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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo conhecer as hipóteses de crianças sobre a 
língua escrita. Fundamentou-se na proposta de desenvolvimento da escrita e da 
leitura proposta por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que compreendem a 
aprendizagem da língua escrita como sendo um processo de construção. Ao longo 
desse processo, as crianças criam hipóteses para lidar com a escrita, que foram 
identificadas por essas autoras em diferentes níveis.  O nível 1, denominado pré- 
silábico; o nível 2, intermediário silábico; nível 3, hipótese silábica; nível 4, hipótese 
silábico-alfabética ou intermediário II; e nível 5, hipótese alfabética. Participaram 
deste estudo sete crianças de cinco anos de idade de uma escola privada, 
localizada no norte de Paraná. Para a coleta dos dados, foi realizada uma entrevista 
baseada na proposta da psicogênese da língua escrita. Às crianças foi solicitado que 
escrevessem algumas palavras e uma oração. Os resultados mostraram que seis 
das sete crianças encontram-se no nível 3, de hipótese silábica, e uma delas no 
nível 2, intermediário silábico. Esses dados foram discutidos com base na 
importância de conhecer as hipóteses infantis acerca dessa aprendizagem, com o 
intuito de considerar a apropriação da escrita e a leitura como processos que são 
construídos por cada criança, no seu tempo, e com a orientação do professor. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento da escrita e da leitura. Aprendizagem da língua 
escrita. Psicogenese da língua escrita.
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1.  INTRODUÇÃO  

 

Segundo Moro (1989), quando os alunos chegam à escola, eles recebem uma 

grande carga de cobrança dos pais em relação à leitura e à escrita, que, muitas 

vezes, desconhecem que o aperfeiçoamento da língua oral e escrita irá acontecer no 

decorrer de sua vida. A ideia de alfabetizar deve, de acordo com essa autora, ser 

melhor entendida no sentido de sua etimologia, que significa dar início a aprender a 

ler e a escrever.  

Moro (1989) diz que “[...] aprender a ler e escrever não se limita, 

respectivamente, a decifrar e a copiar ou grafar palavras e frases” (p. 206). Segundo 

ela, é imprescindível que se entenda o que está lendo, ter a compreensão do 

significado expresso na leitura e na escrita, e saber como esses signos a ser 

decodificados se organizam no sistema de linguagem. 

A aprendizagem da leitura compreendida como apropriação da decodificação 

e também da compreensão do que se lê, e a aprendizagem da escrita como 

apropriação de um código, mas que apenas faz sentido para a criança se 

compreender a sua função social, esbarram na discussão sobre como leitura e 

escrita devem ser ensinadas na escola. No que se refere aos métodos de ensino 

para a alfabetização de crianças, Frade (2007) indica a existência de alguns. 

O método sintético parte do oral para depois ir para o escrito, uma relação 

entre som e grafia, que vai das partes para o todo. O elemento mínimo da escrita 

são as letras, e a regra é a de sonorização com a escrita. De acordo com Frade 

(2007), “[...] seguem a marcha que vai das partes para o todo. Na história dos 

métodos sintéticos temos a eleição de princípios organizativos diferenciados que 

privilegiam a decoração de sinais gráficos e as correspondências fonográficas” (p. 

22).  

Para Ferreiro e Teberosky (1986), no método sintético, a aprendizagem da 

leitura e da escrita acontece de forma mecânica. Trata-se de adquirir uma técnica 

para decifrar textos, ler significa decodificar o código escrito. A iniciação à leitura 

começa a partir da “ortografia regular”, isto é, palavras em que a grafia se coincida 

com a pronúncia.  

Segundo essas mesmas autoras, posteriormente surge o método fonético, 

cujo ensino parte do oral. A unidade mínima do som da fala é o fonema. A intenção 
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é associar o fonema à representação gráfica. É preciso que o sujeito seja capaz de 

isolar e reconhecer os diferentes fonemas. É necessário ensinar um fonema e um 

grafema de cada vez, e a criança só poderá partir para outro somente quando 

estiver bem fixado. 

No método analítico, a leitura deve ser compreendida como um ato global e 

significativa para a criança. Tem por objetivo, fazer com que as crianças 

compreendam o sentido de um texto, incentiva os alunos a produzirem textos. 

