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               Produção Didático-Pedagógica  

     Título: A origem da pré-história da escrita in fantil. 

  
                  A HISTÓRIA DA ESCRITA DA HUMANIDADE 

 

Quando pensamos no desenvolvimento da humanidade parece-nos 

impossível imaginar que ela já existiu sem a escrita, esse sistema de signos 

que os homens utilizam para registrar suas idéias e que depois serve para 

recordar. No entanto, a escrita tem uma longa trajetória que foi se constituindo 

juntamente com o desenvolvimento dos homens. Basta observar os desenhos 

que foram feitos nas paredes das cavernas pelos homens que viveram no 

período da pré-história, denominados de pinturas rupestres, que ainda hoje 

comunicam ao homem, aspectos da vida de seus ancestrais. 

 

Pesquise três dos desenhos rupestres que se encontram no vale do rio São Francisco no Norte 
de Minas Gerais, nas cavernas do rio Peruaçu, em cujas paredes encontram-se centenas, talvez 
milhares de desenhos rupestres. Os mais antigos foram datados de 8.000 anos, em: 
http://261studio.com/galeria/JUNINHOCOSTA/VALE+DO+PERUACU_001 

  

Um documentário elaborado pelo Programa TV Escola e veiculado , em 1999, 
pelo Ministério da Educação – MEC, denominado de Construção da Escrita, 
apresenta que desde os tempos mais remotos, em sua luta pela sobrevivência, o 
ser humano soube aprimorar os seus sentidos para fazer fáceis as necessidades 
e perigos da vida cotidiana. Foi aprendendo assim a ler os indícios e a interpretá-
los. Indícios que foram muitas vezes reproduzidos pelo homem primitivo e que, 
ainda hoje, não são totalmente compreendidas pelo homem moderno. As pinturas 
rupestres foram as primeiras manifestações do ser humano na tentativa de fixar 
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aspectos do mundo em que vivia em um suporte situado fora de seu próprio 
cérebro, a pedra. Os desenhos feitos em pedras ainda eram muito distantes dos 
primeiros pictogramas, que milhares de ano mais tarde iniciaram em nossa 
história uma intenção expressa de comunicação. 
 

Somente depois de longos séculos, é que nossos ancestrais descobriram 

uma nova forma para ampliar consideravelmente suas possibilidades de 

comunicação, ou seja, representar palavras, na ordem em que eram faladas. 

Assim o pictograma primitivo pode evoluir, para cada desenho, um significado, 

o que possibilitou com o tempo a inclusão de desenhos que tornavam mais 

clara as mensagens, separando cada elemento de acordo com seu significado 

e tendo como referência a estrutura da língua falada. Esta forma de 

representação começou a ser utilizada por diferentes civilizações em diferentes 

épocas. Os sumérios a 5 mil e 500 anos criaram pictogramas para as palavras. 

Também a mais de 5 mil anos a civilização egípcia construía a sua escrita, um 

sistema com mais de 600 pictogramas. 

Na Ásia, cinco séculos depois dos egípcios, os chineses criavam os 

pictogramas que dariam origem a sua escrita. Em cada pictograma um 

significado. Mas, com o crescimento das cidades e das atividades comerciais, 

cada povo privilegiou um tipo de material como suporte para formas mais 

rápidas de escrever. Na Mesopotâmia, os sumérios utilizaram a argila ainda 

úmida para suas anotações comerciais e relatos de guerras e conquistas. Os 

egípcios desenvolveram o papiro, papel rústico onde os pictogramas eram 

escritos a tinta, e os chineses fizeram uso de cacos de cerâmica já queimada, 

onde escreviam com uso de pincéis.  

Com o uso mais freqüente da atividade de escrever os sinais foram pouco 

a pouco perdendo analogias com os referentes de origem. Os sumérios 

chegaram a um tipo de escrita inteiramente convencional, hoje conhecida como 

escrita cuneiforme. Nela não se reconhecia mais o significado pela semelhança 

com a coisa representada. A forma convencional tinha agora que ser ensinada 

por alguém que já sabia. O mesmo ocorreu junto a outras civilizações. Uma 

dificuldade que há muito tempo limitava o uso da escrita pictográfica era que 

somente uma parte da linguagem podia ser representada através desse 

sistema. Um primeiro passo para escapar dessa limitação foi à junção de duas 

unidades de escrita para representar uma terceira. Como outros povos, os 
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chineses valeram-se deste mesmo processo. Procurando ampliar as 

possibilidades do sistema, a escrita pictográfica utilizou também a 

representação de gestos. Entretanto continuava impossível representar nomes 

de pessoas ou lugares e palavras abstratas como vida e morte. Uma nova 

maneira de escrever surgiu quando a escrita começou a representar não mais 

os seres, as ações e os objetos, mas, a representar o som da fala, isto é, a 

passagem da forma pictográfica para a fonográfica. 

