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Linguagem em ação
Um olhar sobre como a criança desenvolve suas 
habilidades linguísticas no dia a dia.
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podem contribuir 

no processo de 
aquisição do código 
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A importância 
da interação 
social para o 

desenvolvimento 
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Editorial Sumário
Q uantas ações, gestos e ideias as crianças 

apresentam a cada instante! Como elas bus-
cam expressá-las ou justificá-las? Podemos 

afirmar que é através da linguagem que o pensamen-
to infantil encontra sua via de acesso? Porém, o que 
ocorre primeiro: o pensamento ou a linguagem? Será 
que para existir a linguagem precisamos de um pen-
samento prévio para organizá-la ou, ao contrário, a 
própria linguagem é responsável por organizar nos-
sos pensamentos?

Dentro de um olhar mais amplo a respeito da lin-
guagem, podemos considerá-la um conjunto de signos 
vocais ou escritos, como também visuais, fisionômicos, 
sonoros e gestuais. Todos eles são utilizados com o ob-
jetivo de comunicar algo entre os indivíduos.

O ambiente escolar deve ser propiciador de cons-
tantes vivências que possibilitem a interação da crian-
ça com o outro. O educador procura estimular a lingua-
gem a partir de atividades e conteúdos significativos. 
Pouco a pouco, a criança vai percebendo a importância 
das palavras para se comunicar. Em seguida, passa a 
utilizar a linguagem de forma criativa e argumentativa, 
a fim de ser compreendida e correspondida.       

Nesta edição da revista CRIANÇAR, você terá a 
oportunidade de realizar interessantes leituras. Como 
matéria principal, o Prof. Dr. Pedro Praxedes traz va-
liosas informações sobre o desenvolvimento da língua 
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materna numa abordagem sistêmico-funcional. E 
ainda, durante o mês de abril, ao participar do Con-
gresso Internacional de Transtorno e Dificuldade 
de Aprendizagem, em Belo Horizonte, a Direção e 
a Coordenação da Casa de Criança entrevistaram o 
Profº Geraldo Almeida, em busca de obter informa-
ções significativas sobre a aquisição da linguagem 
escrita na infância. 

Boa leitura!

Heloísa Maria Câmara de Sena
Diretora da Casa de Criança
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Tira dúvidas

Como participar
Para participar na nossa coluna “tira dúvidas”, 
basta enviar sua pergunta para o nosso e-mail:   
revistacriancar@casadecrianca.com.br ou depositar na 
urna localizada na entrada da escola.As perguntas serão 
selecionadas de acordo com a frequência dos temas, 
devido ao espaço disponível em nossa revista. 

Que sinais os pais podem observar em seu/ 
sua filho(a) que possam identificá-lo como 
hiperativo? A hiperatividade pode ser uma 
fase própria para a idade? Como podemos 
ajudar numa situação de hiperatividade? 
(Virginia Girão - mãe de Diogo - Inf. 2 “B”)

Quando a criança escreve uma palavra errada, como devemos 
corrigir? Ex.: congelado, escreve “conjelado”. (Karine Lopes - 
mãe de Thaís Oliveira - 1º Ano “B”)

A Hiperatividade é uma das características do 
Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperativida-
de, juntamente com a desatenção e a impulsividade. 
Constitui-se num quadro no qual os comportamen-
tos de inquietação (Ex. movimentar o corpo todo ou 
pés, mãos, tendo dificuldade de permanecer sentado; 
estar agitado; correr, pular e escalar excessivamente 
em situações não apropriadas a isto; etc) e de falar em 
demasia ocorrem de modo frequente, em pelo menos 
dois ambientes (Ex. casa e escola), destoam do que é 
esperado para o nível de desenvolvimento em que a 
criança se encontra e evidenciam gerar comprome-
timento nas esferas social, acadêmica ou ocupacional. 
Decorre de questões neurobiológicas e seu diagnóstico 
requer a avaliação de um médico ou psicólogo clínico.

Para ajudar o(a) filho(a), é importante que os pais 
não focalizem o transtorno, mas a criança em sua in-
teireza; busquem esclarecimento sobre o assunto; 
mantenham uma atitude de acolhimento, paciência, 
incentivo a resolução dos desafios que   o infante vi-
vencia e de valorização deste; propiciem um ambiente 
no qual a organização e a colocação de limites claros 
sejam marcantes, favorecendo a organização interna e 
externa da  criança, dentre outros. (Ana Flávia Rocha)

Como preparar as crianças para a ausência pro-
longada dos pais por motivo de viagem? (Eliane 
– avó de Ana Carolina Nolasco – Infantil  3 “A”)

Viajar sem os filhos pode gerar, em algumas ocasiões, 
sentimentos controversos nos pais como alegria e prazer, 
mas também preocupação e até angústia. Alguns cuida-
dos podem ser tomados antes e durante a viagem para que 
esta ocasião seja prazerosa para os pais e tranquila para as 
crianças, tais como:
lAinda que a criança seja muito pequena, é importante con-
versar com ela sobre a viagem, a ausência dos pais e como 
e com quem ela ficará durante o período. É importante que 
esta conversa ocorra a poucos dias da viagem, evitando as-
sim gerar ansiedade nos pequenos;
lSempre que possível, a criança deverá ficar em sua própria 
casa aos cuidados da pessoa responsável por ela durante a 
viagem dos pais, buscando-se também manter sua rotina;
lDeixar acessível à criança fotos ou vídeos dos pais e/ou da 
família pode ajudar a amenizar a saudade e colaborar para a 
compreensão da criança de que os pais voltarão;
lÉ importante que os pais telefonem e conversem com a 
criança sempre que possível, também para ajudá-la a com-
preender que, mesmo não presentes, continuam a amá-la e 
zelar por ela. (Clarisse Rabelo)

Como fazer para ajudar meu 
filho a se concentrar mais 
em uma atividade ou brin-
cadeira? (Roberta Chasti-
net - mãe de João Pedro 
Chastinet - Inf. 3 “A”)

O nível de concentração de uma 
criança varia de acordo com a sua 
idade e interesse pela atividade ou 
brincadeira sugerida. Sendo assim, 
é importante que o adulto possa 
ficar atento à proposta que está 
oferecendo à criança, analisan-
do se, de fato, é algo interessante 
para ela ou se não desperta seu in-
teresse porque o nível de complexi-
dade é alto ou muito baixo. Tarefas 
ou jogos muito repetitivos acabam 
sem atrair muito à meninada. As 
crianças são geralmente curiosas, 
gostam de mexer e conferir o re-
sultado dessas ações.