Partindo deste princípio, os seguidores do método começam a trabalhar a partir de 

unidades completas de linguagem para depois dividi-las em partes menores. 

Mortatti (2006) mostra que a luta por uma teoria e um método adequado vem 

muito antes dos tempos de hoje. Quando um método não funciona, procura-se um 

motivo para justificar a falha. A respeito disso, a autora afirma que,  

 

[...] especialmente desde as últimas duas décadas, as evidências 
que sustentam originariamente essa associação entre escola e 
alfabetização vêm sendo questionadas, em decorrência das 
dificuldades de se concretizarem as promessas e os efeitos 
pretendidos com a ação da escola sobre o cidadão. Explicada como 
problema decorrente, ora do método de ensino, ora do aluno, ora do 
professor, ora do sistema escolar, ora das condições sociais, ora de 
políticas públicas, a recorrência dessas dificuldades de a escola dar 
conta de sua tarefa histórica fundamental não é, porém, exclusiva de 
nossa época (MORTATTI, 2006, p. 3). 

 

Os estudos realizados por Ferreiro e Teberosky (1986) redimensionaram a 

compreensão sobre o processo de alfabetização, porque consideram o ponto de 

vista da criança. A proposta de um “construtivismo”, constituído em uma teoria da 

psicogênese da língua escrita, revolucionou a educação na América Latina. 

Segundo Gurgel (2012), Ferreiro e Teberosky mostraram a necessidade de proceder 

a uma revisão completa das ideias sobre a aprendizagem da língua escrita.  

Ferreiro e Teberosky (1986), baseadas em Piaget, afirmaram que o sujeito 

tem que ter uma interação com o objeto do conhecimento, isto é, ensinar a ler e 

escrever a partir do conhecimento da criança. Procura-se o sujeito que aprende, que 

busca o conhecimento e resolve suas interrogativas, aprendendo a partir de suas 

próprias ações sobre os objetos do mundo. Isso permitiria compreender a escrita 

como objeto de conhecimento e o sujeito da aprendizagem como sujeito 
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cognoscente (aquele que conhece ou tem capacidade de conhecer), e, nesse 

contexto, não se deve temer o erro, desde que ele seja construído. 

Um dos princípios básicos da proposta de Ferreiro e Teberosky (1986) é o de 

que os estímulos não atuam diretamente sobre o sujeito, mas são modificados pelos 

seus processos de assimilação. Ele absorve o que foi estimulado e interpreta o 

estímulo e a consequência desta transformação irá trazer a compreensão. A 

repetição não traz êxito nenhum ao aluno, mas sim a vivência do indivíduo. 

De acordo com Moro (1989), se admitirmos, como Piaget, que a criança é o 

sujeito de seu conhecimento e o constrói em cima das experiências vividas com o 

objeto, também devemos admitir que a criança é o sujeito do seu processo de 

aprender a ler e a escreve. Para ela, “[...] esse aprender se dá na interação contínua 

desse sujeito com o objeto escrita” (MORO, 1986, p. 210). 

Ferreiro e Teberosky (1986) discordam da compreensão de que se todos os 

fatores estiverem funcionando, isto é, a lateralização espacial, a discriminação visual 

e auditiva, a coordenação viso-motora, a boa articulação entre outros, a 

aprendizagem da lecto escrita (habilidade adquirida de poder ler e escrever) irá bem. 

As autoras dizem que é complicado dizer que para se aprender a ler e a escrever 

necessita de aptidões, mas, e se a criança não tiver todas essas aptidões, como 

seria? 

Nesse sentido, essas pesquisadoras procuraram estudar o processo de 

conhecimento no domínio da língua escrita, procurando identificar os processos 

cognitivos subjacentes à aquisição da escrita, compreender a natureza das 

hipóteses infantis, descobrir o tipo de conhecimento específico que a criança possui 

ao iniciar a aprendizagem escolar.  

Gurgel (2012), ao se referir à obra de Ferreiro e Teberosky, afirma que: 

 
[...] há de se levar em conta os percursos trilhados pelas crianças em 
contato com o mundo das letras e do que deste contato é resultante. 
Mesmo sem as medidas necessárias, e desde muito cedo, 
aprendemos a ler o mundo e a nele deixarmos nossas marcas 
escritas (p. 126). 