A escrita pictográfica ou ideográfica que representava as idéias passou a 

incorporar também a representação dos sons da fala. Com esta conquista 

abriu-se para essas civilizações a possibilidade de escrever todos os sons da 

linguagem oral inclusive os nomes de pessoas e lugares. Outro processo foi à 

junção de duas palavras para corresponder a escrita de uma terceira. O uso 

somente da primeira sílaba da palavra representada por um pictograma foi 

outro recurso utilizado na transformação do sistema ideográfico para o sistema 

fonográfico da escrita. Esse novo sistema foi adotado por muitos povos. 

Tempos depois, no Oriente, o povo japonês apropriou-se de ideogramas 

chineses para construir a sua escrita silábica. 

Nos últimos séculos do 2º milênio a.C., povos semíticos, como os fenícios 

desenvolveram grande intercâmbio comercial com outras nações do 

Mediterrâneo, trazendo para suas culturas os pictogramas de origem egípcia, 

cretenses e de outros povos. Usavam esses pictogramas com a 1ª consoante 

dos nomes traduzidos. Os fenícios como os egípcios escreviam apenas as 

consoantes que adquiriam um valor silábico onde as vogais eram deduzidas do 

contexto em que estava a palavra. 

Finalmente, por volta do ano 800 a.C., os gregos conhecendo a escrita 

consonantal fenícia, nela introduziram a escrita das vogais, conseguindo assim 

representar separadamente todos os elementos que compõem uma sílaba. O 

homem chegava ao alfabeto. A escrita alfabética acompanhou o nascimento de 

novas civilizações e países permanecendo basicamente a mesma até os dias 

de hoje, representando as palavras pelos sons, ela continua ainda, a 

representar as palavras também pelas idéias, como nos antigos pictogramas 

sumérios e egípcios, a idéia comanda a forma de escrever. 
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      Caminhando pelos tempos históricos temos na evolução humana,             a 

utilização dos registros impressos, como os pictogramas rupestres ou os 

primeiros símbolos literais dos fonemas, que se tornaram indispensáveis às 

relações sócio-econômico-culturais, a escrita foi um advento que causou 

transformações significativas nas comunicações. Muitos historiadores 

estabeleceram este período como o enceramento da pré-história e o nascimento 

da história da escrita, no período em que o homem começou a escrever. 

 É a historicidade humana que registra como a escrita está sujeita às 

formas de dominação e controle dominante de alguns homens sobre outros. Ou 

seja, a escrita se constitui em um instrumento cultural determinado pela 

realidade social concreta. Podemos perceber a relação entre poder político-

econômico e a escrita na própria história da colonização brasileira. Adotamos a 

língua portuguesa de origem latina e escrevemos utilizando a escrita alfabética, 

porque fomos colonizados por uma nação que fazia uso desse tipo de escrita. 

Isso demonstra que a dominação oral e escrita dos colonizadores conteve a 

influência da língua indígena. Esse processo explica porque a palavra escrita, 

representada por vários signos, não serve apenas como instrumento de 

comunicação. Ela não é neutra, inocente e natural. A comunicação verbal é uma 

produção social, campo de conflitos e de confrontos ideológicos próprios das 

relações de poder que estão presentes nas relações sociais. 

                      A ORIGEM DA ESCRITA ALFABÉTICA 
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ATIVIDADES: 

1- Leitura, análise e discussão do texto pelo professor e alunos, identificando 

os pontos relevantes e destacando-os no próprio texto. 

2- Divisão da turma em grupos de trabalhos:  

a)  Cada grupo fará a síntese do texto, elaborando uma frase com ilustração 

num cartaz; 

b)  Apresentação do cartaz para toda a turma e explicação do mesmo pelo 

grupo. 