Outro aspecto importante é 
analisar o que o adulto espera ou 
entende por tempo de concentra-
ção. Pode ser que a criança tenha 
um tempo razoável, mas o media-
dor sempre espera um pouco mais.  
Bem, mas se a brincadeira ou ta-
refa escolar atende aos critérios 
pontuados e a criança tem uma sig-
nificativa dificuldade para se con-
centrar, então é fundamental que 
se investigue as possíveis causas 
desse quadro, para cuidar do todo, 
não só os sintomas.

Quanto às sugestões para esti-
mular, no dia a dia, o desenvolvi-
mento da atenção e concentração 
das crianças, é sempre válido in-
dicar os jogos de memória, que-
bra-cabeça, equilíbrio (confira na 
embalagem a faixa etária indicati-
va), pega-varetas (cuidado com as 
pontas finas desse material), entre 
outros, como uma divertida e atra-
tiva estratégia de ajudar ao seu fi-
lho a ter um pensamento concen-
trado. (Ana Ásia Almeida)

Corrigir ou não corrigir os desvios ortográficos das crianças? Eis a 
questão. Para chegar a uma resposta adequada a essa polêmica, é preci-
so considerar o nível de desenvolvimento em que o aprendiz de leitor se 
encontra em seu processo de aquisição da linguagem escrita. 

Tomando como base o exemplo dado na questão: “congelado/conjela-
do”, o aluno fez uma substituição de letras que não altera a sua intenção 
de escrita. Isso é comum na fase de alfabetização. Assim, como se trata de 
uma questão convencional de tal palavra ser escrita com “g”, não com “j”, 
o aprendiz, ainda, não tem condições para inferir esse conhecimento, pois 
isso será adquirido em outro momento de sua escolarização, não agora 
nesta fase inicial. Dessa forma, para esse caso, não é indicada a correção. 
No entanto, se o registro ocorrer com uma substituição do tipo: “conjelato” 
ou, ainda, com a ausência de algum fonema, como: “cojelado”, então é su-
gestiva uma revisão nessa escrita, porque ele será capaz de perceber sua 
falha e corrigi-la com autonomia. (Ana Ásia Almeida)

O que fazer quando a criança está sempre apegada a um ob-
jeto e quer levá-lo para onde for (colégio, restaurante, shop-
ping...)? (Manuela Serpa - mãe de Sophia Maria - Inf. 4 “A”)

Ao longo do processo de construção da personalidade, alguns objetos po-
dem ocupar um lugar de destaque na vida da criança. Mobilizada por conteúdos 
emocionais, esta atribui significados e faz determinados usos destes materiais, 
conferindo-lhes funções. Este contexto dependerá das vivências que com-
põem a história de vida do infante e dos sentidos que ele e seus cuidadores dão 
a estas; da dinâmica familiar que participa, do lugar subjetivo que ocupa etc.

Devido a este contexto, é necessário ter um conhecimento aprofundado so-
bre a história de vida da criança para fazer orientações específicas a cada rea-
lidade. Mas, há indicativos gerais que podem contribuir nestas situações, como:
lManter uma atitude acolhedora quanto ao comportamento da criança;
lQuestionar-se sobre o que a criança está comunicando através deste 
comportamento;
lBuscar, juntamente com a criança, compreender o significado da atitude 
desta através do diálogo, da expressão gráfica e do brincar de faz de conta.
      É importante ressaltar que a frequência, a persistência e o nível de ansie-
dade que a criança apresenta se não dispuser do objeto são norteadores de 
novos procedimentos, como por exemplo, a procura de um Psicólogo clínico. 
(Ana Flávia Rocha)
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Entrevista

O processo de 
aquisição da 
linguagem 
escrita

Criançar - Compreendemos que o 
ato de aprender a ler e a escrever 
é um processo complexo. Assim, de 
que forma o professor pode tornar 
essa aquisição mais significativa e 
atrativa à criança?
Geraldo - Todo o processo de desen-
volvimento das habilidades de leitura 
e escrita na criança deverá sempre 
ser feito a partir daquilo que tem mais 
significado para ela: seu entorno, sua 
vida, sua programação de TV, seus 
amigos, seus brinquedos, seus ob-
jetos, suas comidas favoritas  e seus 
personagens, tanto dos filmes como 
dos livros. É este universo que des-
perta, inicialmente, o interesse para 
a criança pensar no som e na escrita 
daquilo que registra e nomeia o mun-
do.
Quanto à didática, para se alfabetizar 
uma criança depende de qual é o meio 

que melhor ela se adapta para tal con-
quista. Exemplo: tem aprendiz que só 
se alfabetiza com métodos fonéticos, 
outros por métodos silábicos e, ain-
da aqueles que precisam da junção de 
linhas metodológicas. No entanto, é 
importante avaliar em qual das situ-
ações o potencial da criança dá mais 
resultado.  De acordo com Emilia Fer-
reiro, maior autoridade construtivista 
viva,  é inócua a discussão que se faz 
no Brasil sobre o melhor método para 
alfabetizar uma criança, pois quem de-
termina  como vai aprender é o sujeito 
da aprendizagem, neste caso, a crian-
ça. Assim, a didática do professor tem 
de ser muito boa para ele dominar as 
diferentes possibilidades de lidar com 
cada aluno.