 

Emília Ferreiro mudou o cenário da história da alfabetização no Brasil, devido 

ao fato de ter acontecido uma revolução conceitual. Essa revolução veio como um 

confronto com os métodos anteriores utilizados, tentando-se extinguir as cartilhas. 
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Moro (1989) também corrobora a importância destacada por Ferreiro e 

Teberosky (1986) acerca dos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da 

língua escrita, afirmando que  

 

Essas hipóteses e as produções infantis não são as que o adulto tem 
e lhes apresenta. Não são, portanto, ensinadas nem lhes são 
diretamente “passadas” pelos estímulos escritos do meio-ambiente. 
São sim, hipóteses originais que as próprias crianças elaboram 
enquanto da sua experiência com o objeto escrita, com as 
informações que o meio lhe fornece sobre este objeto (p. 207).    

 

Considerando a importância das pesquisas realizadas por Ferreiro e 

Teberosky (1986), este trabalho abordou essa temática como foco de discussão.  

Além disso, ele se justifica pelo meu grande interesse em sanar minhas dúvidas e 

questionamentos sobre como ocorre o processo de alfabetização, tendo como ponto 

de partida o olhar de quem aprende, a criança. Esses questionamentos foram 

provocados, principalmente, por ter tido grande dificuldade na minha alfabetização, 

quando criança, o que me levou a desvendar como a criança aprende a ler e a 

escrever, de modo que o professor possa instigar, contribuir e respeitar seus limites. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi conhecer as hipóteses de crianças 

de cinco anos sobre a língua escrita. A pesquisa foi realizada com sete crianças na 

faixa etária de cinco anos, de uma escola da rede privada, localizada no Estado do 

Paraná. São crianças de classe alta da sociedade, cujos pais valorizam a 

alfabetização de seus filhos. Algumas crianças que foram entrevistadas fazem aulas 

fora da escola, como: português, matemática e inglês. Alguns pais relataram utilizar 

a cartilha com seus filhos, em casa, para estimular a leitura e a escrita, de modo que 

sejam apropriadas de maneira mais rápida. 

As crianças foram entrevistadas separadamente, em um ambiente livre de 

ruídos e de interferências de outras pessoas, e solicitadas a escreverem as 

seguintes palavras: ABACATE, BANANA, MAÇA E UVA, e a seguinte oração: A 

MAÇA É VERMELHA. Essas palavras foram escolhidas devido ao contexto do 

material didático que estavam trabalhando no momento, que era sobre as frutas.  

A cada escrita realizada, à criança era solicitada a leitura do que havia sido 

escrito, com questionamentos feitos pela entrevistadora. O material utilizado foi uma 
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folha de papel para desenhar e escrever as palavras e a oração, lápis, borracha e 

apontador. As entrevistas foram gravadas e transcritas.   

Este trabalho está organizado em dois capítulos, sendo que o primeiro 

apresenta o estudo sobre o olhar de como a criança aprende, na proposta teórica de 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky. São descritos os níveis da escrita e quais suas 

contribuições para o processo de desenvolvimento da leitura e escrita. O segundo 

apresenta os resultados e a discussão. Por fim, são tecidas algumas considerações 

finais. 
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2.  O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA 

 

Este capítulo tem como finalidade mostrar os estudos acerca da psicogênese 

da língua escrita. Ferreira e Teberosky (1986) realizaram suas pesquisas com 

crianças entre 4, 5 e 6 anos em processo de alfabetização. Suas investigações 

procuraram demonstrar o papel ativo do sujeito no processo de elaboração individual 

da escrita. Nessa relação, a criança elabora e testa hipóteses de natureza cognitiva 

a respeito de como se escrevem as palavras, e, mesmo muito pequena, tem a 

habilidade de se colocar problemas, criar hipóteses, testá-las e construir verdadeiros 

sistemas interpretativos na busca pela compreensão do universo ao seu redor. 

