já foi corrigida na aplicação do teste 3, pois registrou-se que os 19 alunos 

se encontravam na fase hipotética de escrita denominada pré-silábica. 

Interpretar a fase hipotética da língua escrita em que o aluno está é um 

diagnóstico disponível ao educador alfabetizador para compreender que, apesar 

dessa subdivisão, o tempo necessário para a criança avançar de um nível para outro 

da escrita varia consideravelmente, mas sua evolução pode ser facilitada pela 

atuação significativa do educador, que precisa estar sempre atento às necessidades 

observadas no desempenho de seu aluno, para lhe propor atividades adequadas 

que a conduzirão ao nível seguinte. O processo de alfabetização não é imediato, 

passa por diversas etapas e se dará ao longo dos anos classificados como período 

de alfabetização, que corresponde aos três anos iniciais do Ensino Fundamental de 

nove anos. 

Após aplicar e verificar a validade do produto educacional, a pesquisadora 

realizou análise comparativa de resultados. Comparou a sondagem digital, realizada 

pelo aplicativo, com a sondagem manual, realizada pelas professoras 

alfabetizadoras. Os resultados foram muito semelhantes, ou seja, 63% das crianças 

participantes da pesquisa encontravam-se em fase alfabética na aplicação manual, 

enquanto no resultado digital, 61% das crianças encontravam-se nesta mesma fase. 

Estudos futuros permitirão que o aplicativo PEI seja aperfeiçoado, propondo 

novos campos semânticos, ou quem sabe de acordo com as sequências didáticas, 

como ocorre no município de Londrina, bem como realizar a sondagem digital 

exatamente igual à proposta manualmente e no mesmo período de aplicação. 

Ao apresentar o produto educacional às alfabetizadoras, a pesquisadora 

percebeu que o aplicativo PEI foi visto como um objeto de muito interesse, por ser 

um facilitador do processo de análise da hipótese da escrita apresentada pela 

criança, otimizando seu tempo. O que chamou a atenção de uma das professoras foi 

o fato de poder fazer a avaliação teste por teste ou todos os testes ao mesmo 

tempo, assim como realizar o teste de forma individual ou coletivamente. Ela disse 
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que recomendaria o aplicativo a colegas que trabalham com turmas de 

alfabetização. E solicitou que fosse elaborado novo teste de acordo com a 

sequência didática (ainda não estava definida no período da aplicação) que 

aplicarão no final do bimestre para concluir seu ano letivo. 

Ainda segundo conversa informal com as alfabetizadoras, ao final da 

aplicação da etapa 1, o dispositivo eletrônico tablet utilizado para a sondagem da 

escrita das crianças propiciou mudanças sobre a concepção preexistente das 

professoras a respeito da maneira de comunicar a hipótese da língua escrita que a 

criança está, bem como de dinamizar a aplicação deste tipo de teste conhecido 

como sondagem diagnóstica. A tela sensível ao toque, de um dispositivo como esse, 

permite uma navegação muito mais intuitiva e fácil do que com o mouse.  

Para a atualização do PEI em estudos futuros, pensa-se analisar e mapear 

os problemas, dificuldades ou empecilhos de avaliações, como este tipo de 

sondagem, com professores alfabetizadores através de uma pesquisa mais 

detalhada sobre suas percepções a respeito de aplicativos para auxiliar na 

alfabetização. 

De acordo com os resultados analisados, constatou-se que o aplicativo PEI 

respondeu aos questionamentos levantados para esse estudo, pois foi possível 

auxiliar o trabalho dos professores alfabetizadores no que se refere à identificação 

do nível de escrita dos alunos, uma vez que foi realizada a sondagem da língua 

escrita digitalmente no tablet via o aplicativo, em seguida, foi disponibilizado no 

próprio aplicativo o relatório com a fase hipotética da escrita que cada criança 

estava.  

 As professoras participantes perceberam a necessidade de inserir as 

crianças no meio da escrita digital, com intuito de facilitar e/ou aprimorar o processo 

de leitura e escrita nesta fase do desenvolvimento infantil em que o lúdico é 

atrativamente significativo para a aprendizagem, e que o uso adequado de 

tecnologias pode aproximar alunos e professores, otimizar o trabalho do professor, 

desenvolver autonomia e protagonismo, além de ser útil na exploração dos 

conteúdos de forma mais interativa. O aluno passa de mero receptor, que só 

observa e nem sempre compreende, para um sujeito mais ativo e participativo. 

