
 

 

 
ALINE AMANDA DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE DIFERENTES ABORDAGENS ACERCA  DA 
ESCRITA DA CRIANÇA E SUA RELAÇÃO COM A 

ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2012 



 

ALINE AMANDA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE DIFERENTES ABORDAGENS ACERCA  DA 
ESCRITA DA CRIANÇA E SUA RELAÇÃO COM A 

ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade  Estadual de Londrina. 
 
Orientadora: Beatriz Carmo Lima de Aguiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2012



 

ALINE AMANDA DA SILVA 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE DIFERENTES ABORDAGENS ACERCA  DA 
ESCRITA DA CRIANÇA E SUA RELAÇÃO COM A 

ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO. 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade  Estadual de Londrina. 

 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Orientadora:  Profª Ms. Beatriz Carmo Lima 

de Aguiar. 
Universidade Estadual de Londrina 

 
 
 
 

____________________________________ 
Profª Drª. Marta Silene Ferreira de Barros 

Universidade Estadual de Londrina  
 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Ms. Cassiana Magalhães Raizer 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 
 

Londrina, _____de ___________de _____. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico essa pesquisa a Deus em primeiro 

lugar, que me deu força e sabedoria para 

conseguir concluí-lo. Também a minha família, 

em especial minha mãe Dalva que sempre me 

incentivou a seguir meus estudos e meu pai 

Armando que muitas vezes, mesmo sem ter a 

palavra certa, me mostrou a verdade e me 

ensinou a ser uma pessoa persistente. 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus o grande responsável por eu estar 

aqui hoje, por me guiar durante todos esses anos, me ajudando a superar minhas 

dificuldades e permitindo que eu pudesse concluir mais uma etapa da vida. 

Aos meus pais Dalva e Armando que sempre foram meus pilares de 

sabedoria, honestidade e fé. Agradeço-os pelo imenso apoio durante todos esse 

anos, estando ao meu lado sempre. Em especial minha mãe que sempre foi minha 

amiga, me apoiando nas decisões difíceis e me acolhendo nos momentos de 

fragilidade, dando sempre um colo, um aconchego. 

Aos meus irmãos Diogo e Kátia que sempre estiveram ao meu lado 

nos momentos mais tristes, mas também nos momentos mais alegres, sendo para 

mim exemplos vivos de superação, sabedoria e companheirismo. Também a minha 

sobrinha Rúbia que desde que nasceu só me trouxe alegrias, tendo sempre uma 

palavra agradável para me fazer sorrir. 

As minhas amigas de sala Suelen, Marcele, Vanessa, Laoana, 

Juliana, Luciana e Juliane que passaram maior parte do tempo comigo, aguentando 

meus dias de tristezas, alegrias e também de estresses. Agradeço-as pela amizade 

e pela força que tive de cada uma quando mais precisei. Não posso esquecer 

também das minhas grandes amigas Thais, Fernanda Dama, Fernanda Petri, Bruna, 

Aline, Ravena e Mariana que sempre me acompanharam nessa trajetória, e mesmo 

as vezes estando ausentes serão sempre lembradas com imenso carinho. 

Agradeço também ao meu namorado Tiago que sempre esteve 

comigo em todas as situações, me ajudando, me dando forças para que eu pudesse 

crescer. Ele, que com toda paciência aguentou minhas crises de choro, meus 

estresses diários, me ajudando a driblar os obstáculos que foram surgindo.  

À minha avó Ercília que continua presente em minha memória e em 

meu coração, que mesmo sem saber teve grande influência na minha vida e no meu 

modo de ser, pois me ensinou com sua garra, e sabedoria que as pessoas tem muito 

mais a oferecer em seu interior.  

 



 

Por fim mas não menos importante, agradeço aos meus mestres que 

me ensinaram desde que eu era apenas uma criança. Afinal foi espelhada nesses 

modelos que estou correndo atrás do meu sonho de um dia ser uma professora. 

Quero ressaltar de maneira especial minha professora, amiga e diretora Cleirie que 

viu minhas dificuldades durante todo esse curso e que com todo carinho, paciência e 

ternura me apoiou na construção desta pesquisa, me incentivando sempre a ter um 

olhar mais crítico a respeito da educação.  

Em especial, agradeço a minha orientadora que desde o início 

acompanhou minhas construções e desconstruções, sempre me apoiando e me 

fazendo aprender a cada orientação. Só posso agradecer pelas broncas, pelos 

elogios e pelas trocas de carinho e compreensão. Posso dizer com certeza  que 

encontrei em minha vida mais uma pessoa muito especial, que me marcou com sua 

sabedoria, honestidade, caráter e simplicidade ao ensinar. Obrigada por tudo. 

  



 

 
 
SILVA, Aline Amanda da. A construção da escrita da criança e sua relação com 
a alfabetização e o letramento. 2012. 73 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso, 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 
 

 
RESUMO 

 
 

Esta pesquisa é resultado de uma investigação bibliográfica realizada a partir de 
autores que falam sobre conceitos de alfabetização, letramento e construção da 
escrita da criança e tem como objetivo compreender o desenvolvimento das etapas 
da construção da escrita infantil e sua relação com a alfabetização e o letramento. 
Realizamos também uma pesquisa de campo para investigar as hipóteses de escrita 
apresentadas pelas crianças. No decorrer desta pesquisa foi apresentado como 
principal abordagem, a construção da escrita da criança de acordo com a 
perspectiva de Ferreiro e Teberosky (1999). Para entender melhor esse processo foi 
necessário aprofundar também outros conceitos, como, alfabetização e letramento, 
apontando visões diferentes a respeito dessas abordagens, utilizando autores de 
perspectivas distintas, tanto do construtivismo, quanto da perspectiva histórico-
cultural. É importante ressaltar que apresento essas duas vertentes teóricas para 
possibilitar mais de uma visão sobre o assunto. A conclusão desta pesquisa é feita a 
partir de análises da construção da escrita da criança, trazendo à tona a importância 
do professor nessa construção como um mediador, possibilitando ao indivíduo uma 
aprendizagem da escrita fundamentada na alfabetização e no letramento. 
 
Palavras-chave: Construção da escrita. Alfabetização. Letramento.  
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1.  INTRODUÇÃO     

 

A presente pesquisa tem como eixo principal, a construção da 

escrita e da linguagem da criança. É uma questão bastante discutida, pois há certa 

preocupação de como se está “alfabetizando” as crianças atualmente. De certa 

forma, algumas crianças estão “saindo” do fundamental I sabendo ler e escrever, 

porém, em alguns casos, não há nenhuma compreensão daquilo que escreveu ou 

que é solicitado a ler, não havendo interpretação da sua própria escrita. A leitura é 

mecânica e fragmentada.  

 Vendo a importância e a preocupação que se estabelece em 

relação à alfabetização e ao letramento hoje, é que defini o meu tema, pois por meio 

dele será possível aprofundar meus estudos sobre essa questão, relacionando-a 

com a construção da escrita da criança, uma união que considero importante. 

O ponto principal dessa pesquisa é debater sobre a relação entre 

alfabetização, letramento e a construção da escrita da criança, sendo assim a 

questão central que norteia essa discussão é: como se dá a construção da escrita 

da criança e como estabelecer uma relação entre essa construção e o processo de 

alfabetização e letramento? 

Busquei responder o problema apresentado, apontando os aspectos 

principais da construção da escrita da criança na educação infantil e também nos 1º 

e 2º anos do ensino fundamental, abrindo discussões sobre como a alfabetização e 

o letramento estão associados a esta construção, enfatizando a importância dessa 

união na iniciação da escrita. 

A pesquisa tem como objetivo geral compreender o desenvolvimento 

das etapas da construção da escrita e sua relação com a alfabetização e o 

letramento.  Tendo como objetivos específicos, apresentar cada etapa da construção 

da escrita da criança, ressaltando conceitos sobre alfabetização e letramento. 

Para desenvolver este trabalho, utilizei a pesquisa bibliográfica, pois 

a mesma auxilia na explicação do problema que foi delimitado. Cervo e Bervian 

(2002) afirmam que por meio da pesquisa bibliográfica buscamos “conhecer e 

analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um 

determinado assunto, tema ou problema (p. 65).  

Neste contexto, vemos que a investigação bibliográfica possibilita 

uma base fundamental para a iniciação da pesquisa, pois por intermédio dela 
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ficamos em contato com o que já foi escrito sobre o assunto que procuramos. Sendo 

assim, a pesquisa pode se tornar descritiva, tendo a finalidade de descrever sobre o 

assunto em questão, tendo como base as consultas em livros, artigos e outros 

escritos. A pesquisa pode ser também experimental, buscando informações em 

campos específicos do nosso estudo a fim de encontrar respostas ao nosso 

problema inicial. 

 
 

A pesquisa bibliográfica constitui parte da pesquisa descritiva ou 
experimental quando é feita com o intuito de recolher informações e 
conhecimentos prévios acerca de um problema para o qual se 
procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer 
experimentar (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 66). 

 
 
Portanto para um bom desenvolvimento deste trabalho, utilizei além 

das análises bibliográficas, a pesquisa descritiva que em suas diversas formas 

(estudos descritivos, pesquisa de opinião, pesquisa de motivação, estudo de caso e 

pesquisa documental), “trabalha sobre dados ou fatos colhidos da própria realidade” 

(CERVO; BERVIAN, 2002, p. 67) por meio dessa junção entre as pesquisas tive um 

melhor embasamento para me aprofundar nas discussões. 

Foi realizada ainda uma pesquisa de campo com crianças entre três 

e cinco anos que frequentam instituições de educação infantil e também crianças do 

1º e 2º ano do ensino fundamental I, objetivando analisar como ocorre essa 

construção da escrita em diferentes contextos e sob diferentes mediações. A 

pesquisa de campo de acordo com Cruz e Ribeiro (2004, p.28) “consiste na 

observação atenta de um objeto de interesse do pesquisador. Envolve técnicas de 

coleta e apresentação de dados e uma discussão qualitativa dos resultados”.  

Antes de aplicar a coleta de dados, fiz um pré-teste do instrumento. 

As autoras Cruz e Ribeiro (2004) sugerem que é necessário aplicar um pré-teste, a 

fim de corrigir possíveis erros de formulação, visando assim um melhor desempenho 

desse instrumento de coleta de dados. Para realizar essa coleta de dados fiz uso do 

teste semântico, que possibilitou respostas espontâneas das crianças referentes à 

construção da escrita.  Vale ressaltar que a metodologia utilizada foi à qualitativa, 

pois conforme as autoras Marconi e Lakatos (2004): 
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A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc 
(p. 269). 

 
  
Como referência teórica, cito algumas autoras que são fundamentais 

para se compreender a relação entre alfabetização, letramento e o processo de 

construção da escrita.  Entre elas Soares (2004), Teberosky (1999) e Ferreiro 

(1987). 

Para melhor compreensão do leitor a pesquisa foi estruturada em 

três capítulos. O primeiro trata de uma introdução ao tema proposto, abordando 

alguns dos problemas encontrados na educação hoje em relação à leitura e a escrita 

da criança, trazendo como ponto principal a questão da alfabetização e do 

letramento. Também são expostas neste capítulo as ideias das autoras Soares 

(2004) e Mortatti (2006) que inicialmente fazem uma retomada histórica do conceito 

de alfabetização na sociedade. Posteriormente é apresentado os conceitos de 

alfabetização e letramento partindo de duas concepções díspares, a da autora 

Soares (2004) e Ferreiro (1990) possibilitando ao leitor visões distintas sobre um 

mesmo conceito. 

No segundo capítulo aprofundo a discussão a respeito da 

construção da escrita infantil, tendo como principal referência à obra “Psicogênese 

da língua escrita” das autoras Teberosky e Ferreiro (1999), porém também é 

apresentada outra visão de construção da escrita, partindo da perspectiva histórico-

cultural trazendo os autores Vigotsky (2008) e Luria (2001) como referências, 

buscando sempre evidenciar duas possibilidades de se pensar a construção da 

escrita da criança. 