Ferreiro e Teberosky escolheram como processo de investigação da construção, o 

conceito da psicologia genética e o da psicolinguística contemporânea. Toda teoria 

se embasa em saber qual a natureza do conhecimento, isto é, como ele acontece. A 

teoria adotada é interacionista e a conceitualização piagetiana para realizar a 

pesquisa com as crianças. 

     

2.1. A identificação da escrita no processo de leitura 

 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), no início da identificação da leitura 

como escrita (por volta dos quatro anos, segundo a pesquisa das autoras), pode-se 

observar que há uma grande confusão em separar números de letras e, segundo a 

concepção das crianças, se tem números no meio das letras não é possível ler o que 

está escrito. Letra só é letra quando está junto com outras letras, se ela fica sozinha 

se transforma em número, isto porque, nesta idade, se mistura muito letra com 

número, um exemplo seria o L que se transforma em 7 e o E se transforma em 3. 

A respeito disso, as autoras dizem que, a partir dos quatro anos, a criança 

associa o desenho com a escrita. A criança pensa que o que está escrito é o mesmo 

do que o desenho está mostrando. Texto e imagem se confundem nesta transição, 

como mostra o relato de Ferreiro e Teberosky (1986, p. 75).   
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Roxana (4ª CB (classe baixa)       Lâmina 1 

Mostre-me onde tem o que ler.      

 Aqui (mostra o desenho). 

E aqui, o que me dirá? (mostra o texto)  

Um patinho. 

Mostre-me.        

(mostra o final do texto) um 
patinho. 

Ou poderás dizer “ o pato nada? ”  

Sim. 

Mostra-me como diz.      

O pato nada na água.                                                     

Por onde começas?    

Por aqui (mostra desenho). 

E aqui? (mostra texto)    

Patinho nada na água. 

 

 

Com esse exemplo, pode-se dizer que a escrita está relacionada à imagem, 

pois nas leituras feitas pelas crianças não se pronunciava o artigo da frase, ele era 

ocultado dando ênfase somente aos substantivos e adjetivos da oração, que são as 

partes dos desenhos que mais ficam aguçadas ao olhar a imagem. Quando se pede 

para alguma criança ler o que está escrito, ela diz que o que está escrito é o mesmo 

que está mostrando a figura, se lê o que a figura mostra. (FERREIRO E 

TEBEROSKY, 1986).  

Ferreiro e Teberosky (1986), para compreenderem esse processo, 

questionam: desenho e escrita se diferenciam? A resposta é sim e não, sim porque 

não tem como confundir um com o outro, isto podemos observar quando as crianças 

foram interrogadas onde tem algo para ler e refere-se onde tem letra. A igualdade 

entre eles é o elemento interpretativo. 

Em seus estudos, as pesquisadoras puderam perceber alguns níveis de 

leitura obtidos pelas investigações com crianças de quatro anos. Primeiramente, 
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desenho e escrita andam juntos, o texto se relaciona diretamente com o desenho. 

Posteriormente, a escrita se diferencia da imagem, não se dá valor sonoro aos 

fragmentos, é um valor verbal dado à imagem. Se representa o nome do objeto ou 

uma oração relacionada com a imagem, atribui o nome sem o artigo, mas um 

complemento a este mesmo nome. 

Ainda de acordo com elas, em relação às propriedades dos textos, cada parte 

tem uma atribuição, seja nome ou oração, respeitando em que está escrito e o que 

se pode ler. Os fragmentos gráficos são colocados em correspondência com 

segmentos do enunciado. Quando se dá um nome ao texto, a criança usa este nome 

para ler o texto inteiro, exemplo: CARRO, a primeira linha será CA e a segunda 

RRO, atribui o texto todo a uma palavra só. Propriedades formais da escrita e a 

correspondência com segmento sonoro é o momento final da gênese aqui 

estabelecida. Os fatos aqui citados por Ferreiro e Teberosky (1986) ocorreram com 

crianças que ainda não tinham tido o contato escolar em relação ao processo de 

leitura e escrita, e pode-se observar que mesmo sem ter sido inserida em um ensino 

sistematizado, possui conceitos sobre a leitura. 