Criançar - Como os pais podem con-
tribuir nesse processo de aquisição 

porém, para os pais, elas deveriam ler ao 
mesmo tempo, escrever na mesma hora 
e ter os mesmos domínios. Como isto 
nunca vai acontecer, os pais das crian-
ças tardias ficam ansiosos e forçam ou 
cobram da escola e do filho aquilo que só 
irá acontecer quando efetivamente ele 
estiver preparado neurologicamente. 
Algumas dicas podem ser valiosas para 
as famílias contribuírem positivamente 
no processo de desenvolvimento da lin-
guagem escrita de seu filho.
1. Ler para ele todos os dias;
2. Fazer questionamentos quanto ao 
conteúdo das histórias infantis conhe-
cidas, visando estimular a percepção da 
criança em relação ao começo, meio e 
fim da narrativa. 
3. Fazê-lo pensar ao que remete a his-
tória, ou seja, perceber a mensagem 
contida no texto;
4. Ouvir ou cantar músicas e dar pausas 

para que ele possa continuar a letra;
5. Fazer e brincar com jogos de memória 
com a criança usando figuras e palavras;
6. Assistir aos filmes infantis e discutir 
sobre o enredo da trama, levantando 
questionamentos que favoreçam a for-
mação de um potencial crítico. Ex. Do 
que você mais gostou? O que você mu-
daria no filme se você fosse o autor?

Criançar - Que conhecimentos bási-
cos a criança aprendiz de leitor deve 
adquirir para que seu processo de 
aquisição da linguagem escrita possa 
ocorrer com tranquilidade?
Geraldo - A relação entre escrita, fala, 
escuta, imagem é que compõe o todo 
da alfabetização. Assim, quanto mais a 
criança canta, desenha, escreve e ouve 
histórias, mais rápido ela será alfabe-
tizada. Em relação aos conhecimentos 
básicos e convencionais da escrita, é 
interessante que o aluno faça registros, 
inicialmente, em folha sem pauta. Isso 
lhe dará maior liberdade para expressar 
seus pensamentos sem se preocupar 
com linhas e tamanhos de letras. Aos 
poucos, a criança vai evoluindo em seus 
traçados, então deve passar para folhas 

Conheça mais sobre as obras de 
Geraldo Peçanha de Almeida:

lDificuldades de Aprendizagem

lPráticas de Leitura 

lOs Bebês vão à Escola

lA Construção de Ambientes 
Educativos para a Inclusão

Dicas

A CASA DE CRIANÇA participou do 4º Congresso Internacional 
de Transtornos de Dificuldades de Aprendizagem, em Belo 
Horizonte. Lá trocou ideias com o Professor Geraldo Peçanha 
de Almeida sobre a Aquisição da Leitura e Escrita.

com linhas.  Quanto ao uso da cali-
grafia, essa deve entrar para apri-
morar a letra e o reconhecimento já 
existente. 

Criançar - Alguns estudos apon-
tam a importância da Consciên-
cia Fonológica para a aquisição da 
escrita. Outros pressupõem que o 
conhecimento das características 
da escrita e a sensibilidade gra-
fêmica parecem emergir antes do 
surgimento da consciência Fonoló-
gica. Ainda há estudos mais recen-
tes que postulam que a concepção 
de que a Consciência Fonológica e 
a aquisição da escrita são fatores 
que se relacionam de forma recí-
proca. Para você, qual é o papel da 
Consciência Fonológica na aquisi-
ção da linguagem escrita?
Geraldo - Todos nós aprendemos a 
falar antes de escrever, a ouvir an-
tes de falar e a construir frases pelo 
som antes de aprender pela escrita. 
Dessa forma, a consciência do som 
é sempre anterior ao da escrita. As 
coisas não caminham juntas, não 
no primeiro momento. Só depois 
de uma certa idade, por volta dos 4 
anos, no mínimo, é que a criança co-
meça a fazer relações fala/escrita. 
Então, toda a atenção deve ser dada 
para esta prática do ouvir e do falar 
corretamente, para que o aprendiz 
possa ocupar o espaço adequado na 
construção do letramento.

Com base nesse pensamento, a 
primeira coisa que aprendemos na 
vida em termos de linguagem é fa-
lar, por isso que a rota fonológica é 
tão importante. Se a criança já tem 
habilidades em falar, ela poderá se  
aproveitar disto para fazer as equi-
valências da escrita. Corrigir os des-
vios de fala é o primeiro passo para 
uma boa alfabetização.

do código linguístico?
Geraldo - Normalmente, os pais atro-
pelam o processo de aprendizagem de 
sua criança quando querem compará-la 
com outra mais lenta ou mais precoce. 
Funciona assim: crianças, na mesma 
sala, não terão desenvolvimento iguais, 

Ana Ásia Almeida, Heloísa Sena,                        
Geraldo Almeida, Denise Sanford 

e  Ana Flávia Rocha
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Capa

A 
Linguística Sistêmico-
Funcional (LSF) – uma 
teoria funcionalista em 

contrapartida às teorias formalis-
tas –, parte da premissa de que a 
língua é (inter)ação através de tex-
tos – orais, escritos ou multimodais 
– cuja função é engendrada no uso 
situado no contexto (amplo) de cul-
tura e no contexto de situação (so-
cial imediata). Os textos, por sua 
vez, são construídos intersubjeti-
vamente a partir de potenciais de 
recursos disponibilizados em redes 
de sistemas de significados, formas 
(léxico e gramática) e expressões 
(fônicas e gráficas).       

Antes de ser forma e expressão, 
a língua é potencial de significados, 
isto é, ela possui poder semogené-
tico. Do ponto de vista semogené-
tico, a língua se manifesta ao lon-
go de três intervalos de tempo: a) 
o filogenético ou sua evolução na 
espécie humana, b) o ontogenético 
ou seu desenvolvimento no indiví-
duo humano (desenvolvimento da 
língua materna) e c) o logogenético 
ou seu desdobramento nos textos. 

A LSF tem como principal pro-
ponente o linguista britânico, radi-
cado na Austrália, Michael Halliday, 
cuja hipótese ontogenética decor-
reu de uma pesquisa longitudinal 
sobre o processo de “aprender a 
significar” (1975, p. 8), ou melhor, 
sobre o desenvolvimento da língua 
materna por parte de seu próprio 
filho, Nigel. O pai registrou os sig-
nificados expressos pelo filho entre 
as idades de 9 e 30 meses. 