Por fim, são expostos no terceiro capítulo alguns dos testes 

semânticos1 realizados com as crianças, trazendo algumas considerações sobre os 

mesmos com base na perspectiva de Teberosky e Ferreiro (1999). Neste capítulo há 

também alguns apontamentos sobre as possibilidades de se trabalhar com a 

alfabetização e o letramento nessa construção inicial da escrita, fazendo algumas 

considerações a respeito da importância dessa união. 
                                                
1 O teste semântico é uma atividade feita com a criança para identificar em que nível de escrita ela se encontra. 
Nele são apresentadas quatro palavras e uma frase sendo elas polissílabas, trissílabas, dissílabas e 
monossílabas, lembrando que as palavras devem pertencer à mesma classe. Ex; comida, brinquedos, natureza, 
animais e etc. 
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2. UMA BREVE INTRODUÇÃO AO TEMA. 

 

Sabemos que uma das maiores preocupações educacionais no 

Brasil hoje é o analfabetismo. O IBGE2 afirma que as taxas de analfabetismo caíram 

nas últimas décadas do século XIX, e essa queda continua perceptível ao longo do 

século XX, porém esse problema educacional ainda preocupa, pois mesmo com a 

redução nos gráficos, nosso país possui um total de 9,6%3 de pessoas analfabetas.  

De certa forma essa não é somente uma preocupação educacional, 

mas também política e social, que nos leva a refletir ainda mais em busca de 

soluções que mude esses índices. Com esses números alarmantes, a culpa de todo 

esse “fracasso” acaba caindo sobre a escola, como se toda a responsabilidade de 

manter os indivíduos alfabetizados fosse dela. 

Vendo essa inquietação educacional e os altos índices de 

analfabetismo, percebo a importância de aprofundar um pouco mais essa discussão, 

buscando entender melhor o conceito de alfabetização e letramento para 

posteriormente compreender como esses dois conceitos podem auxiliar no 

desenvolvimento da escrita da criança desde cedo. 

Sendo assim, alguns autores são fundamentais para 

compreendermos essa relação entre alfabetização, letramento e o processo de 

construção da escrita, entre elas Soares (2004), Teberosky (1999) e Ferreiro (1987). 

As autoras Soares (2004) e Ferreiro (1987) possuem concepções 

divergentes em alguns aspectos, principalmente ao conceituarem alfabetização e 

letramento. Ferreiro (1987) segue a linha teórica piagetiana e tem uma visão 

diferenciada da construção da escrita, pois considera importante estimular a criança 

a pensar em hipóteses sobre a forma que escreve. Para a autora as formas que 

utilizam a memorização de fonemas sem a reflexão do que se faz é um retrocesso. 

Essa posição se afirma em uma entrevista concedida a revista nova escola, em que 

ela afirma: 

  
 

Eu não aceito discutir alfabetização hoje nos mesmos termos que se 
discutia nos anos 1920. Os defensores do método fônico não levam 
em conta um dado que sabemos hoje ser fundamental, que é o nível 

                                                
2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
3Dados pesquisados no site do IBGE Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias 
acesso em: maio de 2012. 
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de conscientização da criança sobre a escrita. Ignorar que ela pensa 
e tem condições de escrever desde muito cedo é um retrocesso. Eu 
não admito que a proíbam de escrever. (PELEGRINI, 2003)  
 
 

Outro ponto que a autora discorda é em relação à “separação” das 

expressões letramento e alfabetização, pois para ela usar a expressão letramento no 

lugar de alfabetização tudo bem, porém o que não funciona é a “coexistência dos 

dois termos” (FERREIRO apud PELEGRINI, 2003).  

Nota-se com essas afirmações de Ferreiro (2003), que há muitas 

concepções sobre um mesmo termo, por isso é necessário analisar mais de uma 

ideia, para obter um conhecimento mais elevado a respeito do assunto, não ficando 

restrito somente a uma visão. 

Desta forma em contrapartida apresento a autora Soares (2004) que 

possui algumas concepções divergentes de Ferreiro (1987), como por exemplo, a 

utilização dos termos Alfabetização e Letramento, para diferenciar os dois momentos 

do processo de apropriação da escrita.  A autora conceitua letramento como um 

processo que acontece em diferentes momentos, ou seja, quando a criança faz uso 

da leitura e da escrita em diferentes contextos. Já a alfabetização é vista por ela 

como um processo reservado à escola, por ser um momento em que há a aquisição 

das técnicas de escrita. 

 
Chamo a escrita de técnica, pois aprender a ler e a escrever envolve 
relacionar sons com letras, fonemas com grafemas, para codificar ou 
para decodificar. Envolve, também, aprender a segurar um lápis, 
aprender que se escreve de cima para baixo e da esquerda para a 
direita; enfim, envolve uma série de aspectos que chamo de técnicos. 
Essa é, então, uma porta de entrada indispensável (SOARES, 2003). 
 
 

Soares4 (2003) acredita que a alfabetização é tão importante quanto 

o letramento, pois 

 
Aprender a ler e escrever não é aprender a codificar e decodificar. Aí 
é que está o erro. Ninguém aprende a ler e a escrever se não 
aprender relações entre fonemas e grafemas para codificar e para 
decodificar. Isso é uma parte específica do processo de aprender a 
ler e a escrever. Linguisticamente, ler e escrever é aprender a 
codificar e a decodificar.  

                                                
4 Professora emérita da UFMG. Parte de palestra proferida na FAE UFMG, em 26/05/2003, na 
programação "Sexta na Pós". Transcrição e edição de José Miguel Teixeira de Carvalho e Graça 
Paulino. 
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É possível perceber que as autoras tratam de um aspecto em 

comum que é a alfabetização e o letramento, porém cada uma possui um 

pensamento diferente em relação ao tema.   

Para nortear esta pesquisa em relação às concepções de 

alfabetização e letramento, utilizo a autora Soares (2004), que traz profundas e 

relevantes discussões, abordando os conceitos de cada termo e a relevância desses 

aspectos. A autora já produziu artigos e livros que servirão como base para 

aprofundar as discussões. 

Em um dos seus artigos “Alfabetização e letramento: caminhos e 

descaminhos”, ela retoma brevemente os conceitos de alfabetização e letramento 

afirmando que alfabetização se distingue de letramento, porém 

 
 

[...] embora distintos, alfabetização e o letramento são 
interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido 
quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de 
escrita e por meio dessas práticas, ou seja: em um contexto de 
letramento e por meio de atividades de letramento (SOARES, 2004). 

 
 
A autora faz também uma breve retomada histórica de como se deu 

esse processo de alfabetização em tempos passados, e como foi surgindo essa 

preocupação com a aprendizagem da leitura e da escrita, porém não é uma 

abordagem tão aprofundada quanto da autora Mortatti (2006) que faz discussões 

importantes a respeito do histórico da alfabetização no Brasil.  

Mortatti (2006) em um de seus artigos “História dos métodos de 

alfabetização no Brasil” traz alguns momentos históricos importantes. Inicialmente a 

autora faz um breve comentário sobre o século XX em que o termo alfabetização foi 

utilizado para denominar o ensino da leitura e escrita na fase inicial de escolarização 

da criança. 

De acordo com a autora desde o fim do século XIX, há disputas 

relacionadas com antigas e novas explicações para um mesmo problema, que é a 

dificuldade em aprender ler e escrever. Algumas datas são apresentadas como 

marcos principais desta “luta” sobre a alfabetização.  

O ano de 1876 é tido como marco inicial, pois houve à publicação da 

Cartilha Maternal editada em Portugal e a partir do início da década de 1880 o 
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método contido nessa cartilha (método João de Deus ou método da palavração) 

passou a ser divulgado no Brasil, principalmente nas províncias de São Paulo e 

Espírito Santo (MORTATTI, 2006 p. 5-6). 

Esse método prevaleceu até o início de 1890, e a partir de então 

iniciou-se uma disputa dos que defendiam o método João de Deus e os que 

defendiam os métodos sintéticos: da soletração, do fônico e da silabação. Com essa 

disputa os professores que estudaram em escolas normais passaram a enfatizar o 

ensino metódico. 

Na primeira década republicana surge o método analítico, sendo 

obrigado sua utilização nas escolas públicas paulistas. As cartilhas produzidas no 

segundo momento da história da alfabetização foram criadas no início do século XX, 

baseadas pragmaticamente no método analítico (processos de palavração e 

sentenciação). Surge então uma acirrada disputa partidária, os que defendiam esse 

novo e revolucionário método e os que ainda optavam pelo antigo e tradicional 

método sintético (MORTATTI, 2006 p. 6-7). 

Em 1920 a discussão sobre os métodos continuou, e só no fim de 

1910 que o termo alfabetização começou a ser usado, se referindo ao ensino inicial 

da escrita e da leitura (MORTATTI, 2006 p.8). Em meados de 1920 houve uma 

resistência quanto ao uso do método analítico por parte dos professores e passaram 

então a procurar novas propostas para solucionar os problemas de aprendizagem. 

Posteriormente houve uma “apropriação do construtivismo”, visando 

uma “desmetodização” (MORTATTI, 2006). Essa construção histórica não acaba 

aqui, pois a cada dia surge algo novo sendo formulado e reformulado. E é sobre 

essa caminhada que a autora Mortatti (2006) baseia suas discussões e 

apontamentos, apresentando cada período importante e marcante na trajetória do 

conceito de alfabetização. 

Após essa retomada histórica, que fala sobre os caminhos já 

percorridos pela alfabetização, Soares (2004) apresenta em seu artigo 

“Alfabetização e letramento: caminhos e descaminhos”, as facetas da aprendizagem 

da língua escrita conhecidas como: faceta fônica, faceta da leitura fluente, faceta da 

leitura compreensiva e a faceta da identificação.  

Porém o que a autora critica é que mesmo havendo várias facetas 

nessa aprendizagem, a tendência ao ensinar é utilizar apenas uma delas, a 

tradicional faceta fônica e consequentemente empregar uma única metodologia. 
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Contudo ela ainda apresenta um caminho para superar esses problemas, que é por 

meio da integração e articulação das várias facetas no processo inicial da língua 

escrita, porém para que isso se concretize é preciso trabalhar a alfabetização e o 

letramento juntos, o que ela considera como alfabetizar letrando ou letrar 

alfabetizando (SOARES, 2004). 

Soares (1985) argumenta um pouco mais sobre “As muitas facetas 

da alfabetização” em outro artigo, em que faz uma abordagem mais centrada nesses 

aspectos. A autora apresenta as facetas sob três categorias, discutindo cada uma 

delas dentro do conceito de alfabetização, partindo da natureza do seu processo e 

de seus condicionantes.  

Soares (2004) conceitua alfabetização como “processo de aquisição 

do código escrito, das habilidades de leitura e escrita” (p.15) Sendo assim, 

“alfabetizar significa adquirir a habilidade de codificar a língua oral em língua escrita, 

e de decodificar a língua escrita em língua oral” (p. 15-16). Entretanto a autora 

afirma que a alfabetização não é uma habilidade e sim um conjunto delas, o que a 

torna um “fenômeno complexo e multifacetado” (p.18). 

Em relação ao processo de alfabetização, a autora ressalta que 

muitas pesquisas estão sendo feitas, e muitos pesquisadores acabam estudando 

uma ou outra faceta, quando certo seria estudar todas para fazer uma integração 

entre elas, promovendo uma aprendizagem mais significativa da linguagem escrita. 

Ainda no artigo “A reinvenção da alfabetização” Soares (2003) 

afirma que a alfabetização e o letramento são termos distintos, porém são “duas 

aprendizagens que se faz ao mesmo tempo, uma não é pré-requisito da outra” (p.1). 

A autora faz uma ressalva sobre essa nova concepção de alfabetização que surgiu 

baseada no construtivismo, ela aprecia a teoria de que a criança aprende por meio 

do contato com o objeto, e considera a ideia muito interessante e positiva, pois 

acredita que é desta forma que todos nós aprendemos, a crítica que ela faz é em 

relação ao esquecimento dos professores quanto à utilização dos métodos 

(SOARES, 2003). 
 