A esse respeito, Scotti (1991) afirma que o alfabetizando chega à escola com 

um grande conhecimento sobre a língua escrita e que devemos valorizar isto que ele 

traz. A ideia que a criança não sabe nada antes de vir para escola foi superada, ela 

tenta, entre acertos e erros, estruturar a leitura e escrita com informações informais 

do seu cotidiano. 

As pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1986) também se voltaram para 

crianças escolarizadas, e logo de início elas perceberam que o social está 

diretamente relacionado com a escrita. Para se se dar início à etapa da escrita, é 

relevante considerar que as palavras foram escritas separadamente a partir do 

século VII, com a reforma de Carlo Magno, antes eram escritas de traços de união. 

Este início é marcado pela dificuldade que ela tem em saber em que momento 

dentro de uma oração deve-se separar uma palavra da outra. Nas palavras das 

autoras, 

o que nos interessava não era, então, a possibilidade de decifrar o 
texto dado, mas sim de “deduzir”, em função da informação 
disponível (texto escrito e leitura do adulto, além do conhecimento 
linguístico da própria criança) o que é que “deve” estar escrito em 
cada fragmento. A tarefa proposta resultou, entretanto, em um grau 
de dificuldade insuspeitada, pela intervenção das conceitualizações 
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da criança sobre o que está escrito, ou se espera que esteja escrito 
(FERREIRO E TEBEROSKY,1986, p. 107). 

 

Um aspecto que chamou bastante a atenção de Ferreiro e Teberosky foi o 

fato de o artigo não aparecer nas orações realizadas pelas crianças. O argumento 

delas é que com uma ou duas letras não tem como ler ou escrever. Com este relato, 

o artigo se agrega a um verbo ou substantivo. Para ficar mais clara a citação, um 

exemplo de Ferreiro e Teberosky (1986, p. 108): 

 

Mariano ( 6ª classe média). Papai chuta a bola 

Onde diz “ Bola”? 

(mostra CHUTA A BOLA, mas logo se   corrige) Não! Aqui 
diz bola ( A BOLA), e aqui papai ( PAPAI CHUTA). Papai 
chuta a bola... ( repetindo para si) Não! Aqui papai (PAPAI) 
e aqui chuta (CHUTA). 

 

Onde diz “a” ? 

(Mariano reflete dizendo para si mesmo). A    chuta... a bola 
(mostra A). 

 

 

Facundo ( 6ª classe média). PAPAI CHUTA A BOLA 

 

Onde diz “papai”?                                                      (mostra PAPAI CHUTA). 

Onde diz “bola”?                                                         (mostra A BOLA). 

Onde diz “chuta”?                                                        (nega com a cabeça). 

Onde diz “a”?                                                              (nega com a cabeça) 

 

 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), ao observar a criança tentando ler uma 

oração, verifica-se sua preocupação em mostrar somente o essencial do que o texto 

quer dizer, o que fica e aparece forte nas interpretações das crianças são os 

substantivos. A criança consegue montar uma sequência de onde possivelmente 
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podem-se encontrar as palavras que estão na oração.  Com isto pode-se dizer, 

segundo Ferreiro e Teberosky (1986), que a escrita não é uma réplica do enunciado 

oral, pelo contrário, a escrita que ajudará a construir um enunciado oral, seguindo a 

regra gramatical, o que revela que a escrita chega para criança como uma 

construção efetiva. 

Ferreiro e Teberosky (1986) realizaram uma observação referente à leitura 

silenciosa para relatar o que isto significa para a criança, e os resultados foram 

surpreendentes. Seguem dois exemplos das situações vivenciadas pelas autoras (p. 

159 e 162). 

 

Javier (4a classe baixa)     

                                        

(Leitura silenciosa) 

O que estou fazendo?    

Olhando o jornal. 

E não estou lendo?      

Estás vendo as letras para ver o jornal e                                                                     
lê-lo. 

            

E para ler?     

  Tem que falar. 

(Folheia o jornal)         

Olhando as letras. 

Igual que antes?  

 Sim. 

O que fazia?    

Estava fazendo assim (gesto de leitura 
silenciosa) e não se ouvia o que estava 
dizendo. 

E para ler?    

Tem que falar ou dizer. 
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Mariana (5a classe média) 

 

Leitura silenciosa)           

Lendo. 

Por quê?    