3- Volte ao texto e localize a seguinte escrita: “[...] a palavra escrita, 

representada por vários signos, não serve apenas como instrumento de 

comunicação. Ela não é neutra, inocente ou natural”.  

Partindo desse pressuposto, escolha um texto do livro didático de uma das 

disciplinas escolares e faça a leitura e discussão do mesmo no grupo, 

identificando a ideologia apresentada bem como os recursos (escritos ou 

imagéticos) que foram utilizados para esta expressão. Em seguida organize uma 

forma de apresentação para o grande grupo, mostrando como a escrita ou 

símbolos, foram utilizados para a finalidade do texto. 

 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Programa TV Escola . Ministério da Educação. Brasília: Secretaria de 

Educação à Distância – SEED, 1999. 

 

GOMES, E. C. A escrita na história da humanidade.  Disponível em: 

http://dialogica.ufam.ed.br/PDF/nº3/Eduardo_Aspectos_da_Escrita_na_História_ 

da_humanidade.pdf(acesso em 15/08/2008). 

 

JUNIOR, R. C. Viagens – Vale do Rio Peruaçu . Disponível em: 

<http://261studio.com/galeria/JUNINHOCOSTA/VALE+DO+PERUACU_001>.  

Acesso em: 28 nov. de 2008.  
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VIGOTSKI E LURIA: PESQUISADORES DO DESENVOLVIMENTO 

            DA PRÉ-HISTÓRIA DA ESCRITA DA CRIANÇA 

 

Pesquise uma imagem de Lev Semenovich Vigotski em: 

                   http://pt.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky 
 

 

 
Podemos analisar a evolução da escrita ao longo da história da 

humanidade, como também podemos analisar o modo em que ocorre sua 

evolução, particularmente, em cada sujeito. Ao buscarmos elementos para a 

compreensão do processo da escrita, encontramos na teoria histórico-cultural, 

especificamente nos estudos de Vigotski e Luria, a base fundamental que explica 

como os processos psíquicos da linguagem e escrita se desenvolvem nas 

crianças antes mesmo delas entrarem na escola. Para compreendermos o 

desenvolvimento das pesquisas desses dois teóricos é importante conhecer a 

trajetória que cada um percorreu até chegar aos resultados que conhecemos. 

 

Vamos então, conhecer um pouco mais sobre a vida desses autores. 

 

Lev Semenovich Vigotski nasceu a 5 de novembro de 1896, em Orsha, 

pequena cidade provinciana da Rússia ocidental. Terminou o primeiro grau em 

1913 e em 1917 concluiu Direito e Filologia na Universidade de Moscou, com 

especialização em literatura iniciou sua pesquisa literária e começou sua carreira 

como psicólogo após a Revolução Russa. 
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De 1917 a 1923, Vigotski foi professor de literatura e psicologia na escola 

de formação de professores, na cidade de Gomel, onde também atuava como 

diretor da seleção de teatro do centro de educação de adultos. Além disso, dava 

palestras sobre os problemas da literatura e da ciência. Durante esses anos, 

Vigotski fundou uma revista literária onde publicou sua primeira pesquisa sobre 

literatura. Criou um laboratório de psicologia, e ministrava curso de psicologia no 

Instituto de Treinamento de Professores. Esse conteúdo que ele trabalha foi 

utilizado para publicação da revista Psicologia Pedagógica. 

 

Em 1924, Vigotski casou-se com Rosa Semekhova e teve duas filhas, 

mudou-se novamente para Moscou, trabalhando inicialmente no Instituto de 

Psicologia, e depois no Instituto de Estudos de Deficiências, por ele fundado. Foi 

diretor do Departamento de Educação de crianças deficientes físicas e 

intelectuais/ mentais. 

 

De 1925 a 1934 foi professor de psicologia e pedagogia em Moscou e 

Leningrado. Nesse período, Vigotski começou seu estudo sobre a crise da 

psicologia, juntamente com um grande grupo de cientista jovens, que trabalhavam 

no campo da psicologia e no estudo das anormalidades físicas e 

intelectuais/mentais. Fazia parte desse grupo Alexander Romanovich Luria e 

Aléxis N. Leontiev. Envolto em tantos trabalhos Vigotski ainda encontrou tempo 

para cursar medicina. Um pouco antes de sua morte, Vigotski recebeu o convite 

para ser diretor do departamento de psicologia no Instituto Soviético de Medicina 

Experimental vindo a falecer em 11 de junho de 1934, aos 37 anos, de 

tuberculose.  