 
[...] todos têm uma bela teoria construtivista da alfabetização, mas 
não tem método, se antigamente havia método sem teoria, hoje 
temos uma teoria sem método. E é preciso ter duas coisas: um 
método fundamentado numa teoria e uma teoria que produza um 
método (SOARES, 2003). 



 18

 
 
Soares (2003) afirma que a falta de especificidade é como uma 

“desinvenção” da alfabetização e por isso considera importante reinventar a 

alfabetização, ou seja, resgatar essas especificidades da alfabetização, de aprender 

a técnica, os códigos e também desenvolver as práticas do uso dessa técnica, pois 

ela acredita que possa ser uma esperança, mas não uma solução para os 

problemas.  

Vemos então que essa discussão envolvendo alfabetização e 

letramento vai muito além, não começou hoje e não é agora que vai terminar. As 

duas autoras Ferreiro (2003) e Soares (2003), são muito conceituadas e entendem 

deste assunto, por isso as utilizarei como referência principal para pensarmos 

nesses “dois” conceitos, entendendo melhor cada um deles e como eles se 

relacionam. 

 

 

2.1   PENSANDO SOBRE OS CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. 
 
 

A discussão sobre alfabetização e letramento, tem sido um dos 

focos da área educacional nos últimos anos, creio que não seja por causa da 

alfabetização em si, mas por causa desse novo conceito que surgiu: o letramento. 

Para iniciar essa discussão trago como referência a autora Ferreiro (1990), que 

propõe uma nova forma de pensar a alfabetização. Ela acredita que de certa forma 

fez uma revolução no conceito de alfabetização, pois tirou os métodos e os testes de 

foco passando a dar mais ênfase ao desenvolvimento da criança frente à construção 

da linguagem escrita.  

A visão que a autora tem sobre alfabetização apresenta como base 

a tríade aluno, professor e objeto, objeto esse tratado pela autora como um 

instrumento importante na aquisição do conhecimento. Porém “é evidente que, por si 

só, a presença isolada do objeto e das ações sociais pertinentes não transmitem 

conhecimento, mas ambas exercem uma influência, criando as condições dentro das 

quais isto é possível” (FERREIRO, 1990, p.43). 
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Alfabetização e letramento é tratado pela autora como um processo 

único, elementos indissociáveis no processo de construção e aquisição da escrita, 

pois acredita que ambos acontecem ao mesmo tempo, na atividade da construção 

do conhecimento. Portanto “o desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, 

em um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as informações sociais, 

não são recebidas passivamente pelas crianças” (FERREIRO, 1987, p.24).     

De acordo com a autora a alfabetização não é um processo 

demarcado, pois se inicia desde antes a inserção na escola, porém não tem seu fim 

ao sair dela, pois se trata de uma construção contínua. Por isso é importante 

considerarmos os conceitos e os conhecimentos que a criança já carrega, 

auxiliando-as em suas construções posteriores. 

 
 
Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para 
escrever coisas inteligentes, divertidas ou importantes.  Essas são as 
que terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram a 
alfabetizar muito antes, através da possibilidade de entrar em 
contato, de interagir com a língua escrita. Há outras crianças que 
necessitam da escola para apropriar-se da escrita (Ferreiro, 1999, 
p.23). 
  
 

Ferreiro (1990) diferentemente de Soares (2001) acredita que o 

processo de alfabetização se inicia anterior a escola, e é uma construção da criança, 

em que a mesma constrói hipóteses de escrita a fim de representar seus desejos, 

vontades, gostos, medos e etc. Contudo nem sempre é fácil aceitar essa construção, 

pois “estamos tão acostumados a considerar a aprendizagem da leitura e escrita 

como um processo de aprendizagem escolar que se torna difícil reconhecermos que 

o desenvolvimento da leitura e da escrita começa muito antes da escolarização” 

(FERREIRO, 1990, p. 64). 

A autora defende a construção da criança desde antes a 

escolarização porque acredita que elas “elaboram idéias próprias a respeito dos 

sinais escritos, idéias estas que não podem ser atribuídas à influência do meio 

ambiente.” (FERREIRO, 1990, p. 45). E as crianças  

 
 
Desde que nascem são construtoras de conhecimento. No esforço 
de compreender o mundo que as rodeia, levantam problemas muito 
difíceis e abstratos e tratam, por si próprias, de descobrir resposta 
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para eles. Estão construindo objetos complexos de conhecimento e o 
sistema de escrita é um deles (FERREIRO, 1990, p. 65). 
 
 

Para complementar e ao mesmo tempo contrapor essa “ideia” 

apresento a autora Soares (2001), que em seu livro “Letramento: um tema em três 

gêneros”, traz o conceito dos termos alfabetização e letramento. Inicialmente ela 

aborda a questão etnográfica da palavra letramento, em que ela surgiu, seu 

significado e etc.  

Letramento de acordo com as palavras da autora não é apenas 

saber ler e escrever, é a apropriação que o indivíduo faz dessa leitura e escrita, 

como forma de compreender o que está ao seu redor, fazendo uso dessas 

aquisições. 

O termo em si ainda é recente e pouco utilizado na área da 

educação e seu surgimento é explicado por Soares (2001) como uma necessidade 

do momento. A cada tempo surgem novas palavras, novos conceitos, novos 

fenômenos e até mesmo as velhas palavras recebem novos significados, portanto é 

preciso especificar, conceituar e até nomear esses novos fenômenos que surgem. 

Tempos atrás a maior preocupação referente à educação era o 

analfabetismo, o saber ler e escrever, porém o que está em evidência agora é a 

questão da interpretação, compreender aquilo que se escreve, e de acordo com a 

autora essa preocupação surgiu no fim do século XX, o que impulsionou o 

surgimento do termo letramento no Brasil. 

Com o surgimento desse novo problema passou-se a verificar não 

só a “habilidade de codificar o próprio nome”, mas também a “capacidade de usar a 

leitura e a escrita para uma prática social” (SOARES, 2001, p. 21). Essa 

preocupação tornou-se ainda maior nos países desenvolvidos, pois passaram a 

avaliar o nível do letramento ao invés da alfabetização. 

Um indivíduo mesmo sendo analfabeto ainda sim pode ser letrado 

de acordo com a autora, pois o analfabetismo se dá devido às condições sociais e 

econômicas, porém o sujeito que vive em um ambiente que permite o contato com 

livros, revistas, jornais mesmo não sabendo ler, faz uso da leitura e escrita por meio 

do contato com outras pessoas, assim o indivíduo que não sabe ler nem escrever, 

mas faz da leitura e da escrita uma prática social pode ser considerado letrado. 
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Soares (2001) apresenta em seu livro definições do dicionário 

Aurélio para os termos alfabetizar e alfabetização e de acordo com essas definições 

“alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever” enquanto alfabetização “é a 

ação de alfabetizar, de tornar alfabeto”. A palavra letramento não é encontrada no 

dicionário, por ser uma palavra recente, um conceito novo na língua portuguesa, 

mas a autora apresenta a tradução de letramento a partir da palavra literacy 

derivada do inglês, que quer dizer “a condição de ser letrado”.  

Ao analisar a palavra no português a autora apresenta seu 

significado como “resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de 

leitura e escrita. Estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais” (p. 

39). 

É possível notar que a autora faz uma “separação” dos termos, 

dividindo alfabetização e letramento em dois processos diferentes, ao contrário da 

autora Ferreiro (1987) que considera os dois processos um só. Soares (2001) faz 

essa divisão, pois acredita que as pessoas aprendem a ler e a escrever, porém não 

conseguem fazer dessa leitura e escrita uma prática, ou seja, não utilizam da leitura 

para se envolverem com “práticas sociais da escrita” como ler livros, jornais, 

receitas, bulas, não conseguem redigir um documento nem se quer uma simples 

carta. 

Vendo a dificuldade dos indivíduos em fazer parte deste universo da 

leitura e escrita é que surgiu uma nova necessidade, de ampliar esses fenômenos 

convencionais e dessa necessidade nasceu um novo fenômeno denominado 

letramento. O “letramento envolve dois fenômenos bastante diferentes, a leitura e a 

escrita” e por serem muito complexos a autora conclui que há também “diferentes 

tipos e níveis de letramento, dependendo das necessidades, das demandas do 

indivíduo e de seu meio, do contexto social e cultural” (SOARES, 2001, p.49). 

Com o passar do tempo o conceito de alfabetização foi sendo 

modificado pela influência desse novo fenômeno. Até a década de 40, um indivíduo 

era considerado alfabetizado a partir do momento em que ele conseguia assinar seu 

próprio nome, não era exigido mais que isso. Já a partir dos anos 40 a pergunta que 

se fazia para o indivíduo era se sabia ou não ler e escrever um bilhete simples, essa 

é a informação que precisavam para descobrir se o indivíduo era alfabetizado ou 

não. Com isso vemos que aos poucos o letramento foi sendo inserido como parte do 
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conceito de alfabetização, nota-se a partir de então uma grande preocupação com o 

uso social da leitura e da escrita. 

Soares (2001), desde o início do seu livro apresenta as diferenças 

entre alfabetização e letramento, porém em nenhum momento ela afirma que um 

independe do outro, pelo contrário, ela defende a importância do letramento em 

conjunto com a alfabetização na construção da leitura e da escrita envolvidas nas 

práticas sociais. 

Contudo, a autora chama a atenção para um problema na educação, 

não mais focado no ensino/aprendizagem da leitura e escrita, mas sim para a 

importância do fazer uso da leitura e da escrita nas práticas sociais. Ou seja, ela 

chama atenção não só para o problema de saber ler e escrever, mas também para o 

uso dessas linguagens. Como que o indivíduo recebe essas informações, 

aprendendo a apenas decodificar ou aprendem também a interpretar fazer uso 

dessa linguagem?  

Entretanto, para que indivíduos possam estar “envolvidos em 

práticas sociais de leitura e escrita” é preciso criar condições, e a autora apresenta 

quais são elas. A “primeira condição é que haja escolarização plena e efetiva da 

população”, ou seja, basicamente é preciso que haja uma aquisição dessa escrita e 

dessa leitura, é necessário que se aprenda ler e escrever, e a segunda condição 

vêm para complementar à primeira, pois ela pede para que “haja disponibilidade de 

material de leitura” (SOARES, 2001, p. 58).  

Sendo assim as condições que a autora estabelece para que haja o 

letramento são primordiais, pois visa à junção da alfabetização com o letramento, 

melhor dizendo primeiramente é preciso que o indivíduo aprenda a ler e escrever, 

compreender os códigos para em seguida aprender a usá-los por meio de leituras 

que fazem parte do seu meio social. A segunda condição posta pela autora traz uma 

reflexão sobre essa disponibilidade de leitura que muitas vezes em muitos lugares 

não é acessível. A leitura deve ser ofertada de forma que promova o lazer, 

instigando o desejo por ler. “Letramento não é pura e simplesmente um conjunto de 

habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita 

em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”. (SOARES, 2001, p.72) 

A união da alfabetização e do letramento é fundamental na 

construção e na aquisição da escrita, porém cabe a cada um pensar sobre a melhor 

maneira de inseri-los neste processo. Sabemos de sua importância, por isso faz-se 
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necessário conhecermos também um pouco mais sobre como essa construção da 

escrita acontece.  

 Para compreendermos esse processo mais detalhadamente, 

apresentamos como referência no próximo capítulo as autoras Teberosky e Ferreiro 

(1999) que falam sobre as hipóteses da escrita da criança, abordando os aspectos 

principais dessas fases, apontando características de cada nível da escrita (Nível 1 

pré-silábico, Nível 2 pré silábico, nível 3 silábico, nível 4 silábico alfabético e nível 5 

alfabético).  
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3. A CONSTRUÇÃO DA ESCRITA INFANTIL. 
 