Porque sim. 

(Folheia) 

Não estás lendo.   

O que estou fazendo?  

Estás virando as folhas para encontrar que 
folhas podes ler.    

 

(Leitura silenciosa) 

Lendo. 

Mas não digo nada!     

Já sei! Mas estás lendo. 

Como sabes?       

Porque meu papai estás lendo e não escuto 
nada. 

 
 

Estas duas situações relatadas por Ferreiro e Teberosky (1986) nos mostra 

como a criança observa o adulto leitor, alguns acham que não estão lendo devido ao 

fato de não estarem falando, emitindo nenhum tipo de som, já outros conseguem 

perceber a leitura silenciosa por relacionar com o pai ou a mãe que leem assim 

também em casa. A outra situação foi a do adulto ler o conteúdo de um jornal 

segurando um livro de fábulas e o outro com conteúdo de um livro de fábulas, lendo 

ele em um jornal. Para ficar mais claro, segue o relato feito pelas autoras (FEREIRO 

E TEBEROSKY, 1986, p. 164). 

José Luis (4a classe média)     

                        

(com o jornal) “Era uma vez...”   

Sim, lendo.                       
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Para Ferreiro e Teberosky (1986), o resultado foi surpreendente, pois para 

eles o que importou foi o fato de o adulto ter emitido sons ao olhar algo que tenham 

letras. O interessante que os desenhos aparecem se relacionando com a leitura 

novamente, pois tanto no jornal como no livro haviam desenhos. Para as crianças 

que ainda não sabem ler e escrever, o que evidencia a aprendizagem é a 

experiência social e não sistemática, isto é, está diretamente ligada ao meio social 

em que está inserido. 

2.2.  A evolução da escrita  

 

Um dos aspectos relevante para Ferreiro e Teberosky (1986) é conhecer 

como acontece a evolução da escrita, tratando-se dos vários estágios 

minuciosamente investigados. Para essas pesquisadoras, a primeira tentativa da 

escrita acontece entre os dois anos e meio a três anos de idade, e é caracterizada 

Onde estava lendo?     

(mostra o jornal). 

Como te deste conta?  

  Porque vi a tua cara. 

O que escutaste é de ler?       

Sim. 

(Com o conto) “produziu-se uma violenta...”   

Lendo. 

Onde?        

 (mostra o livro) 

Está escrito no livro?     

Sim.   

(com o jornal) “Você viu? Quando vinha...” 

 

Estou lendo?     

Sim. 

Aqui? (jornal)  

Sim. 
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por traços ondulados contínuos, (tipos M em cursiva), uma série de pequenos 

círculos ou de linhas verticais em letra de imprensa.  

Ferreiro e Teberosky (1986) questionaram a respeito de qual momento a 

criança interpreta a sua escrita, isto é, a partir de que momento deixa de ser traçado 

para ser uma representação simbólica? Para responder a essa pergunta, as autoras 

realizaram diversas pesquisas para proporem que se observam diferentes níveis 

nesse processo de construção.  Esses níveis são: Nível 1- Pré-Silábico, em que a 

criança não estabelece vínculo entre fala e escrita e tem leitura global, individual e 

instável do que escreve, isto é, só ela sabe o que quis escrever; Nível 2 - 

Intermediário Silábico, em que a criança começa a ter consciência de que existe 

alguma relação entre a pronúncia e a escrita; Nível 3 - Hipótese Silábica, em que a 

criança tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras; Nível 4 - Hipótese 

Silábico-Alfabética ou Intermediário II, quando a criança consegue combinar vogais e 

consoantes numa mesma palavra, numa tentativa de combinar sons, sem tornar, 

ainda, sua escrita socializável; e Nível 5 - Hipótese Alfabética, quando a criança 

compreende o modo de construção do código da escrita. A seguir, cada um desses 

níveis será apresentado de maneira mais detalhada e com alguns exemplos. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), no Nível 1, o Pré-Silábico, escrever é 

reproduzir os traços típicos da escrita, sendo que a criança os identifica como forma 

básica da escrita. Se sua forma básica de escrita for letras de imprensa, seu traçado 

será composto de linhas curvas retas ou de combinações entre ambas. Se sua base 

for cursiva, teremos grafismos ligados entre si como uma linha ondulada, na qual 

aparecem linhas fechadas ou semifechadas. 