Entre 1936 a 1956 as obras de Vigotski foram proibidas na União Soviética 

durante o regime stalinista, por isso, permaneceu desconhecida no mundo 

Ocidental. Somente após a primeira publicação em 1962 do livro Pensamento e 

Linguagem, nos EUA, é que sua extensa obra começou a circular entre os países 

do Ocidente. Mas, atualmente o patrimônio teórico deixado por Vigotski começou 

a ser revelado.  

 

Principais obras de Vigotski publicadas no Brasil: 

• A formação social da mente, em 1984; 
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• A Construção do Pensamento e linguagem, em 1987; 

• Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem (coletâneas de textos) junto 

com Alexander R. Luria e Aléxis N. Leontiev, em 1988;  

• Psicologia e pedagogia: bases psicológicas da aprendizagem e do 

desenvolvimento, também junto com A. R. Luria e A. N. Leontiev, em 1991; 

• Estudos sobre a história do comportamento: o macaco, o primitivo e a 

criança, com A. R. Luria, em 1996; 

• Teoria e método em psicologia, em 1996; 

• Psicologia da Arte, em 1999. 

 

 Pesquise uma imagem do Alexander Romanovich Luria e m:   

            http://images.google.com.br/images?hl=pt- 
           BR&q=Alexander+Romanovich+Luria&btnG=Pesquisar+imagens&gbv=2 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alexander Romanovich Luria nasceu em 16 de julho de 1902, na pequena 

cidade de Kazan, na antiga Rússia. Aos 15 anos no curso secundário, deparou-se 

com a revolução soviética. Então as universidades ficaram à disposição do aluno 

que quisesse cursá-la e Luria matriculou-se no Departamento de Ciências 

Sociais. Iniciou aos 16 anos e aos 19 anos terminou sua graduação. Mesmo com 

sua pouca idade fundou a Associação Psicanalítica de Kazan e continuou seus 

estudos acadêmicos no campo da Psicologia. Logo em seguida trabalhou no 

Instituto de Psicologia de Moscou. 

 

Em 1924, devido ao seu grau elevado no trabalho em psicologia e 

pedagogia, Luria foi convidado a se unir com outros novos cientistas do Instituto 
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onde estava trabalhando, que eram: Lev Semenovich Vigotski e Alexis N. 

Leontiev. 

 

A partir desse momento, Vigotski começou a ser o líder intelectual desse 

grupo. Luria foi fortemente influenciado por Vigotski, que disse em muitos de seus 

artigos, que nada mais fez na vida que seguir as grandes linhas e hipóteses 

levantadas pelo referido cientista. 

 

 Leontiev, Luria e Vigotski desenvolveram um outro tipo de Psicologia, 

dando relevância no papel fundamental da linguagem. Eles fizeram várias 

pesquisas sobre o pensamento, o sentimento e as ações dos adultos com o 

objetivo de estudarem os processos mentais de adultos. 

 

Luria fez muitos estudos sobre a relação que existe entre pensamento e 

linguagem, específicos sobre crianças com necessidades especiais. Luria e 

Vigotski, por volta de 1930 estudam Medicina para compreenderem melhor sobre 

os processos psicológicos superiores humanos. Mesmo depois da morte de 

Vigotski, em 1934, Luria deu continuidade ao trabalho que faziam anteriormente 

tornando-se um famoso neuropsicológico mundial, com mais de 30 livros 

científicos publicados. Luria morreu em 1977, aos 75 anos, em Moscou. 

As obras selecionadas de Luria são: 

• Linguagem e desenvolvimento, junto com Aléxis N. Leontiev e Vigotski, de 

1987 e 

• Pensamento e linguagem: as últimas conferências de Luria; de 1987. 

 
Referências: 
 
http://www.nea.fe.usp.br/site/TemasPensadores/MostraDetalhe.asp?IdIInf=239 
(acesso em 24/10/2008) 
 
http://pt.wikipedia.org/Rwiki/Alexander_Luria (acesso em 24/10/2008) 
 
 
http://ww.iqsc.usp.br/pesquisa/ensinoquimica/wp-
content/uploads/capitul1.pdf(acesso em 24/10/2008) 
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VIGOTSKI, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem.  10 ed. São Paulo: Ícone, 2006. 
 