Para compreendermos o processo construtivo da escrita da criança, 

trago como referência as autoras Teberosky e Ferreiro (1999) que apresentam 

abordagens importantes sobre as hipóteses que a criança constrói da escrita, 

ressaltando os aspectos principais dessa evolução e apontando características de 

cada nível da escrita. As autoras nos ajudam a refletir sobre a importância de 

considerarmos a produção do sujeito como uma linguagem, pois é por meio dessa 

linguagem que ele pode se comunicar e expressar seu olhar sobre tudo que está ao 

seu redor.  

No livro “Psicogênese da língua escrita” Teberosky e Ferreiro (1999) 

falam sobre a construção da escrita e relatam essa evolução por meio de níveis, 

apresentando características básicas de cada um deles, abordando também sobre a 

interpretação que a criança faz de sua própria escrita, sendo que isso pode não 

acontecer em algumas etapas, pois a mesma constrói uma ideia diferente em cada 

ciclo e em alguns momentos ela ainda não tem essa ideia formada.   

Antes de aprofundar a discussão é necessária melhor compreensão 

sobre as concepções que a criança estabelece a respeito desse sistema de escrita e 

de acordo com Ferreiro (1990) 

 
 

Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou 
deveria escrever certo conjunto de palavras está nos oferecendo um 
valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder 
ser avaliado (p.16). 

 
 
Essa afirmação da autora nos alerta quanto essa avaliação prévia, 

pois, quando estamos frente a frente com um “trabalho” escrito pelo sujeito logo o 

avaliamos sem fazer um estudo sobre aquela escrita, para saber a finalidade, a 

intenção com que foi escrito e em qual contexto o escreveu. Desta forma, Ferreiro 

(1990) nos chama a atenção sobre a importância de analisar, estudar e interpretar a 

escrita das crianças antes de iniciar uma avaliação sobre ela. 

Inicialmente o indivíduo não distingue graficamente seus traços, pois 

para ele podem representar tanto um desenho quanto uma escrita, nessas situações 

a única maneira de avaliar é por meio da interpretação junto a ele, buscando saber 
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qual a sua intenção ao fazer os traços e o que o influenciou. Ferreiro (1990) 

esclarece que  

 
 

As primeiras escritas infantis aparecem do ponto de vista gráfico, 
como linhas onduladas ou quebradas (ziguezague), contínuas ou 
fragmentadas, ou então como uma série de elementos discretos 
repetidos (série de linhas verticais, ou de bolinhas) (p.18). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A autora também aponta duas formas de considerar à escrita infantil, 

a primeira é por meio do modo tradicional, observando apenas os aspectos gráficos, 

como a qualidade do traço, a distribuição espacial, a orientação predominante, 

dentre outros aspectos. Já o segundo modo é baseado nos aspectos construtivos, 

que analisa a escrita por meio das interpretações feitas, levando em consideração o 

que a criança quis representar, e os meios que ela utilizou para diferenciar suas 

representações. Deste modo “as primeiras interpretações dependem, portanto de 

duas condições: externa e interna, ou seja, a ideia que a mesma tem dos nomes e o 

que realmente são” (FERREIRO, 1987, p. 72). 

Figura 1 - Escrita em forma de "ziguezague" 

Fonte: Ferreiro; Teberosky (1999, p. 195) 

Figura 2 - Escrita com uma série de elementos discretos e 
repetidos  

Fonte: Ferreiro; Teberosky (1999, p. 197) 
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Ferreiro (1987) ressalta que a criança precisa inicialmente dessa 

proximidade entre a escrita e a gravura, pois é uma informação importante que a 

auxilia na descoberta do nome dos objetos, ela possui algumas ideias a respeito da 

escrita e acredita que “as letras representam o nome dos objetos” (p. 171). 

Ferreiro e Teberosky (1999) estudaram uma maneira de interpretar 

essas representações feitas pela criança, como forma de nos auxiliar na 

compreensão do ponto de vista do sujeito frente a esse processo de aprendizagem 

da escrita, pontuando algumas características principais de cada fase visando uma 

melhor interpretação dessas hipóteses de escrita. 

Se tratando da construção da escrita, percebemos que o indivíduo 

adquire novos conhecimentos a cada nível, tornando-se capaz de fazer novas 

distinções, encontrando novos conflitos a cada etapa, pois são novas experiências, 

que precisam ser vividas para dar continuidade nos outros níveis, veremos como 

isso acontece logo mais na apresentação de cada nível de escrita.  

Ferreiro e Teberosky (1999) apresentam a evolução da escrita que é 

marcada por cinco níveis diferentes sendo eles o pré-silábico (nível 1), pré silábico 

(nível 2), silábico (nível 3), silábico alfabético (nível 4) e alfabético (nível 5).  

Podemos observar que o termo pré-silábico aparece duas vezes, 

porém em níveis diferentes, e é isso mesmo. De acordo com as autoras, nessa fase 

o sujeito apresenta uma evolução dentro do mesmo nível, ou seja, inicialmente no 

pré-silábico 1 ele possui um pensamento mais voltado para o icônico (desenhos, 

imagens), sua escrita não possui uma correspondência (1999, p. 193-194). Já no 

pré-silábico 2, ele passa a se interessar mais e a considerar novos tipos de 

grafismos sendo eles primitivos ou convencionais, ou seja, “rabiscos” ou letras 

(1999, p. 202). 

Ferreiro e Teberosky (1999) afirmam que “escrever é reproduzir os 

traços típicos da escrita que a criança identifica como a forma básica de escrita” 

(p.183), ou seja, nesta etapa da hipótese pré-silábica 2 a criança toma como 

referência de escrita, aquilo que está ligado a ela, se tem mais contato com a letra 

de imprensa sua grafia terá características dessa letra e assim acontece com outros 

tipos de grafias. 

É interessante notar que no nível pré-silábico 2 aparece também 

certa correspondência entre a escrita e o objeto em questão, nomeado pelas autoras 

de realismo nominal. Por exemplo, a criança pode escrever o nome de algum animal 
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fazendo uma correspondência com seu tamanho, escreve formiga em tamanho 

pequeno e elefante ocupando quase toda a folha, por ser um animal grande.  

O mesmo pode acontecer ao escrever a palavra pai, mesmo sendo 

uma palavra pequena a mesma irá escrever de forma que pareça grande se 

comparado ao seu nome, pois o pai é maior que ela. Veremos um exemplo do 

realismo nominal na imagem a seguir, em que o sujeito escreve cavalo e formiga, 

com proporções diferentes de um para o outro, representando a escrita do cavalo 

com muito mais caracteres que a escrita de formiga. 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso vemos que “a escrita é uma escrita de nomes, mas os 

portadores desses nomes têm, além disso, outras propriedades que a escrita 

poderia refletir” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p.183). Essa é uma das principais 

características desse nível, buscar relações entre o objeto e a escrita. Essa busca 

momentânea é até mesmo uma maneira que a criança encontra de estabelecer 

diferenças entre o desenhar e o escrever, diferenciação esta de grande dificuldade 

para a criança em um primeiro momento.  

Outra característica que se pode notar é a maneira como o indivíduo 

faz uso do desenho diante da escrita, nesta fase pré-silábica a criança utiliza de 

formas distintas para diferenciar a escrita do desenho. Sua escrita também “evolui” 

dentro no mesmo nível, ou seja, do pré- silábico 1 ela passa para o pré- Silábico 2, 

com isso surgem novas construções que incorporam outros sentidos as suas 

hipóteses de escrita.  

                                                
5 Disponível em: http://revistaguiafundamental.uol.com.br acesso em: 8 de maio de 2012. 

Figura 3 - Escrita da palavra cavalo e formiga 
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Nesta nova etapa, o sujeito passa a utilizar o desenho como meio de 

“reafirmação” da sua escrita, ou seja, alguns possuem a necessidade de desenhar o 

que escreveu como forma de garantir o significado da escrita. Ferreiro e Teberosky 

(1999) afirmam que essa necessidade da criança em reforçar o que escreveu é 

“como uma garantia da significação da escrita: como se a escrita sozinha não 

pudesse “dizer” tal ou qual coisa, mas emparelhada com o desenho pode servir para 

“dizer” o nome deste” (p.187).  

As pesquisas que as autoras realizaram com crianças deste nível 

registraram que a maioria delas apresenta uma escrita com características cursivas, 

porém algumas trouxeram também características da escrita de imprensa, 

misturando os caracteres tanto com letras quanto com números, o que é totalmente 

normal, pois de acordo com as autoras inicialmente a primeira regra que é 

assimilada é a diferença entre a escrita e o desenho, pois o número também se 

escreve assim como a letra e apresenta “semelhanças gráficas” (1999, p. 46). 

Vemos então que neste nível pré-silábico não podemos avaliar cada 

escrita individualmente, pois é preciso analisar de forma global, totalizadora que 

busque compreender o contexto, o significado e as relações que o sujeito em 

questão estabeleceu ao se expressar no papel. Lembrando que essa construção 

inicial da escrita acontece da parte para o todo, ou seja, cada letra vai representar 

um todo e só será compreendida quando seu contexto for analisado. 

No pré-silábico 2 a criança mostra que já possui sua escrita mais 

definida, mais parecida com as letras. Uma das principais características de sua 

escrita é a diferenciação da grafia ao representar objetos distintos, ou seja, para 

escrever palavras diversas ela terá que pensar na ordem das letras, desta forma ao 

escrever CASA utilizando quatro letras diferentes escreverá também GATO 

utilizando as mesmas letras, porém em uma sequência diferenciada. Essa ideia 

ficará mais clara no capítulo a seguir, em que será explicada cada fase, por meio de 

análises dos testes semânticos. 

Nesta etapa o indivíduo apresenta uma forma fixa de escrita em que 

é capaz de reproduzi-la sem a presença de um modelo, um exemplo é o seu próprio 

nome, pois ele torna-o seu modelo padrão dispensando outros modelos que 

apresente ordens diferentes das letras, pois a ideia que ela criou sobre seu nome já 

está concretizada daquela forma. Essas formas fixas estabelecidas nesta fase estão 
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relacionadas com a cultura e as relações pessoais, a forma como o indivíduo vê 

seus pais escreverem ou irmãos, ou como vê as escritas por em que passa.  

Porém de acordo com Ferreiro e Teberosky (1999) a partir do 

momento dessa aquisição da escrita aparecem dois tipos de reações. A reação de 

bloqueio e a reação de utilização dos modelos adquiridos para prever outra escrita. 

O bloqueio neste caso é quando a criança não consegue escrever sem um modelo, 

pois sua aprendizagem foi por meio de cópias feitas de escritas de outras pessoas. 

Já a segunda reação apresenta uma semelhança com o primeiro nível em relação à 

quantidade fixa e a variedade gráfica, com a diferença de que as letras neste caso 

são identificadas facilmente. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 205-206) 

A criança na maioria das vezes utiliza uma escrita modelo que quase 

sempre é o seu nome, para escrever palavras diferentes, porém mantendo alguns 

critérios básicos de escrita, que é a quantidade mínima de letras (geralmente três) e 

a variedade na forma de escrever, pois acredita que mudando a ordem das letras irá 

representar outra palavra. 

Diferentemente deste nível, o sujeito no nível 3 (silábico) passa a 

compreender que cada letra possui um valor sonoro, com isso ele tenta dar esse 

valor as letras compreendendo cada uma como sílabas diferentes. Nesta fase a 

criança começa a perceber que há uma relação entre o som e a escrita e que esta 

escrita transforma o som da fala em letras e palavras. 

Nesta etapa podem surgir ainda grafias distantes da letra e bem 

diferenciadas, porém deve-se levar em conta que cada indivíduo possui suas 

especificidades e o tempo certo para se organizar. Essas condições devem ser 

respeitadas, levando em consideração as diferenças na escrita entre um e outro, 

tendo claro que o foco nesta etapa não é a grafia em si, mas sim a correspondência 

feita entre a escrita e o som. 