Os significados, no início, são 
construídos como resultado das 
funções ou dos usos dados à lin-
guagem pelo bebê nas interações 
entre ele e os outros atores sociais 
imediatos, seus cuidadores, den-
tro da estrutura social circundan-
te. As interações têm a ver com os 
processos intersubjetivos/sociais 
de troca de significados, os quais 
são acompanhados pelos proces-
sos intrassubjetivos/cognitivos de 
construção de significados. Os dois 
tipos de processo constituem o do-
mínio semiótico/simbólico na vida 
do bebê, a qual também conta com 
um domínio material de processos 

corporais. Em última instância, os 
significados derivam da relação en-
tre esses domínios, que compõem a 
experiência diária do bebê.  

Na medida em que o bebê cresce, 
as atividades relativas aos dois do-
mínios se desenvolvem – sob o con-
trole de um cérebro ainda imaturo 
–, em fases extraordinariamente 
paralelas. As atividades materiais 
de a) agitar os membros e chorar, 
b) alcançar e pegar (movimento di-
recionado), c) rolar (ambiente vis-
to de duas perspectivas: decúbi-
tos ventral e dorsal), d) sentar-se 
(ambiente visto como paisagem), e) 
engatinhar (ambiente visto de vá-
rias perspectivas em movimento) 
e f) andar são, em grande medida, 
respectivamente, concomitantes 
às atividades semióticas de a) tro-
car atenção com a mãe, b) gritar 
(choro direcionado), c) expressar 
curiosidade (“!”, “?”), d) usar sig-
nos isolados, e) usar um sistema 
semiótico primário e f) usar um sis-
tema semiótico de ordem superior 
(HALLIDAY, 2004, p. 9).

Ao mesmo tempo em que é o cé-

Um olhar sistêmico-funcional 
sobre o desenvolvimento da 

PARA DESENVOLVER sua língua materna, o bebê vivencia experiências materiais e 
semióticas que lhe possibilitam o amadurecimento do cérebro, proporcionando, assim, o 
desenvolvimento de suas habilidades linguísticas.

Profº. Dr. Pedro Henrique Lima Praxedes Filho (UECE)
Especialista em Linguística Sistêmico-Funcional
Especialista em Desenvolvimento da Linguagem

língua materna

rebro imaturo que possibilita as ati-
vidades paralelas relativas aos dois 
domínios, é o acúmulo de experiên-
cias materiais e semióticas que pos-
sibilita o amadurecimento do cére-
bro. Este, portanto, desenvolve-se 
até atingir amadurecimento total 
e o bebê se desenvolve, no âmbito 
do domínio material, até começar a 

Antes de ser forma e 
expressão, a língua é 
potencial de significados, 
isto é, ela possui poder 
semogenético.

andar e, no âmbito do domínio semi-
ótico, até começar a falar. O desen-
volvimento no âmbito do segundo 
domínio, que é o desenvolvimento da 
língua materna, acontece ao longo de 
três fases.

A Fase I, cujo início se dá por vol-
ta do início do engatinhar, é carac-
terizada pelo desenvolvimento de 
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Capa
um sistema semiótico primário 
(protolíngua), viabilizado por 
um nível de consciência cerebral 
ainda primário, “compartilhado 
com muitas outras espécies de 
animais” (HALLIDAY, 2004, p. 18). 
Trata-se, ainda, de um sistema 
biestrato: plano de conteúdo e 
plano de expressão. 

As expressões são gestuais 
ou vocais. As vocais, a maioria, 
não se assemelham aos sons de 
qualquer língua natural plena-
mente desenvolvida. Os conteú-
dos  são significados agrupados 
em seis microfunções desenvol-
vidas ao longo de cinco estágios 
de um mês e meio cada: 1º - 9 a 10 
meses, 2º - 10 a 12 meses, 3º - 12 a 
13 meses, 4º - 13 a 15 meses e 5º - 
15 a 16 meses.

Em sua função instrumental, a 
língua [da criança] é usada para a 
satisfação de necessidades ma-
teriais; é a função ‘eu quero’. A 
regulatória é a função ‘faça como 
lhe digo’: a língua no controle d[o] 
comportamento [dos outros]. A 
função interacional viabiliza a re-
lação com os outros, sendo a fun-
ção ‘eu e você’ (incluindo ‘eu e ma-
mãe’). A pessoal ... é a expressão 
da identidade, da individualidade, 
a qual se desenvolve – em gran-
de parte – através da interação 
linguística; a função ‘aqui estou 
eu’, talvez. A heurística é o uso da 
língua para aprender, para explo-
rar a realidade: a função ‘diga-me 
por que’. A imaginativa é aquela do 
‘vamos fingir’, através da qual a 
realidade é criada; o que está sen-
do explorado é a própria mente da 
criança, incluindo a língua propria-
mente dita. (HALLIDAY, 1973, p. 17)

Cada microfunção é equivalente a 
um uso da linguagem e o bebê, nes-
ta fase protolinguística, só consegue 
‘significar’ uma única coisa por vez. 
Cada vocalização, então, só exerce 
uma das seis microfunções mutua-
mente exclusivas. As vocalizações 
são, portanto, unifuncionais pelo 

fato de a dimensão funcional ainda 
ser extralinguística: as microfunções 
não fazem nada mais além de cons-
truir o contexto de situação do bebê, 
sem ativar qualquer interface formal 
entre os planos de conteúdo e de ex-
pressão. Em resumo, não há nenhu-
ma organização funcional do cerne 

do sistema protolinguístico uma vez 
que tal cerne, o estrato lexicogra-
matical, ainda não se desenvolveu.    