____________. A formação social da mente : o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
 
ATIVIDADES: 

1-Elaborar um texto contemplando os principais fatos da vida e obra de Luria e as 

similaridades contextuais de Vigotski e Luria. 

2- Pesquise sobre a Revolução Russa de 1917 para compreender o contexto 

histórico que viviam esses dois teóricos. 

 
           A ORIGEM DOS PROCESSOS PSÍQUICOS DA      

                               LINGUAGEM ESCRITA 

   Profª Olga Polido* 

   Profª Ms. Fatima A. de Souza Francioli** 

 

 Luria (2006) afirma que a origem dos processos psíquicos da linguagem 

escrita inicia-se na pré-história do desenvolvimento das formas superiores do 

comportamento infantil. Portanto, segundo o autor, antes mesmo de atingir a 

idade escolar, durante a pré-história individual, a criança já desenvolve por si 

mesma, uma quantia de técnicas primitivas, igual àquilo que chamamos escrita e 

capazes de, até desempenhar funções semelhantes. O autor, conclui que para 

estudar a pré-história da escrita e as várias tendências e fatores que a envolvem, 

a melhor maneira seria descrever esses estágios. 

 Para realizar o experimento, o autor considerava necessário que o sujeito 

fosse uma criança que ainda não havia aprendido a escrever, que deveria ser 

forçada a inventar signos, colocando-o em alguma situação difícil. Se seus 

esforços fossem mais modestos, poderia dar à criança alguma tarefa mais 

acessível e observar os estágios sucessivos pelos quais ela passaria a assimilar a 

técnica da escrita. 

*Professora PDE do Núcleo Regional de Paranavaí 

**  Professora do Departamento de Educação da Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paranavaí - FAFIPA 
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 O método utilizado por Luria (2006) era simples: era preciso uma criança 

que não soubesse escrever; para isso, o pesquisador lhe dava a tarefa de 

relembrar uma quantia de sentenças que lhe tinham sido apresentadas. 

Normalmente, este número ultrapassava a capacidade mecânica da criança para 

recordar. Uma vez que a criança compreendia ser incapaz de lembrar o número 

de palavras dadas na tarefa, Luria (2006) lhe entregava um pedaço de papel e lhe 

dizia para tomar nota ou “escrever” as palavras que lhe fossem apresentadas. Na 

maioria dos casos, a criança ficava completamente desnorteada com a sugestão, 

dizia não saber escrever, não ser capaz de fazer. Diante de tais fatos, o 

pesquisador mostrava a ela que os adultos escrevem coisas quando deve 

lembrar-se de algo, por isso, buscava, durante o experimento, explorar a 

tendência natural da criança para a imitação puramente externa. Nesse momento, 

o pesquisador, sugeria que tentasse inventar alguma coisa e que escrevesse 

aquilo que lhe iria dizer.  Geralmente o experimento começava depois disso e apresentavam para a 

criança (quatro ou cinco) séries de seis ou oito sentenças simples, curtas e não-

relacionadas umas com as outras. A criança era observada até que ponto ela era 

capaz de manipular e em que extensão o pedaço de papel, o lápis e os rabiscos 

que fazia no papel deixavam de ser idéias que lhe foram apresentadas. Luria 

(2006) conclui que neste caso o modo de estudo foi correto e produtivo. 

Recorrendo à inclinação que as crianças têm em imitar, o pesquisador lhe 

forneceu um dispositivo para ser usado, que lhe era familiar em seus aspectos 

externos, mas a estrutura interna era desconhecida e estranha, ou seja, a criança 

recebeu apenas os aspectos externos da técnica a ser trabalhada, lápis e papel.  

A intenção era fornecer uma análise psicológica do desenvolvimento da escrita 

desde suas origens e dentro de um curto período, acompanhar a transição da 

criança desde as formas primitivas e exteriores do comportamento até as 

complexas formas culturais. Dessa forma, Luria (2006) constatou que as crianças 

de quatro, cinco anos eram totalmente incapazes de compreender as instruções 

dadas. Após uma análise mais detalhada perceberam que esta descoberta ‘’ 

negativa’’, na verdade, refletia uma característica muito essencial e básica deste 

grupo de idade, ou seja, essas crianças eram ainda incapazes de encarar a 

escrita como um instrumento ou meio de recordar. Apreendiam a forma de imitar 

os adultos, mas, completamente incapazes de apreender os atributos psicológicos 
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específicos que qualquer ato deve ter, caso venha a ser usado como instrumento 

a serviço de algum fim. Com base no método aplicado, Luria (2006) identifica as 

fases do estágio de desenvolvimento da pré-história da escrita infantil.   