Diante de alguns exemplos de escrita que as autoras Teberosky e 

Ferreiro (1999) apresentam, é possível ver que há grande variedade de 

interpretações, pois cada indivíduo apresenta uma situação diferente. Alguns fazem 

a relação entre a escrita e o som com letras diferentes relacionando-as com as 

sílabas, em outros casos a escrita está relacionada ao som da sílaba, porém o valor 

sonoro das letras não é instável e em cada escrita a mesma letra possui sons 

diferentes.  
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Existem também outras situações em que o sujeito agrega esse 

valor sonoro à letra, que na maioria das vezes é relacionada às vogais, 

representando, por exemplo, sapo como AO.  Nessa situação a criança estabeleceu 

uma relação com a quantidade de letra, fazendo com que cada uma delas 

represente uma sílaba, também estabeleceu um valor sonoro para cada uma, neste 

caso o SA foi representado pela vogal A e o PO pela vogal O. 

 
 
6 

 

As vogais representam a sílaba na qual está inserida, este é um 

grande avanço na construção da escrita em relação aos níveis antecedentes, pois a 

criança passa a fazer correspondências de termo a termo, atribuindo a cada letra um 

valor silábico e não mais uma correspondência global como anteriormente. Porém 

junto com este avanço surgem também alguns conflitos, as exigências a respeito da 

variedade e da quantidade mínima de letras presentes nos níveis passados vão 

desaparecendo, dando lugar a outras exigências como, a variação gráfica e 

quantidade mínima de letras.  

                                                
6 Disponível em: http://ninguemparatras.no.comunidades.net acesso em: 8 de maio de 2012 

Figura 4 – Exemplo de Escrita Silábica 
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Contudo vemos que quando a criança já está com a hipótese 

silábica bem instalada, essa exigência em relação à variedade volta a aparecer, pois 

ao escrever uma palavra em que as duas sílabas são representadas pela mesma 

vogal como, por exemplo, a CASA, ela entra em um conflito cognitivo muito grande, 

pois em sua mente uma palavra não pode ser representada por duas letras iguais, 

no caso AA, pois para ela é necessário uma variação gráfica. 

Outro conflito interessante presente nesta fase está relacionado à 

quantidade mínima de letras permitidas para escrever uma palavra. Vimos 

anteriormente que essa quantidade estabelecida era de no mínimo três letras, porém 

quando o indivíduo passa a relacionar as letras com as sílabas ele apresenta um 

novo conflito, agora com as palavras monossílabas e dissílabas, pois de acordo com 

o critério estabelecido, é impossível escrever uma palavra com uma ou duas letras 

apenas. 

Esta situação se transforma quando o sujeito estabelece um valor 

silábico fixo à letra, passando a dar novas características a essa quantidade mínima, 

estabelecendo novas estratégias. Em alguns casos ele resolve esse problema 

criando um tipo de “coringa” que seria uma letra a mais na palavra, porém sem um 

valor sonoro apenas para aumentar a quantidade de letras alcançando assim a 

quantidade mínima de grafias “permitida” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 212-

213). 

É possível perceber diante de todos esses exemplos que a hipótese 

silábica é construída pelo sujeito de forma individual, porém é uma construção 

cercada de interações. De certa forma ele sempre acaba sendo influenciado pelo 

adulto ou por outras crianças, pois mesmo sendo uma construção particular 

sabemos que o mesmo sempre estará rodeado por estímulos e vínculos que 

acabam mudando sua forma de pensar a respeito da escrita. 

O próximo nível nomeado de silábico-alfabético é uma passagem da 

hipótese silábica para a alfabética. Nesta etapa há um grande conflito entre a 

hipótese silábica e as formas fixas de escrita apresentadas pelo meio. É neste 

momento que o indivíduo percebe que a hipótese que ele construiu sobre a escrita 

possui uma organização diferente dessa “nova” escrita que surge. 

Essa passagem de um nível a outro é um tanto difícil para a criança, 

pois tudo o que ela construiu durante esse percurso deverá ser coordenado com as 

novas informações que surgem com essa etapa. De acordo com Teberosky e 
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Ferreiro (1999) a criança durante seu trajeto elabora duas ideias importantíssimas 

que é a quantidade de letras necessárias para escrever um nome e a representação 

da sílaba por meio de uma letra. Porém ao chegar nesta hipótese (silábico-

alfabético) ela luta para descartar essas ideias podendo assim assimilar as novas, 

entretanto apesar do conflito em sua mente, ela deve aprender a reorganizar suas 

ideias ao invés de descartá-las.   

A partir deste momento, o indivíduo descobre uma nova 

necessidade diante da escrita, que é ir além da sílaba, por meio da relação entre a 

quantidade mínima de letra em uma palavra e as formas gráficas que o meio propõe 

diante das formas já pré-estabelecidas pela hipótese anterior (TEBEROSKY; 

FERREIRO, 1999, p. 214). 

Após se deparar com tantos conflitos durante essa construção, 

chega-se então ao “fim” desta evolução da escrita. A criança ao passar por todas 

essas etapas construiu e desconstruiu conceitos em relação à grafia, estabeleceu 

estratégias e passou por diversos conflitos que a auxiliou na concretização dessa 

escrita. Pode-se dizer que ao chegar aqui neste último nível o sujeito já “desvendou” 

o segredo necessário para compreender a grafia, já assimilou que cada letra possui 

um valor sonoro individual que é menor que a sílaba e a partir de então passa a 

analisar de forma mais sistemática os fonemas das palavras para escrevê-las 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 219). 

Entretanto não se pode pensar que todas as dificuldades dessa 

construção foram superadas. É a partir de agora que a criança vai viver momentos 

conflitantes entre ela mesma e a grafia, por causa dos enigmas ortográficos. Mesmo 

passando por todo esse processo é preciso entender que a compreensão obtida até 

aqui está relacionada ao sistema de escrita e agora se inicia uma nova construção, 

baseada no entendimento da ortografia.  

De agora em diante seu conflito vai girar em torno da apreensão do 

som e sua assimilação com a letra, a fim de descobrir o momento certo da utilização 

das letras. Como, por exemplo, K/CA, R/RR, S/Z, S/C dentre outras inúmeras 

situações ortográficas que inicialmente confundem a cabeça das crianças e que se 

não forem bem trabalhadas podem atrapalhar seu desenvolvimento com as escritas 

futuras (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 219-221). 
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3.1   A CONSTRUÇÃO DA ESCRITA NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL. 

 
 

Desde o início desta pesquisa apresento duas perspectivas 

diferentes, a construtivista e a histórico-cultural, por isso optei por trazer também a 

construção da escrita da criança do ponto de vista de Vigotski (2008) e Luria (2001) 

de forma sucinta e objetiva, apenas para apresentar outra perspectiva, porém antes 

de tudo considero importante dar uma breve explicação a respeito dessa vertente. 

A perspectiva histórico-cultural acredita que o desenvolvimento do 

sujeito acontece devido às transformações que ele sofre ao longo da vida, resultado 

de suas aprendizagens nos âmbitos culturais, sociais, históricos e educativos. Essas 

aprendizagens são decorrentes de diversas experiências embasadas nas interações 

com o meio e nas relações sociais que o indivíduo estabelece por meio da 

linguagem. 

Vigotski (2008) afirma que o aprendizado da criança e a formação de 

seus conceitos espontâneos se iniciam muito antes dela entrar na escola, sendo 

assim suas primeiras hipóteses sobre os conteúdos a serem trabalhados são criadas 

anteriormente ao seu ingresso na instituição escolar. 

Por acreditar nessa formação prévia de conceitos, o autor denomina 

o desenvolvimento inicial da escrita da criança como um período de “pré-história da 

linguagem escrita” e explica sua ideia por meio de um esboço do processo do 

simbolismo, que se inicia com os gestos7 e termina com a escrita convencional. Esse 

percurso é marcado por cinco pressupostos básicos: os gestos, as brincadeiras, os 

desenhos, as representações da fala por meio de desenhos e posteriormente a 

escrita convencional. 

Vigotski (2008) e Luria (2001) apresentam uma forma diferente de 

perceber o desenvolvimento da escrita, trazendo como foco a raiz dessa construção. 

Eles acreditam que uma das primeiras formas de escrita infantil é quando a criança 

passa registrar de forma intencional uma ideia, por meio de rabiscos e desenhos.  

                                                
7 “O gesto é o signo visual inicial que contém a futura escrita da criança... os gestos são as escritas no ar, e os 
signos escritos são frequentemente, simples gestos que foram fixados” (VIGOTSKI, 2008, p.128). Ou seja, 
primeiramente a criança cria gestos e reproduz através de seu corpo, como o correr, pular, andar, movimentar os 
braços e etc. Esses movimentos são fixados pela criança no papel, essa é uma fase importante para ela, pois ela 
concretiza aquele ato através de seus rabiscos e desenhos. “Em geral, tendemos a ver os primeiros rabiscos e 
desenhos das crianças mais como gestos do que como desenhos no verdadeiro sentido da palavra” (VIGOTSKI, 
2008, p. 129). 



 34

Em um determinado período o sujeito passa a registrar no papel as 

sentenças que o adulto fala, porém para que se lembre do que escreveu ele atribui a 

cada rabisco uma forma ou uma localização diferente, com isso seus registros 

passam a adquirir um significado, tornando-se um signo como mostra nas figuras 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Vigotski (2008) a fase inicial da pré-história da escrita são 

os gestos e estes estão diretamente ligados aos signos escritos, por meio dos 

primeiros rabiscos e desenhos. Os jogos e as brincadeiras desenvolvem um 

importante papel nessa construção, pois por meio deles a criança cria 

representações atribuindo uma função simbólica a diferentes objetos. Já na fase do 

desenho a criança tem como base a linguagem verbal e expõe por meio do desenho 

o que está vendo, porém ela ainda não tem a compreensão de que seu desenho é 

uma representação do objeto, ela o vê como o objeto em si. 

Figura 5 – Rabiscos com localizações diferentes. 

Fonte: Luria (2001, p.167) 

Figura 6 – Rabiscos com localizações diferentes. 

Fonte: Luria (2001, p.167) 
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Luria (2001) nos auxilia na compreensão desta última fase 

informando que a criança nessa fase também tenta imitar a escrita adulta além de 

desenhar, porém essa escrita ainda não possui nenhuma função específica de 

recordação ou de atribuir significado, ela é como se fosse um brinquedo para o 

sujeito. 

De acordo com o autor há dois fatores primários que contribuem 

para “levar a criança de uma fase não diferenciada de atividade gráfica para um 

estágio de atividade gráfica diferenciada. Estes fatores são números e formas” 

(LURIA, 2001, p.164). Vemos então que a criança ao transitar entre as primeiras 

fases transcorre do estágio da brincadeira para escrita pictográfica e “o desenho 

transforma-se, passando de simples representação para um meio, e o intelecto 

adquire um instrumento novo e poderoso na forma da primeira escrita diferenciada” 

(LURIA, 2001, p.166), neste momento a criança descobre a função instrumental da 

escrita. 

Depois dessa descoberta, encontra-se um novo caminho pela frente, 

entre a escrita pictográfica e a escrita simbólica. Nesta fase de acordo com Vigotski 

(2008) a criança precisa descobrir que ela pode “desenhar” sua fala, transformando 

essa construção pré-histórica da linguagem escrita por meio de situações reais do 

uso da língua e não apenas com habilidades motoras, pois essa aprendizagem não 

pode ser mecânica, ela deve ser necessária e relevante para a vida da criança.  

Mello8 (2006) em um primeiro momento nos alerta sobre os 

equívocos que cometemos em nossas práticas educacionais com as crianças, 

porém também nos mostra um caminho para mudarmos esta situação, que é por 

meio da busca de maneiras para melhorarmos nosso trabalho a fim de garantirmos a 

“formação e o desenvolvimento máximo da inteligência e da personalidade das 

crianças” (p.181). 