A Fase II marca a transição para 
a língua do adulto e se estende do 
6º estágio (16 a 18 meses) ao 10º es-
tágio (22 a 24 meses). Caracteriza-
-se pela aglutinação de cinco das 

ca começam a ser usadas quando 
nenhuma resposta é necessá-
ria. Por um lado, a combinação 
da instrumental e da regula-
tória leva à função transitória 
chamada pragmática ou função 
‘linguagem-para-fazer’. Por ou-
tro lado, a combinação da pesso-
al e da heurística leva à função 
transitória chamada matética 
ou função ‘linguagem-para-
-aprender’(a estratégia idios-
sincrática do Nigel para sinalizar 
se suas vocalizações transitórias 
eram pragmáticas ou matéticas 
foi o uso de um tom ascendente 
para as primeiras e de um tom 
descendente para as outras). As 
vocalizações interacionais, por 
sua vez, revezam-se entre as 
duas funções transitórias. Quan-
to à microfunção imaginativa, 
Halliday (1975) diz que “o aspecto 
que fica de fora do sistema tran-
sitório é a função imaginativa 
ou função de brincar, que, neste 
estágio, toma a forma de cantos 
e jingles com padrões entonacio-
nais especiais próprios” (p. 53).

A combinação das microfun-
ções é viabilizada pela entrada, 
no sistema protolinguístico, do 
vocabulário, o qual, por sua vez, 
tem seu surgimento motivado 
pela necessidade de categoriza-
ção dos fenômenos circundantes 
a fim de que o bebê, ao mesmo 
tempo em que aprende a língua, 
possa também aprender – atra-
vés da língua –, sobre o ambiente 
ou contexto de situação e, em úl-
tima instância, sobre o contexto 
de cultura. A necessidade de ca-
tegorização é, então, o impulso 
para a função transitória maté-

microfunções em torno de funções 
transitórias mais abstratas ou ma-
crofunções. Enquanto as vocaliza-
ções realizadoras das microfunções 
instrumental e regulatória começam 
a ser usadas quando uma resposta 
é demandada, aquelas que realizam 
as microfunções pessoal e heurísti-
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Capa

HALLIDAY, M. A. K. Explorations in the functions of language. London: Edward Arnold, 1973.
____________. Learning how to mean: Explorations in the development of language. London: Edward Arnold, 1975.
____________. Representing the child as a semiotic being (one who means). In: WEBSTER, J. J. (ed.). The language 
of early childhood: Collected works of M. A. K. Halliday (Vol. 4). London and New York: Continuum, 2004, p. 6-27.
____________; MATTHIESSEN, C. An introduction to functional grammar. 3. ed. London: Arnold, 2004.

Referências

tica ou reflexiva/para aprender.      
Outros desenvolvimentos im-

portantes da Fase II são os sur-
gimentos da estrutura gramati-
cal e do diálogo. Este, através da 
manipulação da estrutura, habi-
lita o bebê a designar e a aceitar 
ou rejeitar os papéis sociais que 
“existem somente na e através 
da língua ... falante, destinatário, 
respondente, perguntador, per-
suasor e outros” (HALLIDAY, 1975, 
p. 48). A designação e o aceite ou 
a rejeição dos papéis pressupõem 
o fato de que os participantes so-
ciais agem uns sobre os outros. 
A necessidade de negociação dos 
papéis sociais é, então, o impulso 
para a função transitória prag-
mática ou ativa/para fazer.    

Quando o vocabulário e a es-

A Fase III, cujo início 
se dá por volta do 
início do andar, já é 
a língua madura do 
adulto ou o sistema 
semiótico de ordem 
superior. Materialmente 
falando, esse nível tão 
elevado de complexidade 
do desenvolvimento 
linguístico foi alcançado 
porque o cérebro, 
concomitantemente, 
evoluiu do nível primário 
de consciência para 
o nível superior de 
consciência.

trutura gramatical são incorpora-
dos, eles passam a constituir um 
contínuo formal que se transforma 
em um estrato único: a lexicogra-
mática. O novo estrato surge entre 
os estratos primitivos do conteúdo e 
da expressão, o que leva ao sistema 
triestrato da Fase III.   

As vocalizações da Fase II ainda 
são unifuncionais – ou matéticas ou 
pragmáticas. Dado que o principal 
encargo da lexicogramática “é sobre-
por os diferentes significados funcio-
nais uns sobre os outros” (HALLIDAY, 
1975, p. 42), seu surgimento leva aos 
enunciados plurifuncionais da língua 
do adulto. As macrofunções transitó-
rias matética e pragmática se trans-
formam nas metafunções maduras 
ideacional e interpessoal, respectiva-
mente. Daí para frente, a criança co-
meça a produzir enunciados que são 
simultaneamente ideacionais e inter-
pessoais, o que marca sua chegada na 
Fase III.  

A Fase III, cujo início se dá por volta 
do início do andar, já é a língua ma-
dura do adulto ou o sistema semióti-
co de ordem superior. Materialmen-
te falando, esse nível tão elevado de 
complexidade do desenvolvimento 
linguístico foi alcançado porque o cé-
rebro, concomitantemente, evoluiu 
do nível primário de consciência para 
o nível superior de consciência. 

Essa estratificação do plano de con-
teúdo [de significados apenas para sig-
nificados e formas ou lexicogramática] 
significou um passo imenso na evolução 
da espécie humana – não é nenhum 
exagero dizer que ela transformou 
homo … em homo sapiens … Ela expan-
diu o poder da língua e, ao fazê-lo, criou 
o cérebro humano moderno. (HALLI-
DAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 25)

A língua do adulto caracteriza-
-se por uma mudança no significado 
do termo ‘função’: de ‘um único uso 
da língua’ ou microfunção na Fase I, 
passando por ‘um uso generalizado 
da língua’ ou macrofunção na Fase 
II, chegando a “componente do sis-
tema linguístico” ou metafunção 
(HALLIDAY, 1975, p. 54) na Fase III, 
isto é, o significado evolui de uma 
conotação extralinguística para uma 
conotação intralinguística de função. 
A mudança é possibilitada devido à 
inserção da lexicogramática (forma), 
que, ao se tornar o cerne do siste-
ma, conecta-se ao domínio material 
via os estratos pré-existentes do 
conteúdo (semântica) e da expres-
são (fonologia ou grafologia). Quan-

do o sistema linguístico inteiro 
é visto de cima, a semântica é a 
interface entre o cerne lexico-
gramatical e o contexto de situ-
ação social; quando o sistema é 
visto de baixo, a fonologia ou a 
grafologia é a interface entre o 
cerne e o mundo físico dos sons 
e sinais gráficos. Quanto aos 
resultados do desenvolvimento 
lexicogramatical, tem-se que os 
enunciados da criança passam 
a ser composições simultâneas 
de todas as metafunções e que 
sua capacidade para significar 
se torna ilimitada, pois, dife-
rentemente das microfunções e 
macrofunções individualizadas, 
as metafunções constituem um 
potencial de significados sociali-
zados/universais.