 
 
 

FASES DO ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DA PRÉ-
HISTÓRIA DA ESCRITA INFANTIL. 

 

 

 

 A primeira fase da pré-escrita, Luria denominou de estágio dos rabiscos 

ou fase dos atos imitativos, primitivos, pré-culturais  e pré-instrumentais . 

Nessa fase observam-se rabiscos semelhantes, não-diferenciados, que não tem 

qualquer significado funcional, puramente externo e imitativo. 

 Eis um exemplo de escrita desse estágio, um experimento feito com 

Jéssica, de 4 anos e 6 meses de idade. Apresentamos a Jéssica seis frases e 

pedimos que as lembrasse, entregamos-lhe uma folha de sulfite para que 

“escrevesse” as frases. Jéssica, depois de ouvir cada uma das frases, começou 

sua “escrita”. “Escreveu” cada frase numa linha, da esquerda para a direita, 

utilizando algumas letras (que seu irmão disse que está ensinando-a em casa) e 

marcas. Cada uma das seis frases foi iniciada com a mesma letra “A”. A 1ª e a 2ª 

frase foram “escritas” com letras e marcas bem semelhantes. A 2ª frase foi 

registrada com menos “escritas” que a 1ª. A disposição das frases no papel não 

foi registrada conforme a seqüência apresentada, mas, conforme Jéssica ia 

observando os espaços do papel. No teste de recordação, ela lembrou-se apenas 

das frases 3 e 4, espontaneamente, sem olhar para sua escrita, fixava o olhar 

para frente, devagar, tentava buscar em sua memória, falava as que lembrava e 

dizia “eu não lembro” para as outras (figura 1). 
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Figura 1 

 

Primeira Frase: O gato tem o rabo 
comprido.  
 
Segunda Frase: Há uma árvore alta.  
 
Terceira Frase: O cachorro viu o 
osso. 
 
Quarta Frase: A vaca lambeu o sal 
do cocho. 

 
Quinta Frase: O passarinho está 
voando. 
 
Sexta Frase: O copo está em cima 
da mesa. 
  

 

 

 

Jéssica imitou a escrita dos adultos, mas, as letras e marcas que fez não 

possuem significado funcional, sua relação com as letras e marcas é externa, 

intuitiva, um brinquedo. Jéssica não tem consciência que as letras e marcas 

podem ajudá-la a lembrar-se do que foi ditado para escrever. Por isso, nem olhou 

em sua escrita na hora da leitura. 

 

A segunda fase foi denominada de estágio da escrita não-diferenciada , 

isto é, a criança utiliza os rabiscos não para ler, mas, para lembrar-se do que lhe 

foi dito as palavras ou frases curtas são registradas com linhas curtas e palavras 

ou frases longas com um grande número de rabiscos, rabiscos longos e 

complicados. Seus rabiscos ainda não constituem uma escrita ou servem de 

auxílio estável para a memória, é apenas desenho da frase pronunciada no ritmo 

do signo gráfico e depois começa a expressar um conteúdo específico. 

Para verificar a segunda fase constatada por Luria, nós replicamos o 

mesmo experimento com Gil, uma criança de 5 anos, que depois de ouvir cada 
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frase, “registrava-a” distribuindo-as nos espaços do papel. Fazia rápido a marca, e 

depois ficava observando outras coisas que havia na sala de aula e as pessoas 

que passavam no corredor. Na hora de “ler” ele olhou na marca feita no papel, 

pensou um pouco e disse: 1) O rabo do gato é comprido. 2) A vaca comeu o sal. 

3) O cachorro comeu o osso. 4) Não lembrou. 5) O passarinho voa. 6) A água 

dentro do copo. Quando terminou a leitura foi pedido para que tentasse lembrar a 

4ª frase e ele disse que era: A vaca comeu o sal (ver figura 2). 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Gil utilizou-se das marcas feitas para lembrar-se do que lhe foi ditado, mas não 

para ler. Essa função é ainda estável, o que no começo era um auxiliar de 

memória, depois de algum tempo deixa de cumprir essa função, pois, o significa-

do do que estava registrado pode ser esquecido pela criança. Suas marcas ainda 

não constituem uma escrita e nem servem de auxílio estável para a memória, é 

apenas desenho no papel. Estas marcas representam o primeiro rudimento do 

que mais tarde se transformará na escrita de Gil. 