Vigotski afirma que a escrita deve ser necessária para a criança, 

porém vemos que na prática é bem diferente. Mello (2006) a ideia de Vigotski 

quando diz que a criança precisa se expressar por meio da escrita, porém para que 

isso aconteça é necessário que ela esteja inserida em algumas dessas atividades 

“essenciais” para o desenvolvimento da sua expressão como, por exemplo, a dança, 

                                                
8Considerei também importante apresentar nesta pesquisa as ideias da autora Suely Amaral Mello, pois esta 
pesquisadora estuda Vigotski e traz importantes considerações a respeito da apropriação da escrita além de 
proporcionar um olhar mais voltado para a perspectiva histórico-cultural. 
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o teatro, a pintura, a modelagem, as brincadeiras de faz de conta dentre várias 

outras que estimulam a livre expressão da criança e auxiliam na “formação da 

identidade, da inteligência e da personalidade” (MELLO, 2006, p.182). 

Um aspecto importante que Mello (2006) ressalta está relacionado à 

forma mecânica de como a escrita é “repassada”, cheia de técnicas fazendo com 

que a real função desta escrita seja deixada de lado, função esta que deve 

“responder a necessidade de registro, de expressão e de comunicação com o outro 

distante no tempo e no espaço” (p.182). 

Contudo, vemos que para haver “necessidade” de escrever o sujeito 

precisa entender a escrita como uma “atividade cultural complexa” (MELLO, 2006, 

p.184), porém para que ele chegue a essa compreensão é essencial o contato com 

situações reais de leitura e escrita em espaços variados, assim quando tiver essa 

necessidade de escrever, a escrita terá um novo sentido para ele e “não lhe chegará 

como uma imposição do outro” (VIGOTSKI, p.184).  

 
 

Acabamos por ensinar a criança que escrever é desenhar as letras, 
quando de fato, escrever é registrar e expressar informações, ideias 
e sentimentos. [...] o ensino da escrita não pode ser tratado como 
uma questão técnica, a escrita precisa ser apresentada à criança 
como um instrumento cultural complexo, um objeto da cultura que 
tem uma função social (MELLO, 2006, p.183-187). 

 
 

Vigotski (2008) defende a ideia de que a aprendizagem da escrita 

não deve ser baseada apenas na associação das letras e sons, mas deve capacitar 

a criança a usar essa escrita em diferentes contextos e em diversas práticas sociais. 

O autor alerta que ao ensinar a escrita para a criança de forma mecânica “suas 

atividades não se expressarão em sua escrita e suas personalidades não 

desabrocharão. A leitura e a escrita devem ser algo de que a criança necessite” 

(2008, p. 143).  Complementando essa ideia de construção da escrita Luria (2001) 

afirma que: 

 
[...] o desenvolvimento da escrita na criança prossegue ao longo de 
um caminho que podemos descrever como a transformação de um 
rabisco não-diferenciado para um signo diferenciado. Linhas e 
rabiscos são substituídos por figuras e imagens, e estas dão lugar a 
signos. Nesta seqüência de acontecimentos está todo o caminho do 
desenvolvimento da escrita, tanto na história da civilização como no 
desenvolvimento da criança (p. 161). 
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Desta forma Vigotski (2008) organizou a “pré-história da linguagem 

escrita” em pequenas partes e Luria (2001) identificou e nomeou essas fases 

dividindo-as em fase dos rabiscos ou atos imitativos, rabiscos primitivos, rabiscos 

pré-culturais, rabiscos pré-instrumentais e por fim a o início da escrita convencional 

(p. 144). 

Na primeira fase os rabiscos feitos não se diferem um do outro, e se 

há alguma diferença não é proposital, pois inicialmente seus rabiscos não possuem 

nenhum significado funcional, são somente imitativos.  

Na fase seguinte os rabiscos feitos ainda não servem para serem 

“lidos”, são utilizados como um “auxílio” da memória, ajudando a criança a se 

lembrar do que foi solicitado que escrevesse. A grafia aqui não é uma escrita 

propriamente dita, mas é a partir daqui que esses rabiscos começam expressar um 

significado.  

A criança começa a apresentar uma escrita diferenciada na terceira 

fase, ou seja, passa existir a integração de algumas marcas em seus rabiscos como 

se fosse uma técnica de memorização, pois a criança mesmo fazendo uma escrita 

parecida ela vai saber diferenciá-las por meio de algumas marcas que caracterizam 

cada traço. É nesta etapa que os dois fatores importantes já citados aparecem, os 

números e as formas, são eles que levarão o indivíduo de uma fase da escrita não 

diferenciada para uma escrita diferenciada (LURIA, 2001, p.166). 

A fase pré-instrumental é representada pela escrita pictográfica, em 

que se concretiza a ideia de utilizar o desenho como forma de recordar o que foi dito 

esse é um período rico em experiências com os desenhos infantis. 

Por fim a última fase trata da escrita simbólica em que a criança se 

relaciona com a grafia de maneira puramente externa, ou seja, retrata por meio da 

escrita uma parte daquilo que ela vê ao invés de representar o todo e com o auxílio 

do desenho consegue completar a sua ideia, tornando-o assim um complemento de 

sua escrita. 

De acordo com Vigotski (2008) o período da pré-história da escrita é 

constituído por alguns pressupostos básicos que norteiam esse acesso da criança à 

escrita alfabética, são eles: a simulação de papéis, os desenhos e as formas 

primitivas não convencionais de escrita.  

Vigotski (2008) afirma que essa transição entre a escrita pictográfica 

e a simbólica é um marco importante para o desenvolvimento da escrita infantil 
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futuramente. Pois vimos que a pré-história da linguagem escrita é constituída por 

imagens e rabiscos e somente depois ela é superada pela escrita alfabética 

simbólica. 

Considero importante apresentar essas duas perspectivas da 

construção da escrita, para que ao concluir esta pesquisa eu possa ter uma visão 

mais crítica a esse respeito proporcionando também aos leitores uma reflexão mais 

aprofundada sobre a construção da escrita infantil. 
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4. UM OLHAR SOBRE A TRÍADE ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E 
CONSTRUÇÃO DA ESCRITA.9 

 

Dando continuidade à pesquisa feita anteriormente a respeito dos 

conceitos de alfabetização, letramento e níveis de escrita, apresento uma discussão 

importante para a escola hoje, que é a respeito dos saberes necessários para um 

bom conhecimento da construção da escrita da criança.  

Optamos por aprofundar nesta pesquisa, mais especificamente 

neste 3º capítulo, a questão dos níveis da escrita, trazendo ilustração de alguns 

testes semânticos realizados com crianças de 3 a 7 anos, que frequentam 

instituições públicas de Cambé, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais 

do ensino fundamental. Em seguida farei uma análise desses testes de acordo 

com a perspectiva de Ferreiro e Teberosky (1999). 

Primeiramente considero importante explicar um pouco sobre o que 

é o teste semântico, como ele deve ser formulado e qual sua finalidade no ensino da 

leitura e da escrita. De acordo com um texto criado no programa de formação de 

professores alfabetizadores (PROFA, 2001) o teste semântico é um instrumento 

importante, utilizado para analisar em que nível de escrita a criança se encontra, 

podendo ser aplicado em sala como uma atividade diagnóstica e formativa. 

Para construir o teste semântico é preciso ter em mente alguns 

aspectos fundamentais. O primeiro é pensar em quatro palavras que pertençam à 

mesma classe, por exemplo: animais, comida, brinquedos e etc. Também é 

necessário criar uma frase contendo uma dessas palavras escolhidas, lembrando 

que dentre as palavras deve conter, uma monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba 

e uma polissílaba (PROFA, 2001, p.130). 

É importante prestar atenção na formação das sílabas, pois uma 

mesma vogal não pode se repetir na sequência de sílabas, por exemplo, a palavra 

BALA não poderia fazer parte dos termos, porque nas duas sílabas encontramos a 

mesma vogal e para uma criança que está no nível silábico essa sequência de “AA” 

pode ser conflituosa. Outro ponto relevante é em relação à aplicação do teste, que 

deve acontecer individualmente, de forma natural, descontraída e de preferência em 

                                                
9 Considero importante esclarecer que este 3º capítulo é uma produção mais pessoal, pois evidencio aqui as 
minhas ideias, considerações e análises sobre as hipóteses de escrita observadas na pesquisa de campo, 
portanto ele será apresentado em primeira pessoa. Cabe ressaltar também que essas considerações e análises 
estão embasadas na perspectiva de Ferreiro e Teberosky (1999). 
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um ambiente agradável, onde a criança se sinta a vontade para escrever (PROFA, 

2001, p.130). 

No decorrer deste capítulo estão alguns exemplos de testes que 

realizei com as crianças, como eu fiz, quais a palavras que escolhi e qual foi o 

resultado das pesquisas feitas neste período. Antes de aplicar o teste com as 

crianças realizei um pré-teste10 seguindo os mesmos critérios já citados 

anteriormente e notei que algumas crianças tiveram dificuldade em escrever uma 

palavra que selecionei, pois o animal que havia selecionado não era do convívio 

deles, o que dificultou na hora de escrever.  

Eu trouxe alguns exemplos desses pré-testes para fazer uma 

comparação com as escritas posteriores, pois ambos foram realizados com as 

mesmas crianças, no período de um ano.  

Veremos logo abaixo um pré-teste da aluna Evelyn11 que estava 

com 4 anos, na turma de nível 1 da educação infantil. Utilizei neste as seguintes 

palavras: Dinossauro (polissílaba), Tucano (trissílaba), Gato (dissílaba) e Rã 

(monossílaba) e a frase O gato bebe leite. Minha intenção ao aplicar esse pré-teste 

foi a de analisar a reação das crianças frente a essa classe de palavras, observando 

se haveria alguma dificuldade, algum conflito. Para depois fazer ou não alterações 

no mesmo.  

Percebemos na escrita da Evelyn algumas características do nível 

pré-silábico 1, por exemplo: seus traços contínuos em “ziguezague” seguem um 

padrão da escrita cursiva, ela também se utiliza do desenho como apoio a sua 

escrita, uma forma de reafirmar o que escreveu, vemos isso claro na figura que ela 

faz do gato, pois ao pedir para que ela escrevesse a frase o gato bebe leite, ela 

escreveu e em seguida fez um desenho afirmando: “esse é o gato bebendo leite!”. 

Porém no fim do teste perguntei a ela (apontando para as linhas) o que havia escrito 

e então respondeu: “escrevi gato ué não ta vendo?” apontando para seu desenho. 

 

 

                                                
10  Este pré-teste teve como objetivo garantir que a seleção das palavras escolhidas não trarão conflitos para a 
criança, possibilitando assim que o teste final atinja os objetivos. 
11 Considerei importante manter o nome verdadeiro das crianças para não deixar a veracidade e riqueza desta 
pesquisa, pois em alguns exemplos elas utilizam as letras do próprio nome para formular novas palavras. Sendo 
assim se o nome fosse trocado, não faria sentido para os leitores deste TCC. Porém o nome de uma criança foi 
modificado, pois os pais não permitiram a exposição do nome da criança, neste caso utilizei o nome fictício de 
Henrique. 
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12 

 

No período de um ano tentei realizar o teste novamente com as 

mesmas crianças que ainda permaneciam na instituição, mas desta vez com uma 

nova classe de palavras, os termos escolhidas foram: APONTADOR (polissílaba), 

CANETA (trissílaba), COLA (dissílaba), GIZ (monossílaba) e a frase; “A CANETA É 

DA MENINA”.  

Senti a necessidade de refazer o teste, no momento em que vi a 

dificuldade das crianças ao escreverem dinossauro e tucano, principalmente as que 

ainda não tinham a escrita como forma de expressão e sim o desenho. Neste 

momento por não conhecerem esses animais sentiam muita dificuldade em por no 

papel a escrita solicitada. Diante destes fatos, optei por materiais escolares, pois são 

objetos que eles conhecem e tem mais contato, com isso eles ficariam mais a 

vontade para escreverem ou desenharem. 

