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HISTÓRIA – AULA 8 
 
Unidade Temática: Registros da história: linguagens e culturas. 

Objetos de Conhecimento: As tradições orais e a valorização da memória; o surgimento da escrita 

e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. 

 

A HISTÓRIA DA ESCRITA 
 

Durante milhares de anos, os homens sentiram a necessidade de registrar as informações 

e construíram progressivamente sistemas de representação. Desenvolvida também para guardar 

os registros de contas e trocas comerciais, a escrita tornou-se um instrumento de valor inestimável 

para a difusão de ideias e informações. Foi na Antiga Mesopotâmia, há cerca de 6 mil anos atrás, 

que se desenvolveu a escrita ideográfica, um dos inventos na progressão até a escrita alfabética, 

agora usada mundialmente. 

Em época bastante remota, homens e mulheres utilizam figuras para representar cada 

objeto. Esta forma de expressão é chamada de “pictográfica”. A fase pictórica apresenta uma escrita 

bem simplificada dos objetos da realidade, por meio de desenhos que podem ser vistos nas 

inscrições astecas presentes em cavernas, ou nas inscrições de cavernas do Noroeste do Brasil. 

  
Figura 1: Escrita pictográfica 

Em seguida, surgiu a escrita ideográfica, que não utilizava apenas rabiscos e figuras 

associados à imagem que se queria registrar, mas sim uma imagem ou figura que representasse 

uma ideia, tornando-se posteriormente uma convenção de escrita. Os leitores dependiam do 

contexto e do senso comum para decifrar o significado. As letras do nosso alfabeto vieram dessa 

transformação. 

  

*Os astecas foram uma das principais civilizações 

pré-colombianas (conjunto de povos que 

habitavam o continente americano antes da 

chegada dos europeus) e viviam na região da 

Mesoamérica. A capital do Império Asteca – 

Tenochtitlán – foi estabelecida no local onde hoje 

fica a Cidade do México. Viveram entre o período 

de 1300 à 1521 até a colonização espanhola que 

foi responsável pela dizimação desta civilização. 
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Depois, essa escrita passa a associar símbolos fonéticos, ainda sem nenhuma vogal, com 

os seus referentes: é a chamada “escrita fonética”. Primeiro surgiram os silabários, conjunto de 

sinais específicos para representar as sílabas, isto é, os sinais representavam sílabas inteiras em 

vez de letras individuais.

 
Figura 2: Escrita alfabética 

Em seguida, os gregos adaptaram o sistema de escrita 

fenícia agregando as vogais e criando assim a escrita 

alfabética (“alfabeto”, palavra derivada de alfa e beta, as duas 

primeiras letras do alfabeto grego.) 

Posteriormente, a escrita grega foi adaptada pelos 

romanos, constituindo-se o sistema alfabético greco-
romano, que deu origem ao nosso alfabeto. Esse sistema 

representa o menor inventário de símbolos que permite a 

maior possibilidade combinatória de caracteres, isto é, 

representação dos sons da fala em unidades menores que a 

sílaba. 

A escrita é um método de registrar a memória cultural, política, artística, religiosa e social de 

um povo. Instrumentaliza a reflexão, a expressão e a transmissão de informações, entre outras 

necessidades sociais.  
Fonte: http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/impresso/imp_basico/e1_assuntos_a1-6.html 

Acesso em 04/03/2021 

 

Se quiser saber mais sobre a história da escrita, acesse o material complementar através do 

vídeo abaixo: 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nOvLmDGE9BE 

 

Agora, vamos realizar as atividades propostas de acordo com seu entendimento sobre o texto. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nOvLmDGE9BE
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1- Diferencie os tipos de escrita, caracterizando cada uma delas: 

 

a) Escrita pictográfica: 

  

  

 

b) Escrita ideográfica:  

  

  

 

c) Escrita alfabética:  

  

  

 

d) Escreva 5 situações em que você utiliza a escrita para se comunicar, comprovando assim, 

que realmente a escrita é uma invenção indispensável a nossa vida até os dias de hoje e 

refletindo sobre sua utilização para nossa autonomia e registro da história. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

e) Vamos imaginar que você está vivendo na época em que somente a escrita pictográfica é 

utilizada. Como você deixaria uma mensagem registrada na caverna, contando sobre o 

que estamos vivendo atualmente, uma pandemia mundial por conta do coronavírus (covid-

19). 
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Faça o registro de forma pictográfica abaixo, e explique o que os seus desenhos quiseram 

representar. 

 

 
 

Lembre-se: nada de utilizar nosso sistema alfabético para se expressar na caverna! 

 

 
 
 O que seus desenhos quiseram representar? 

  

  

  

  

  

  

  

  


	ALGUNS ALFABETOS