 

 

 

Figura 2 

Primeira Frase: O gato tem o 
rabo comprido.  

 
Segunda Frase: Tem uma 
árvore alta.  
 
Terceira Frase: O cachorro 

viu o osso. 
 
Quarta Frase: A vaca lambeu 
o sal. 

 
Quinta Frase: O passarinho 
está voando. 
 

Sexta Frase: O copo está em 
cima da mesa. 
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A terceira fase é caracterizada pelo estágio da escrita diferenciada  – Nesse 

estágio, a criança substitui a escrita não-diferenciada pela escrita diferenciada, 

isto significa que ela fez uma pequena invenção, cujo significado psicológico 

representa o desenvolvimento de formas complexas de comportamento cultural, 

ou seja, ela tenta utilizar as marcas que fez para recordar o que lhe foi ditado. 

Para observar este estágio, é preciso introduzir dois fatores que levam a criança 

da fase não-diferenciada para a atividade gráfica diferenciada: números e formas. 

Novamente, para verificar como ocorre o estágio da escrita diferenciada, 

nós replicamos o experimento realizado por Luria, ditando para Leo, de 5 anos, 

seis frases que foram previamente determinadas. Após ouvir cada uma das 

frases, com atenção, Leo “escreveu-as” de maneira que as distribuiu, na folha de 

papel, da esquerda para a direita. Quando terminava de registrar a frase ditada, o 

menino olhava para frente e aguardava a próxima. 

 Na hora da leitura, ele observou o que havia registrado e leu as frases 

corretamente. (ver figura 3). 

 

 
 

 

Leo produziu uma escrita diferenciada e através da forma como registrou 

as marcas foi capaz de recordar o que sua escrita representava. Ele fez a 

Figura 3 

 

Primeira Frase: O carro de 
quatro rodas 
 
Segunda Frase: O menino tem 
uma boca e dois olhos  
 
Terceira Frase: Um cachorro 
grande e três pequenos 
 
Quarta Frase: O gato preto 
deitou no tapete grande. 
 
Quinta Frase: A casa é grande 
 
Sexta Frase: Uma bola grande 
parou perto de quatro bolas 
pequenas.  
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“leitura” do que havia “escrito” recorrendo-se as marcas que criou, para que o 

ajudasse na recordação do que havia registrado. Podemos observar que as 

rodas, os dois olhos e as bolas foram representados com traços arredondados; a 

quantidade de olhos, boca, cachorros pequenos e grandes, uma bola grande e 

quatro bolas pequenas, um gato, um tapete, uma casa e um carro foram 

representados igualmente ao que lhe fora ditado; a casa grande com uma marca 

maior do que as outras que ele fez, o cachorro grande maior que os pequenos e 

o tapete grande com um traço comprido. Leo utilizou-se das marcas que fez para 

recordar-se o que lhe havia ditado. 

 

A quarta fase passa a ser a do estágio da escrita por imagens 

(pictográfica), com o desenvolvimento dessa escrita a criança ultrapassa a 

tendência em retratar o objeto em sua totalidade. A criança chega à idéia de usar 

o desenho como meio de recordar, e o fator quantidade e forma distinta levam a 

criança à pictografia. Essa fase baseia-se na rica experiência dos desenhos 

infantis, os quais em si mesmos, não precisam desempenhar a função de signos 

mediadores em qualquer processo intelectual. 

Para observar como ocorre a quarta fase, ditamos a Laila, de 5 anos, cinco 

frases diferentes das anteriores. Laila ouviu cada uma das frases, com atenção e 

“escreveu-as” distribuindo no papel, de cima para baixo, da esquerda para a 

direita, na seqüência em que foram ditadas. Quando terminava a frase, olhava 

para frente e aguardava a próxima. 

Quando solicitada a fazer a leitura do que havia registrado, Laila observou 

os registros e leu corretamente todas as frases na ordem em que foram ditadas. 

(ver figura 4). 

 
 
 

Figura 4 

 
Primeira Frase: O menino chamou seu colega para 
brincar de bola.  
 