Além das metafunções idea-
cional e interpessoal da língua do 
adulto, há também a metafunção 
textual. Quanto à sua origem, 
Halliday (1975) diz que ela “surge 
da própria natureza da língua e 
não precisamos, então, investi-
gar sua origem independente no 
processo de desenvolvimento (p. 
52). Contudo, no caso do Nigel, 
ela se desenvolveu “em respos-
ta às necessidades de diálogo e 
narração” (p. 58). 
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Mostra Ciências
uma noite no museu

A CASA DE CRIANÇA se transformou em um grande museu, constituído por vários salões que 
envolveram temas sobre os grandes animais, a evolução dos transportes, as grandes invenções, 

o antigo Egito, os dinossauros e a evolução do homem. A aprendizagem ganhou vida!

E studar sobre as “Grandes Inven-
ções” sempre foi muito instigan-
te pra mim! É algo que apesar de 

nos dar oportunidade de estudar coisas 
do passado, nunca deixa de nos atuali-
zar, pois acabamos por ver como esses 
objetos evoluem com o passar dos anos 
e passamos a dar a eles sua real impor-
tância no nosso dia a dia; algo que geral-
mente, não nos damos conta.

Quando resolvemos trabalhar esse 
projeto no Infantil 4, sabíamos que ia ser 
um estudo que teria um envolvimento 
significativo das crianças, por envolver 
coisas que elas já viram prontas,  estão 
ali ao alcance dos seus olhos, porém não 
faziam ideia, em sua maioria, de como 
“apareceram” para nós.  

Ao meu ver, as crianças superaram 

todas as nossas expectativas quanto ao 
interesse por descobrir sobre a história 
de cada invenção estudada. A cada in-
vento apresentado em sua forma anti-
ga, maiores eram os olhares atentos, as 
perguntas que não acabavam, o querer 
tocar, saber que nome complicado teria o 
seu inventor. Era mais uma vez, sinal de 
que o aprendizado construído ia perpas-
sar os muros da escola. Os relatos dos 
pais sobre o que os filhos vinham apren-
dendo e a empolgação a cada conversa 
informal em sala deixavam no ar a rique-
za que seria a culminância do Projeto. 

Pérolas como: “Antes tinha de girar 
a manivela pra falar no telefone” (Ar-
tur Nolasco), “Quando era antigamente, 
a gente não podia ligar direto pra nossa 
amiga não! Tinha de ligar pra telefonista”. 

(Laura Paiva), “O Graham Bell inventou o 
telefone, mas antes teve outro homem 
que começou a inventar” (Beatriz Siko-
ra), “Hoje, eu vou pegar a minha roupa de 
Graham Bell” (Pedro Soares), a cada vez 
que eram pronunciadas, davam um brilho 
a mais no estudo realizado.

A Mostra Ciências preparada por to-
dos nós, crianças, educadoras, escola, 
pais, veio abrilhantar a finalização desse 
Projeto que, com certeza, vai estar sem-
pre na lembrança das nossas crianças.

Michelle Araújo
Professora do Infantil 4 “D”

“A Mostra Ciências desse ano foi uma 
experiência inesquecível! Do projeto até 
a sua exposição. Cada detalhe foi tra-
balhado com tanto carinho e dedicação 
pelos profissionais e pelas crianças, que 
observar a sua execução em sala me fez 
reviver a infância, mas dentro da “Aqua-
rela” de Toquinho. Vivenciar esse projeto 
em casa tornou-se uma aventura sem 
proporções. Mas entrar naquela escola e 
ver os olhos das crianças brilhando com o 
espetáculo que eles ajudaram a montar... 
essa sensação foi indescritível! Mais uma 
vez vocês conseguiram se superar. Pa-
rabéns a todos da Casa de Criança!”

Carolina Barroso
Mãe do Gustavo Barroso - 1º Ano “G”

“O que eu mais gostei do projeto Uma 
Viagem ao Egito Antigo, foi fazer a flor de 
lótus (os egípcios acreditavam que era 
uma flor sagrada). Aprendi a fazer pi-
râmide. Lá no Egito tinha esfinge, faraó, 
areia fina e lama. Descobri que o sol era 
muito quente e chovia pouco. As pessoas 
gostavam de ouro e de se enfeitar.”

Mariana Fernandes
Aluna do Infantil 5 “B”

Projeto
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Curiosidades

Conheça as particularidades 
da aprendizagem de cada

faixa etária
1 ano

 A criança é capaz de assumir 
a postura de pé, caminhar, 
compreender o significado 

de várias palavras, obedecer 
ordens simples, como: não, 
vem, tchau, dentre outras. 

2 anos
Período propício para acontecer a 
constituição da função simbólica 

(capacidade de representar 
um significado a partir de 

um significante). O campo da 
inteligência aplica-se a situações e 
ações concretas. Anda com maior 

segurança, é capaz de correr e saltar 
com dois pés. Na fala, expressa-se 

utilizando sentenças simples.

3 anos
Nesta fase, a criança amplia 

bastante os seus movimentos. 
Salta com um só pé, anda de 

bicicleta ou triciclo, sobe e desce 
escadas alternando os passos. 

Participa de diálogo, encadeando 
as ideias adequadamente.

4 anos
A criança faz várias 
perguntas e começa 
a formar conceitos e 

generalizar. Já depende 
quase que totalmente dela 
mesma nas rotinas diárias.

