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Resumo Muitas têm sido as discussões a respeito de como as crianças se apropriam da escrita nas 

séries iniciais do ensino fundamental, mas na prática pouco tem sido feito para que elas se apropriem 

dela como instrumento cultural, uma vez que a aprendizagem se restringe à mera aquisição de 

habilidades motoras, identificação de letras, junção de sílabas ou formação de frases. Desse modo, a 

escrita deixa de ser concebida como um instrumento complexo que permite a comunicação, interação 

e constituição do pensamento. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa maior de mestrado 

intitulada As escolhas das letras e caracteres na elaboração de enunciados em cartas e histórias em 

quadrinhos, desenvolvida durante o ano de 2012 e 2013, com cinco crianças de 1º e 2º ano do ensino 

fundamental de uma Escola Estadual, na cidade de Marília, São Paulo, Brasil, cujos objetivos foram: 

analisar o processo de aquisição da escrita por meios das cartas pessoais e história em quadrinhos; 

verificar quais são as escolhas realizadas pelas crianças durante o ato de escrever; analisar como as 

crianças se apropriam da escrita por meio dos gêneros textuais carta e história em quadrinhos; 

investigar como utilizam o computador no momento de escrita, especificamente o uso do teclado e 

do software Hagáquê, utilizado para construir as histórias; avaliar a importância do outro durante a 

apropriação da escrita como ato discursivo. Dentre os participantes havia uma criança incluída do 1º 

ano, diagnosticada com Torcicolo Congênito com membros superiores curtos e deformidades nos 

dedos das mãos, e ainda a hipótese diagnóstica de síndrome de Hollt-Oran. Esta comunicação se 

propõe discutir os dados gerados com essa criança com deficiência física, uma vez que, não lhe eram 

dadas as melhores condições para se apropriar da escrita de acordo com os procedimentos didáticos 

cotidianamente praticados pelas escolas, sem equipamentos adaptados para seu caso. O teclado e o 

computador e os softwares citados foram os instrumentos utilizados para desenvolver atividades de 

elaboração dos gêneros por meio de pesquisa-ação. Os pressupostos teóricos tiveram com base 

conceitos defendidos por Bakhtin, Vigotski, Smith e Bajard. Com base nos dados gerados, conclui-

se que a criança utilizou diversos recursos ao escrever com o computador e que se apropriou da escrita 

com convenções, porque estava inserida em situações discursivas, apesar de sua deficiência. É 

importante destacar que a inserção da criança deficiente no fluxo da língua escrita, com uso de 

ferramentas digitais, oferece a ela as condições para a sua apropriação, sem que sejam enfatizadas 



 

 

preponderantemente a aprendizagem dos elementos técnicos da língua, como a consciência 

fonológica e a relação grafofonêmica. 

Mergulhada no mundo da cultura escrita, a criança supera suas limitações físicas e se apropria deste 

bem cultural, da maneira como é utilizado pela sociedade. 
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