                                                
12 As figuras a seguir tem como fonte a pesquisa (testes semânticos) que realizei em campo. 

Figura 7 – Pré-teste da Evelyn com 4 anos. 
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Voltando ao teste, eu o apliquei novamente com a Evelyn e fiquei 

impressionada com a mudança que ela obteve na escrita. Esta criança avançou 

dentro do mesmo nível, passando do pré-silábico 1 para o pré-silábico 2. 

Logo abaixo está a escrita da aluna, e é possível notar grande 

diferença, pois, sua grafia agora se aproxima mais das letras, tendo características 

da grafia de imprensa. Ela apresenta também uma quantidade mínima de letras para 

escrever que são três, e possui grande variedade na escrita, utilizando parte das 

letras do seu nome para escrever as palavras. Porém em cada termo ela estabelece 

uma ordem diferente para cada letra, tornando sua escrita diferente umas das 

outras. 

Ela ainda não atribui sons às letras, possui uma leitura global, vemos 

isso por meio do risco que ela traça em baixo de sua escrita no momento da leitura. 

Ao pedir para que lê-se para mim o que havia escrito, Evelyn pegou seu lápis 

colocou no início da palavra e fez um traço até o fim, lendo rapidamente o que 

estava escrito. 

 

 

 

 

Figura 8 - Escrita da Evelyn com 5 anos 
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Nicolas é outra criança que realizou os dois testes. No primeiro ele 

apresentou uma escrita com características da letra cursiva, o interessante é que o 

mesmo sempre sabia o que havia escrito e onde escreveu, pois ele estabeleceu 

algumas diferenças entre uma grafia e outra, mudando-as de lugar, de tamanho e de 

formato. Outra curiosidade neste pré-teste foi que ao pedir para que escrevesse a 

frase ele se recusou e não a escreveu de jeito nenhum, alegando que “aquilo era 

grande demais para escrever”.  

 

 

Já no segundo teste, assim como a Evelyn ele apresentou, uma 

transição na escrita dentro do mesmo nível. Vemos que no meio da sua escrita 

cursiva ele deixa predominar as letras de imprensa com a aparição simultânea de 

alguns números. É possível observar também grande variedade de letras para 

compor suas palavras deixando as sentenças diferentes umas das outras. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 – Pré- teste do Nícolas Gabriel com 4 anos. 

Figura 10 – Escrita do Nícolas Gabriel com 5 anos. 



 44

No caso da aluna Emily, notamos que sua escrita também se 

encontra na hipótese pré-silábica, pois sua grafia apresenta certo conflito. Ela tem 

como padrão de escrita a letra cursiva, porém começa aparecer simultaneamente 

algumas letras de imprensa. O conflito da escrita surge no momento em que ela foi 

escrever caneta. Esta criança iniciou sua escrita de forma cursiva e depois rabiscou 

e disse “não tá errado!”, em seguida fez a segunda tentativa.  

 

 

 

 

Notamos que ela teve um avanço se compararmos com seu pré-

teste, pois o que predominou no pré-teste foi o desenho não apresentando nada 

parecido com à escrita propriamente dita, como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Escrita da Emily com 4 anos 
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Figura 12 – Pré-teste da Emily com 3 anos 
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A aluna Maria Eduarda de 3 anos mostra em seu pré-teste que sua 

escrita se encontra na hipótese pré-silábica 1, pois suas representações são feitas 

por meio dos desenhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Pré-teste da Maria Eduarda com 3 anos. 
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Em seu teste final um ano depois ela apresenta uma evolução 

dentro no mesmo nível e passa do pré-silábico 1 para o pré-silábico 2, abandonando 

a representação pictórica, passando a fazer seus registros por meio de letras. Ainda 

possui uma leitura global da palavra, atribui a cada palavra uma letra. O mesmo 

acontece na frase como podemos ver na imagem abaixo. 

 

 

 

 

Vimos até aqui, crianças que estão no mesmo nível de escrita e com 

idades bem parecidas, porém existem crianças que estão no mesmo nível de escrita 

e possuem idades diferentes como é o caso do Gustavo, que tem 5 anos e sua 

escrita também apresenta características do nível pré-silábico 1. Entretanto de 

acordo com Abaurre (2007) “não se pode esperar que todas as crianças aprendam 

tudo o que lhes é falado, ao mesmo tempo. Não. As crianças têm ritmos diferentes e 

modos diferentes de apreender o conhecimento”(p. 92).  

Figura 14 – Escrita da Maria Eduarda com 4 anos.  
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Na escrita do Gustavo podemos perceber que ainda é muito forte 

para ele a escrita cursiva, pois escreve todas as sentenças da mesma maneira, com 

linhas contínuas em “zigue zague”. Os seus traços não apresentavam nenhum 

aspecto diferenciado, e ao pedir para que lê-se as sentenças novamente ele já não 

lembrava o que significava cada uma. 

 

 

 

O mesmo caso é o da Izabela que tem 6 anos, sua escrita se 

encontra na hipótese pré-silábica 2, pois sua grafia é representada por letra de 

imprensa e não possui uma ligação com o fonema, para ela ainda não existe uma 

leitura da palavra como um conjunto de letras, é ainda uma leitura global13. Izabela 

estabeleceu uma quantidade fixa de letras para palavras, é possível ver que 

praticamente em todas as sentenças há uma mesma quantidade de letras. Há 

também uma riqueza muito grande em sua escrita, pois ela utiliza praticamente as 

mesmas letras do seu nome e em momento algum repete as letras. Observamos 

que em cada palavra elabora uma sequência diferente de letras como forma de 

afirmar que as palavras são diferentes, logo não pode ser escrita da mesma forma. 

                                                
13  Leitura global é a leitura que a criança faz de uma parte representando um todo, por exemplo, ela escreve a 
letra A e fala que está escrito casa, ela está fazendo a leitura de uma parte, mas significando um todo que é a 
palavra. 

Figura 15 – Escrita do Gustavo de 5 anos. 
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Já a aluna Beatriz que tem 5 anos, tem sua escrita no nível silábico, 

pois vemos que ela atribui um valor sonoro a cada letra, e a cada sílaba ela atribuiu 

uma letra diferente, mesmo essa letra não correspondendo ao som da sílaba, mas 

ela já conseguiu compreender que a palavra é composta por partes que são as 

sílabas. 

Ela também apresenta em sua grafia grande variedade de letras, e 

faz uma sequência nova de grafias a cada sentença. Vemos também que Beatriz 

estabeleceu uma quantidade mínima de letras (três) que pode ser escrita uma 

palavra. Este fato fica nítido, no momento em que ela escreve COLA e GIZ, pois são 

palavras com menos de três sílabas e mesmo assim ela cria uma maneira de 

reescrever essas palavras utilizando três letras ou mais. 

 

Figura 16 - Escrita da Izabela de 6 anos 
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Figura 17 - Escrita da Beatriz de 5 anos 
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Analisei também a escrita do João Paulo também de 6 anos. Sua 

escrita se encontra em um período de transição entre a escrita silábica e a 

alfabética. Em certos momentos ele ainda se prende na hipótese silábica como 

veremos a seguir com as palavras apontador e também na frase. Porém em outros 

momentos ele apresenta uma escrita alfabética perfeita, atribuindo a cada letra seu 

fonema correto. 

 

 

 

Sara tem 7 anos e é visível em seu teste que sua escrita se encontra 

no nível alfabético, pois já compreendeu que as palavras são representadas por 

partes menores chamadas sílabas. Desta forma a aluna consegue ter uma leitura da 

palavra, considerando que esta é formada partes menos. 

 

  

Figura 18 – Escrito do João Paulo de 6 anos 
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Porém vemos também que em alguns momentos Sara apresenta 

uma escrita próxima da fala, o que é normal nas crianças que estão nesse momento  

da escrita.  

 
 

Embora seja natural que as crianças, no começo da aprendizagem, 
busquem estabelecer referências entre a fala (que conhecem) e a 
escrita (que querem conhecer), é importante ir mostrando às crianças 
que há vários modos de falar, mas só há um modo de escrever, do 
ponto de vista ortográfico (GOULART, 2007, p. 91). 

 
 
Portanto, de acordo com Goulart (2007) mesmo a criança tendo 

essa dificuldade natural em escrever o que fala, é sempre válido o professor alertar 

sobre essas trocas e explicar a importância de se escrever corretamente, mostrando 

o que foi escrito e também a forma certa de escrever. 

 

 

Figura 19 – Escrita da Sara de 7 anos. 
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Aprender a escrever sem medo de “errar” é importante. Os tropeços 
fazem parte de qualquer processo de aprendizagem. Isso não quer 
dizer que a professora não deva mostrar às crianças os problemas e 
os equívocos observados [...] (2007, p. 91). 

 
 
Por último veremos o teste de Henrique de 7 anos, que também tem 

sua escrita no nível alfabético, pois já tem concretizado que cada letra possui um 

fonema e que a palavra é formada por partes que são as letras.  

 

Neste nível algumas dificuldades já foram superadas, porém essas 

crianças ainda encontrarão pela frente novos desafios, como por exemplo, a 

ortografia, mas este é um novo processo a ser iniciado. 

Acredito que o estudo que o professor faz a respeito dos níveis da 

escrita com seus alunos é apenas um dos vários elementos que se pode utilizar para 

pensar a apropriação da leitura e da escrita. É importante também o professor 

conhecer e dominar diferentes metodologias, trabalhar com a ludicidade nesse 

processo e principalmente ter conhecimento sobre quem é essa criança de seis 

anos. 

 
 

A criança de seis anos de idade que passa a fazer parte desse nível 
de ensino não poderá ser vista como um sujeito a quem faltam 
conteúdos da educação infantil ou um sujeito que será preparado, 
nesse primeiro ano, para os anos seguintes do ensino fundamental. 
Reafirmamos que essa criança está no ensino obrigatório e, portanto, 
precisa ser atendida em todos os objetivos legais e pedagógicos 
estabelecidos para essa etapa de ensino (BRASIL, 2007, p.8). 

Figura 20 – Escrita de Henrique de 7 anos. 
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Afinal as crianças estão ingressando mais cedo no ensino 

fundamental como mostra a tabela a seguir: 

 
Tabela 1: Equivalência entre o Ensino Fundamental de oito e o de nove anos 

8 anos de duração 9 anos de duração 
Idade correspondente no 

início do ano letivo 
(sem distorção idade/ano) 

- 1º ano 6 anos 

1ª série 2º ano 7 anos 

2ª série 3º ano 8 anos 

3ª série 4º ano 9 anos 

4ª série 5º ano 10 anos 

5ª série 6º ano 11 anos 

6ª série 7º ano 12 anos 

7ª série 8º ano 13 anos 

8ª série 9º ano 14 anos 
Fonte: BRASIL, 2009, p.12  

 

Vemos de acordo com esta tabela que na verdade o que ocorreu foi 

uma ampliação no ensino fundamental passando a ser 9 anos ao invés de 8. Com 

isso as crianças são matriculadas no ensino fundamental com 6 anos de idade. De 

acordo com o documento do MEC “Ensino fundamental de nove anos (2009)” essa 

inclusão antecipada da criança na escola deve-se ao fato de que estudos mostraram 

que a maioria das crianças nessa idade apresentam resultados superiores as que 

entram com 7 anos (BRASIL, 2009, p.5).  

Esse contexto acaba exigindo de nós professores, maior 

compreensão sobre essa criança de 6 anos. O documento fala que “a inclusão de 

crianças de seis anos no ensino fundamental requer diálogo entre educação infantil 

e ensino fundamental, diálogo institucional e pedagógico” (BRASIL, 2007, p.20). 

Mas para que haja de fato esse diálogo é importante nos 

conscientizarmos de que a “Educação infantil e o ensino fundamental são 

indissociáveis: ambos envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores; 

cuidados e atenção; seriedade e riso” (KRAMER, 2007, p.20). 
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Ao entendermos essa indissociabilidade é preciso partir para um 

segundo aspecto também muito importante que é conhecer melhor a criança. Esse 

conhecer implica em: 

 
 

[...] observar suas ações-simbolizações, o que abre espaço para a 
valorização de falas, produções, conquistas e interesses infantis e 
faz da sala de aula um espaço de socialização de saberes e 
confronto de diferentes pontos de vista – das crianças, do professor, 
dos livros e de outras fontes – fazendo o trabalho se abrir ao novo, 
inédito, imprevisível e surpreendente (CORSINO, 2007, p. 62). 