Segunda Frase: A menina perdeu o lápis e sua colega  
achou.  
 
Terceira Frase: A vovó e o vovô gostam de sua neta.  
 
Quarta Frase: A mamãe deixou sua filha na vovó e fo i 
trabalhar.  
 
Quinta Frase: A filha quer ganhar uma boneca de sua  
mãe. 
  



 17

 
 
 

Laila utilizou-se de desenhos para “escrever” o que lhe fora ditado. O 

desenho passou a ser uma forma de recordar. No início pode representar 

brincadeiras, mas depois se torna um meio de registro. Ela descobriu sua própria 

maneira de registrar, tornando-se assim uma atividade intelectual complexa para 

a mesma. Por isso, ela conseguiu “ler” corretamente. 

 

A quinta fase trata-se da escrita simbólica , ou seja, nesse estágio a 

relação da criança com a escrita é puramente externa. A criança escolhe um meio 

indireto e, em vez de um todo que ela acha difícil retratar, desenha uma parte 

qualquer desse todo, o que é mais fácil. Pouco a pouco desenvolve técnicas 

diferenciadas para este nível mais alto de desenvolvimento. 

O momento da passagem da escrita pictográfica à escrita simbólica é um 

marco importante no desenvolvimento infantil. A escrita por imagens constitui uma 

etapa natural na pré-história da escrita da criança, a qual é, posteriormente, 

suplantada pela escrita alfabética simbólica. 

Para observar como ocorre esse estágio, solicitamos a Gabi, de 6 anos, 

que registrasse em uma folha de papel tudo que lhe fosse ditado e da maneira 
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que soubesse. Gabi ouviu cada uma das frases e “escreveu-as”, da esquerda 

para a direita, de cima para baixo, conforme a seqüência que as frases lhes eram 

ditadas. 

Na hora da leitura disse que não se lembrava de nenhuma das frases que 

foram ditadas (ver figura 5). 

 
 
 

Gabi utilizou os signos que lhe foram ensinados pelo professor (as letras do 

alfabeto) porque sabe que pode usá-los para escrever qualquer coisa, mas ainda 

não sabe como fazer. Ela registrou o que lhe fora ditado com as letras que 

conhece, sem que essas letras tenham significado com o que lhe fora solicitado 

para escrever. Ela ainda não compreendeu que a escrita pode ajudá-la na 

recordação dos significados anotados. Seu registro pode ser comparado com o 

estágio da escrita não-diferenciada. Gabi assimilou algumas letras do alfabeto de 

modo puramente externo, sem entender o sentido e o mecanismo do uso das 

mesmas. Essa escrita é simbólica, pois representou as frases através de 

símbolos arbitrários. Esses símbolos não ajudaram a Gabi a lembrar-se das 

frases que motivaram seus registros. Nessa fase a criança vai assimilando o 

mecanismo da escrita simbólica ensinada na escola por meio do ato de 

recordação, e esse ato é que a possibilitará à compreensão do sistema de 

símbolos e signos.  

Figura 5 

 
Primeira Frase: O gato tem o rabo 
comprido. 
 
Segunda Frase: Tem uma árvore 
alta. 
 
Terceira Frase: O cachorro viu o 
osso. 
 
Quarta Frase: A vaca lambeu o 
sal.  
 
Quinta Frase: O passarinho está 
voando. 

 
Sexta Frase: O copo está em cima 
da mesa. 
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ATIVIDADES: 

 

1- Leitura, análise e discussão do texto pelo professor e alunos, identificando 

os pontos relevantes abordados no texto. 

 

2- Organizar os alunos em grupos para resolver as seguintes atividades:  

a) Elaborar um texto sintetizando os experimentos utilizados por Luria, 

identificando quais são os diferentes estágios de desenvolvimento da pré-

história da escrita. 

b) Aplicar os experimentos utilizados por Luria, em crianças de 03 (três) a 05 

(cinco) anos, observando e registrando como cada uma delas reage diante 

das propostas feitas pelo experimentador. 

c) Identificar a fase em que a criança que realizou o experimento se encontra, 

baseando-se, nas observações e registros feitos durante o mesmo e 

descrever os elementos presentes que caracterizam a referida fase. 
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10. ed. São Paulo: Ícone, 2006, cap. 8, p. 143-189. 
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