5 anos
Aos 5 anos, a criança já está 

bastante madura no controle 
motor de grandes músculos. 
Fala sem fazer sons infantis e 

pode contar uma história longa 
e algumas piadas simples. Sente 
orgulho de suas realizações, além 

de ser bastante segura no seu 
ambiente familiar.

6 anos
Reconhece sua mão direita ou 

esquerda. Faz cópias de modelos 
com blocos de construção, usa os 
blocos para construir e imaginar 
situações. Manifesta interesse 

pelas atividades escolares. 

Ampliação da Escola

Crescer...
C rescer, uma pequena pala-

vra que pode gerar muitas 
inquietações e reflexões. 

Qual o seu significado? Conforme o 
dicionário, é aumentar em número, 
volume, estatura, duração ou inten-
sidade. E crescer na vida? Para nós, 
vai além das características citadas, 
pois envolve a essência de cada um 
e os valores morais, sociais e éticos 
que irão nortear esse processo. Tudo 
isso tem relação direta com nossas 
escolhas, pois elas irão compor o 
nosso Crescer.

Em fevereiro de 2011, a Casa de 
Criança celebrou 19 anos de existência. 
Em geral, esses momentos nos convi-
dam a olhar para o caminho percorri-
do, bem como enfatizar o que, de fato, 
move-nos e onde pretendemos che-
gar.  Na inquietação fomentada pelo 
desejo de sempre oferecer o melhor 
para a formação da nossa comunida-
de escolar, de alguma forma, estamos 
sempre crescendo, em estrutura físi-
ca e equipe de profissionais. 

Nesse sentido, a coordenação do 

BES (Bem Estar Social), pedagógica 
e o serviço de psicologia foram am-
pliados, tendo em vista favorecer um 
melhor acompanhamento do pro-
cesso de ensino e aprendizagem das 
crianças, bem como todas as varian-
tes presentes nesta aquisição. 

Com relação à estrutura física, 
ampliamos o nosso pátio, criamos a 
sala “espaço movimento”, mais um 
local onde as crianças podem expres-
sar-se de forma livre e criativa,  re-
estruturamos a sala de informática, 
construímos uma nova lavanderia e 
rouparia para as crianças e um novo 
refeitório, área de repouso e banhei-
ros para os funcionários da escola.   

Para finalizar, não podemos dei-
xar de fazer referência às famílias que 
acreditam em nosso trabalho e são 
parceiras nesta caminhada. Sempre 
é tempo de agradecer e reconhecer, 
pois as crianças significam a nossa 
inspiração maior.

        
Denise Sanford

Diretora da Casa de Criança.
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Psicologia

A psicologia 
escolar na 

A 
Psicologia Escolar é uma 
área da Psicologia que 
estuda e realiza inter-

venções na dinâmica das rela-
ções entre a comunidade escolar 
(crianças, educadores da escola 
e pais) e os processos ensino e 
aprendizagem.  Visa o desenvol-
vimento global e a aprendizagem 
dos alunos, assim como a for-
mação pessoal e profissional dos 
educadores.

Quem somos e o 
que fazemos 

Na Casa de Criança Escola-
-Creche, nós, Clarisse Neves 
Rabelo e Ana Flávia Holanda 
Rocha, compomos o Setor de 

Psicologia. Atuamos de modo pre-
ventivo e em conjunto com os demais 
Serviços da escola, tendo a missão de 
favorecer com que essa proporcione 
um ambiente fomentador de desen-
volvimento, aprendizagem e relações 
caracterizadas pelo acolhimento, por 
valores como confiança, cooperação, 
respeito e etc., pautadas nos princí-
pios éticos universais. Também fun-
damentamos nossa atuação a partir 
das diretrizes éticas que orientam a 
práxis dos Psicólogos. Assim, traba-
lhamos relações e contribuímos na 
busca de compreensão e resolução 
de questões socioafetivas e cogniti-
vas, objetivando o desenvolvimento 
global e a aprendizagem das crian-
ças, assim como a qualificação das 
competências necessárias aos edu-
cadores e a formação pessoal dos 
mesmos.

Autoavaliação e 
Processo Seletivo

Neste contexto, destacamos o 
trabalho de Autoavaliação do aluno 
(um dos meios de escuta dos sen-
timentos) e o processo de seleção 
de novos profissionais. Quanto ao 
primeiro, foi idealizado pela Co-
ordenação Pedagógica em 2009 e, 
desde então, vem sendo efetivado 
em parceria com o Setor de Psico-
logia. Tem o objetivo de propiciar 
às crianças mais um campo de ex-
pressão de sentimentos, compre-
ensões e sugestões; de reconhecer 
a importância de cada educando e 
suas percepções; de contribuir para 
uma maior compreensão das rela-
ções construídas em cada turma; de 
favorecer a busca de soluções para 

situações expressas pelo infante 
quanto à socialização, aprendiza-
gem, dentre outras e balizar novos 
procedimentos da escola a partir 
das colocações dos educandos.

As propostas apresentadas às 
crianças são concebidas conside-
rando o valor do caráter lúdico na 
infância (através do desenho, pin-
tura e escrita) e desenvolvidas 
dentro de um ambiente acolhedor 
e que resguarda os princípios éti-
cos necessários a esta situação. 
São aplicadas bimestralmente nas 
turmas de Infantil 4 a 1° ano. Nes-
sas ocasiões, os educandos têm nos 
fornecido relatos, exprimindo, em 
geral, sentimentos de estima pela 

escola como um todo e por alguns 
aspectos que esta lhes propor-
ciona como convivência com co-
legas e educadoras, aprendiza-
gem e brincadeira. Percebemos, 
em geral, uma boa receptividade 
das crianças e indícios de que este 
trabalho tem sido uma vivência 
significativa para elas. 

Quanto à seleção, desde o ano 
passado a Casa de Criança vem 
investindo na reformulação dos 
processos seletivos para cola-
boradores da Escola através de 
consultoria especializada (que 
nos trouxe valiosos ensinamentos 
quanto à seleção de pessoal) e da 
introdução de novos instrumen-

Casa de 
Criança

tos a esta rotina, tais como os 
testes psicológicos e a sistema-
tização de entrevistas e estágio 
probatório, que se configuram 
como etapas de uma seleção mi-
nuciosa que buscamos realizar. 