 
 
O conhecimento prévio é importante, pois se trata de um diagnóstico 

que dará bases mais seguras a respeito desse sujeito, conhecendo melhor seus 

gostos, dificuldades, conhecimentos prévios e experiências de vida, além de auxiliar 

o professor futuramente em seu trabalho pedagógico. 

Goulart (2007, p. 87) nos alerta a respeito dessa falta de 

conhecimento dos alunos e afirma que “às vezes, preocupadas em demasia com os 

conteúdos de ensino, não paramos para conhecer nossos alunos, para ouvir os 

conteúdos tão significativos de suas vidas” e isso muitas vezes acontece por 

acreditarmos que uma criança nada tem a nos acrescentar, é aí que nos 

enganamos. Essa criança de 6 anos ainda está muito ligada a educação infantil 

devido suas vivências nesse meio e por isso fica nessa intersecção entre a 

educação infantil e o ensino fundamental e na maioria das vezes não sabemos lidar 

com tal situação. 

Nesse caso Goulart (2007) nos orienta a fazer o planejamento de 

ensino levando em consideração essas diferenças, promovendo atividades que 

demonstrem esse movimento, que fale também do tempo e dos espaços envolvidos 

nessa mudança. Pois não deve haver rupturas entre um espaço e outro, o ensino 

deve dar continuidade ao processo de aprendizagem (p. 87). 

E por falar em aprendizagem, outro aspecto relevante para se 

pensar na apropriação da leitura e escrita é o trabalho com caráter lúdico14 em sala 

de aula. A brincadeira de acordo com a autora Nascimento (2007) é essencial para o 

desenvolvimento da criança tanto dentro quanto fora de sala, pois é através dela que 

as crianças desenvolvem “múltiplas formas de ver e interpretar o mundo” (p. 30). 
                                                
14 Foi utilizado o termo “caráter lúdico”, pois a atividade só pode ser considerada lúdica pelo sujeito que está 
realizando-a, pois a mesma pode ser lúdica para mim, e para o outro não.  
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Nota-se que são inúmeros os benefícios de aliar o lúdico à sala de 

aula, pois além de ser uma forma de expressão da criança, também é um rico e 

complexo instrumento de “articulação entre o já dado e o novo, entre a experiência, 

a memória e a imaginação, entre a realidade e a fantasia” (NASCIMENTO, 2007, 

p.36). Borba (2007) assegura que além dos benefícios existem também 

 
 
[...] inúmeras possibilidades de incorporar a ludicidade na 
aprendizagem, mas para que uma atividade pedagógica seja lúdica é 
importante que permita à fruição, a decisão, a escolha, as 
descobertas, as perguntas e as soluções por parte das crianças e 
dos adolescentes, do contrário, será compreendida apenas como 
mais um exercício (p. 43). 

 
 
É importante lembrar que as atividades com caráter lúdico têm seus 

momentos livres e direcionados e para que sejam incorporadas nas aulas, é de 

extrema importância preparar um plano de aula adequado, tendo em vista alguns 

aspectos importantes na hora de planejar, fazendo alguns questionamentos 

fundamentais para planejar tais atividades. Borba (2007) nos dá uma orientação a 

respeito desse momento de preparação e afirma que:  
 
 
Ao planejarmos atividades lúdicas, é importante perguntar: a que fins 
e a quem estão servindo? Como estão sendo apresentadas? 
Permitem a escuta das vozes das crianças? Como posso me 
posicionar junto a elas de modo que seja possível promover uma 
experiência lúdica? O que se quer é apenas uma animação ou a 
intenção é possibilitar uma experiência em que se estabeleçam 
novas e diversas relações com os conhecimentos? (p. 43). 

 
 

Vemos então que há muito mais a conhecer além dos níveis da 

escrita e como já discutido nos capítulos anteriores ter conhecimento sobre os níveis 

da escrita e realizar estudos juntamente com as crianças é de grande importância 

tanto para o professor quanto para o aluno, porém há outros saberes que o 

professor deve ter conhecimento. Conhecer os níveis de escrita só não basta. É 

importante dar um bom direcionamento nas atividades e ter meios de aproveitar 

esse conhecimento para fazer a diferença em sala de aula. 
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Outro aspecto importante na prática pedagógica é manter sempre o 

foco na importância de trabalhar com o letramento nessa construção da criança, pois 

dessa forma ela encontrará uma necessidade em ler e escrever. 

Como já dito no 1º capítulo por Soares (1998) a alfabetização e o 

letramento são dois processos distintos, porém inseparáveis, pois devem ser 

trabalhados de forma que um seja parte do outro auxiliando no processo de 

aquisição da escrita, fazendo com que essa construção aconteça de forma “real” 

para a criança. 

Entretanto para que essa construção de fato aconteça é preciso que 

a instituição escolar proporcione um contexto que amplie as experiências das 

crianças para que possam se familiarizar com a leitura e a escrita, a fim de 

futuramente sejam capazes de produzir diferentes textos de forma autônoma.  

 
 

[...] é importante que, desde a educação infantil, a escola também se 
preocupe com o desenvolvimento dos conhecimentos relativos à 
aprendizagem da escrita alfabética, assim como daqueles ligados ao 
uso e à produção da linguagem escrita (LEAL; ALBUQUERQUE; 
MORAIS, 2007, p.70). 
 
 

Essa produção autônoma citada acima é resultado de uma união 

importante nessa construção inicial da escrita que é a alfabetização e o letramento, 

união essa que Soares (1998) denominou de alfabetizar letrando. Morais e 

Albuquerque (2007) também defendem essa ideia de que a aprendizagem da escrita 

deve ser permeada não só pelo processo de alfabetização, mas principalmente pelo 

letramento e afirmam que para isso “[...] é necessário: democratizar a vivência de 

práticas de uso da leitura e da escrita; e ajudar o estudante a, ativamente, 

reconstruir essa invenção social que é a escrita alfabética” (p. 71). 

Além disso, Leal e Albuquerque (2007) trazem algumas propostas 

que deveriam ser contempladas nas escolas, são elas: 

 
 

1. Situações de interação mediadas pela escrita e leitura de textos 
jornalísticos; comunicação direta entre pessoas e/ou empresas, 
mediante textos epistolares; 
2. Situações voltadas para a construção e a sistematização do 
conhecimento, caracterizadas, sobretudo, pela leitura e produção de 
gêneros textuais usados como auxílio para organização e 
memorização; 
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3. Situações voltadas para auto-avaliação e expressão “para si 
próprio” de sentimentos, desejos, angústias, como forma de auxílio 
ao crescimento pessoal e ao resgate de identidade;  
4. Situações em que a escrita é utilizada para automonitoração de 
suas próprias ações, para organização do dia-a-dia, para apoio 
mnemônico, tais como agendas, calendários, cronogramas, entre 
outros (p. 71-72). 

 
 
É importante que a escola assuma essa responsabilidade de 

proporcionar desde cedo a criança uma vivência significativa com a leitura e a 

escrita de diversas maneiras e em diferentes contextos. É importante oferecer, 

desde livros até jornais, revistas, receitas e etc. É o que os autores Morais, Leal e 

Albuquerque (2007) também defendem ao argumentar sobre a importância de iniciar 

essas atividades diversificadas desde a Educação Infantil, levando a criança a 

construir seus conhecimentos a respeito de gêneros textuais e seus usos na 

sociedade (p. 72). 

De fato esse contato com a cultura escrita desde cedo proporciona a 

criança um ambiente rico em informações e um vasto conhecimento que a auxilia na 

construção do saber, além de aprender também a utilizar tanto a linguagem oral 

quanto a linguagem escrita nos mais variados contextos sociais. 

 

 

 
Pesquisas realizadas em diversos países demonstram que meninos 
e meninas que desde cedo escutam histórias lidas e/ou contadas por 
adultos, ou que brincam de ler e escrever (quando ainda não 
dominaram o sistema de escrita alfabética) adquirem um 
conhecimento sobre a linguagem escrita e sobre os usos dos 
diferentes gêneros textuais, antes mesmo de estarem alfabetizadas 
(TEBEROSKY, 1995 apud BRASIL, 2007 p. 73). 

 
 
Vimos então que a construção da escrita da criança é um processo 

longo, repleto de progressos e retrocessos e que deve estar sempre permeado pela 

alfabetização e pelo letramento o que se torna um desafio permanente, pois: 

 
 

Implica refletir sobre as práticas e as concepções por nós adotadas 
ao iniciarmos nossas crianças e nossos adolescentes no mundo da 
escrita, analisarmos e recriarmos nossas metodologias de ensino, a 
fim de garantir, o mais cedo e da forma mais eficaz possível, esse 
duplo direito: de não apenas ler e registrar autonomamente palavras 
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numa escrita alfabética, mas de poder ler-compreender e produzir os 
textos que compartilhamos socialmente como cidadãos (LEAL; 
ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007, p. 81). 

 
 

E como já citado é preciso estabelecer essa união cuidadosamente 

por meio de planejamentos, organizando espaços que promovam diferentes 

atividades e que possibilitem essa prática construtiva, afinal alfabetizar letrando não 

é tarefa fácil e necessita de atenção redobrada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há muito se discute a questão do analfabetismo no Brasil, entretanto 

poucos conhecem sobre o que realmente é a alfabetização e o letramento e as 

vantagens de trabalhar esses termos em conjunto com a construção da escrita. 

Diante disso, apresentei nesta pesquisa um pouco sobre o que é a 

alfabetização e o letramento, quais os conceitos e como estes podem fazer a 

diferença no processo de aquisição da escrita da criança. Desta forma, considerei 

importante discutir sobre as hipóteses da escrita infantil, apresentando as etapas 

dessa construção e as características de cada uma. Para tornar essa pesquisa mais 

concreta, busquei apresentar alguns exemplos reais de como cada etapa é 

estabelecida e como as crianças reagem frente às dificuldades que surgem. 

Durante o período em que estive realizando minha pesquisa de 

campo com as crianças sobre suas hipóteses de escrita, foi possível notar diferentes 

reações frente às dificuldades em relação à grafia. O que me chamou bastante 

atenção foi a riqueza com que cada uma construía suas hipóteses. Desde os 

“rabiscos” até a escrita alfabética a criança cria estratégias para escrever, cada uma 

de forma diferente, umas buscam apoio em desenhos, outras nos sons das letras, 

outras ainda tentam encontrar maneiras para diferenciar as palavras que escrevem, 

o que exige um grande esforço.   

Este contato tão próximo com a construção individual da escrita da 

criança me possibilitou repensar nos conceitos de alfabetização e letramento. Sendo 

relevante discutir sobre as possibilidades que existem para tornar essa relação 

efetiva em sala de aula, ressaltando as atividades com caráter lúdico, as diferentes 

metodologias e principalmente, a importância do professor conhecer quem é o aluno 

de 6 anos. 

Com relação ao resultado final desta pesquisa, posso afirmar que foi 

muito satisfatória e de grande contribuição para minha formação, pois esse é um 

assunto relevante para a formação do professor/pedagogo. A princípio meu 

conhecimento a respeito desta temática era escasso, mas havia grande curiosidade 

e após realizar essa pesquisa percebi que o processo de apropriação da leitura e 

escrita é algo complexo para criança e ao mesmo tempo muito rico, pois é repleto de 

construções e desconstruções. 
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Realizar este trabalho de conclusão de curso foi uma experiência 

muito enriquecedora, principalmente quando estive próxima às crianças, vendo de 

perto a escrita de cada uma, as dificuldades que tiveram, as hipóteses que 

formularam e a maneira como resolviam os problemas que apareciam em cada nível 

de escrita.  
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