Outro questionamento levantado pela pesquisadora era quanto ao uso das 

TIC como favorecedor da interpretação da construção da hipótese da escrita pelo 

educador alfabetizador. Ao apresentar o relatório com o resultado da interpretação 
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de forma automática, os educadores alfabetizadores podem investir seu tempo em 

estratégias para o avanço da língua escrita de seus alunos e aperfeiçoar seus 

estudos sobre cada fase, o que ajudará na elaboração e planejamento de atividades 

futuras e ajustar as intervenções pedagógicas às necessidades da criança a qual 

está alfabetizando.  

De acordo com a professora de informática, os tablets na escola de 

aplicação eram somente utilizados com fim de lazer pedagógico. As crianças 

utilizavam aplicativos que complementavam ora o conteúdo de sala ora proposto 

como reforço de algum conteúdo que ainda não estava consolidado.  

Após a aplicação de todas as etapas e análise dos resultados, a 

pesquisadora identificou algumas falhas na realização dos testes, por exemplo, ao 

passar de uma imagem a outra, a criança poderia pular de imagem ou teste sem 

digitar, desta forma realizou ajustes com o desenvolvedor para disponibilizar na loja 

virtual a versão atualizada, pois esta falha gerava como resultado que a criança se 

encontrava na fase pré-silábica, o que não necessariamente era o resultado correto, 

observando-se os testes seguintes. Essa falha já foi corrigida com o desenvolvedor, 

assim, ao pular imagem ou teste aparece na tela uma mensagem informando que a 

criança precisa escrever algo para avançar. Contudo, a pesquisadora entende que o 

aplicativo precisará passar por novos testes para que possa efetivamente tornar-se 

um produto educacional estável e parceiro dos professores. 

Mesmo assim, pode-se afirmar que a pesquisadora e as professoras 

participantes conseguiram utilizar o produto como um potencial pedagógico de 

inserção em seu trabalho, o que proporciona uma mediação da aprendizagem via 

tecnologia de informação. Em suma, conclui-se que o uso do aplicativo é uma 

ferramenta útil aliada à aplicação realizada no formato convencional, ou seja, 

manual, no papel, uma vez que diagnostica com boa precisão a fase de escrita que 

a criança se encontra e otimiza o trabalho do professor alfabetizador. Cabe aqui 

ressaltar que o aplicativo foi idealizado por uma professora, no caso a pesquisadora, 

que a partir de sua experiência profissional conseguiu visualizar um produto que lhe 

fornecesse no dia a dia subsídios que facilitassem seu trabalho. Desta forma deixo 

aqui um incentivo aos profissionais da educação que se sintam motivados a 

desenvolverem ferramentas que descompliquem sua práxis pedagógica. 
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APÊNDICE 1 – Questionário 

 

Sondagem: diagnóstico das hipóteses da escrita infantil. 

Sondagem é a atividade diagnóstica das hipóteses de escrita de cada aluno de uma 

turma de alfabetização e é usada para avaliar a evolução do processo de 

aprendizagem. Consiste em uma produção espontânea de uma lista de palavras, 

sem apoio de qualquer fonte e nem intervenção do professor, e pode ser seguida ou 

não pela produção escrita de alguma frase. 

 

1. Como você realiza a sondagem diagnóstica das hipóteses da escrita infantil? 

(   ) individualmente 

(   ) coletivamente 

 

2. Com qual frequência realiza a sondagem diagnóstica das hipóteses da escrita 

infantil? 

(   ) mensalmente 

(   ) bimestralmente 

(   ) trimestralmente 

(   ) semestralmente 

(   ) anualmente 

 

3. Qual o critério utilizado para o campo semântico? 

 

4. Qual fundamentação teórica embasa seu diagnóstico? 

 

5. Descreva como você aplica a sondagem diagnóstica das hipóteses da escrita 

infantil? 

 

6. Se você tivesse à disposição um aplicativo para realizar a avaliação diagnóstica 

da hipótese de escrita de seu aluno digitalmente, você o utilizaria? 

(   ) sim 

(   ) não  
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7. Você teve acesso ao aplicativo PEI? 

(   ) sim 

(  ) não 

 

8. Se você considerou positiva a pergunta acima, explique por que o aplicativo PEI 

seria útil para você. 

 

9. Você recomendaria o aplicativo PEI a outros alfabetizadores? 

(   ) sim 

(   ) não 