Para a utilização dos testes 
psicológicos são necessários 
critérios éticos não apenas na 
aplicação, mas igualmente na 
correção e interpretação dos re-
sultados, que devem ser emba-
sados em conhecimentos sobre 
teorias psicológicas e/ou psica-
nalíticas.  É importante mencio-
nar que o uso de testes psicoló-
gicos na seleção de pessoal da 
Casa de Criança não tem o obje-
tivo de traçar perfis psicológicos 
ou fazer avaliações clínicas, mas 
oferecer-nos a possibilidade de 
conhecer características e habi-
lidades do candidato que sejam 
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Eventos

Dia das mães
“Feliz Dia das Mães!
Era festa na Casa de Criança!
Na sala de maquiagem improvisada na es-
cola, confiei meu make-up a uma pequena 
maquiadora. Além de sombra, blush e ba-
tom, ganhei mais brilho em meu sorriso e 
mais cores em meu dia!
Dia das mães feliz!

Sâmia Gesbert
Mãe da Sophie Gesbert (Infantil 5 A)

Páscoa e                    
Semana da Alegria

“Fiquei muito feliz por mais uma vez ver meus 
filhos participarem de algo tão edificante. As 
comemorações pela Páscoa dessa vez supera-
ram minhas expectativas... A partilha do pão deu 
oportunidade de entenderem essa data de for-
ma especial. A apresentação das crianças para 
os idosos foi comovente. Me emocionei duas 
vezes vendo a alegria dos “convidados”, o olhar 
curioso dos meninos, gestos de carinho e ações 
de solidariedade. Isso nos dá outra dimensão so-
bre o significado de datas como essa.”

Daiane Rocha
Mãe do Davi (1º Ano E) 
e do Luca (Infantil 3 C)

Psicologia

Conheça algumas 
de nossas ações...

 Escutar e orientar as professoras quanto aos 
pensamentos e sentimentos decorrentes das relações 
de trabalho, bem como o desenvolvimento socioafetivo 
das crianças;

 Acompanhar as crianças através do trabalho 
com as professoras, das observações em 
diferentes vivências da rotina escolar, da escuta 
dos sentimentos dos alunos e das reuniões com os 
pais e profissionais clínicos dos educandos; 

 Realizar, juntamente com a Direção e os setores 

do Bem estar Social e Nutrição, um trabalho que visa 
contribuir para o crescimento pessoal e profissional 
da equipe do BES, enfocando temas como afetividade, 
comunicação, cooperação etc, oferecendo assim mais 
um espaço de expressão de ideias, desejos e buscando 
melhorias na qualidade das relações entre os membros;

 Conduzir, com o apoio da Direção da escola, da 
Coordenação do BES e da Coordenação Pedagógica, 
os processos seletivos para professoras, auxiliares 
de sala e demais funcionários que poderão compor o 
quadro da escola. 

adequadas ao perfil profissio-
nal que buscamos. Nesse sen-
tido, a entrevista e o estágio 
probatório também colaboram 
de forma decisiva para a con-
tratação de professoras, au-
xiliares, estagiárias, etc. 

Assim, estamos construin-
do uma prática cujo objetivo 
maior é trazer para a Casa 
de Criança profissionais  que 
compartilhem da nossa mis-
são e filosofia, buscando sem-
pre oferecer às nossas crian-
ças um ambiente favorável 
ao aprendizado e à formação 
humana.

Ana Flávia Holanda Rocha 
Psicóloga CRP 11/991
Clarisse Neves Rabelo            
Psicóloga CRP 11/05862
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Criança tem cada uma
O professor Iuri 
estava explicando 
as formas de falar 
mamãe em inglês: 
“mom – mother” e 
Gabriela disse: “igual 
como a vaca faz!” 
(Infantil 4 B)

Na roda explorando 
os meios de 
transportes, a 
professora mostrou 
a foto de um foguete 
e Bruno Lima 
rapidamente falou: 
“O foguete voa para 
o espaço cideraco!” 
(Infantil 3 D)

Na aula de 
informática, a 
professora apresentou 
o novo site da escola 
às crianças. Ao ver 
sua foto na página 
inicial, Marcelo 
gritou: “Que coisa 
doida, tia! Como tu 
botou minha cara 
aí?” (Infantil 5 C)

A psicomotricista 
Márcia, ao conversar 
com as crianças do 
Infantil 3 sobre a 
reforma do salão de 
psicomotricidade, foi 
surpreendida com o 
questionamento de 
Júlia Costa: “tia, o 
salão vai ser pintado 
de rosa e lilás?” 
(Infantil 3 A)

Mariana Monteiro, 
durante o passeio 
de integração, ficou 
fora da piscina, pois 
estava resfriada. 
Ao ver seu grupo 
tomando banho, 
pediu para colocar 
os pés na água. A 
psicóloga Clarisse 
questionou: “Mas, 
Mariana, você não 
está doente?” E 
ela rapidamente 
respondeu: “Tia, 
eu tô doente é do 
rosto e não do pé”. 
(Infantil 4 G)

A fonoaudióloga 
Jacqueline, ao 
realizar uma 
atividade de 
leitura de imagens, 
apresentou a 
figura do Cascão. 
Prontamente João 
Vitor Sousa falou: 
“Tia, eu queria 
muito entrar no 
filme da Mônica 
para dar um banho 
no Cascão”. 
(Infantil 3 H)

Estávamos 
na roda para 
ouvir uma 
história, trazida 
por Melissa, 
quando, depois 
de cantarmos a 
música da história, 
ela levantou e 
falou: “Agora 
eu vou fazer os 
combinados da 
história – não 
vale rasgar, nem 
comer, nem levar 
o meu livro pra 
casa.” 
(Infantil 4 D)

Criançar22 Criançar 23



CASA DE CRIANÇA É 
CONFIAR E CONSTRUIR