Em relação à interpretação da escrita, cada um pode interpretar sua própria 

escrita, isto é, só a criança que escreveu que consegue ler o que escreveu, não se 

pode ler o que o outro escreveu, como relataram as autoras no seguinte trecho de 

seu livro: 

Como diz claramente Gustavo (4a classe baixa), quando lhe pedimos 
que interprete uma escrita nossa: “Não sei, porque cada um sabe o 
que escreve, e eu sabia o que eu escrevia”. Se alguém não sabe o 
que escreveu, mal pode perguntar tal coisa a outro; a escrita é 
interpretável se não se conhece a intenção do escritor [...] 
(FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, p. 183). 
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Ainda nesse mesmo nível, podemos observar a relação da figura com a 

escrita. As autoras apresentaram outro relato da mesma criança, o Gustavo, que 

mostra que a sua escrita é ondulada por seu modelo ser da letra cursiva da 

(FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, p. 183-184). 

 

Podes escrever urso?  

Será mais comprido ou curto?                        

Mais grande  

Por quê?          

(Gustavo começa a fazer uma escrita inteiramente 
similar, mas que resulta mais comprida que a anterior, 
enquanto pronunciava      as sílabas). Ur-so. Você 
viu? Sai mais grande                

Sim, mas por quê?   

Porque é um nome mais grande que o pato. 

 

 

Com esse exemplo, fica clara a relação da figura com a imagem, isto é, se o 

animal for pequeno, a escrita aparecerá de uma forma pequena, e se o animal for 

grande, a escrita aparecerá grande. A criança espera que a escrita seja proporcional 

ao tamanho ou à idade, e não ao tamanho real do nome a que está se referindo. As 

pesquisadoras, para enfatizar esse aspecto, apresentam outros relatos em seu livro. 

Um deles, bastante ilustrativo, mostra que 

Num contexto completamente diferente, uma menina que acaba de 
completar 5 anos e que está em psicoterapia por um problema 
afetivo leve e que pede, regularmente, em cada sessão, à sua 
terapeuta que lhe escreva seu nome, desta vez pede: “Escreva-me 
meu nome. Mas tens que fazê-lo mais comprido, porque ontem fiz 
aniversário (FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, p. 184). 

 

Com esses dados, Ferreiro e Teberosky (1986) concluem que, nos mais 

diversos contextos, sem exceções, a criança reflete na escrita a característica do 

objeto. As autoras apontaram que a dificuldade em diferenciar desenho da escrita, 

neste nível 1, é momentânea, esta dificuldade apresentada entre as atividades de 
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escrever e desenhar, mostra que ambas são para interpretar, para mostrar o quer 

dizer, como mostra o exemplo (FERRIRO E TEBEROSKY, 1986, p. 185): 

 

(Faz um desenho)  

Isto é escrever ou desenhar?                       

Desenhar. 

Escreve uma casa. 

(Desenha uma casa). 

O que escreveste 

Uma casa. 

Desenhaste ou escreveste casa?   

Escrevi. 

E se queres desenhar? 

(Mostra seu próprio desenho). 

É o mesmo, escrever ou desenhar? 

Não. 

O que fizeste no papel? 

Desenhei. 

(Escreva algo) Escrevo ou desenho? 

Escreve. 

Desenhe um sol. 

(Desenha um sol). 

Desenhaste ou escreveste? 

Desenhei. 

Escreveste também? 

Não. 

 

 

 

Em outros exemplos citados por Ferreiro e Teberosky (1986), o desenho 

apareceu como fonte de completar a escrita, isso funcionaria para a criança da 
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mesma forma quando apresentam a ela um livro com desenhos e letras, um precisa 

do outro para se complementar, em sua concepção. Neste nível, não há diferença 

entre escrever uma palavra ou uma oração, a diferença está no nome do objeto, se 

ele é grande ou pequeno. Em suas escritas aparecem desenhos, números (alguns 

invertidos), que se misturam, mas se preocupam em organizar uma variedade de 

caracteres. A leitura e a escrita aparecem de forma global e a relação das partes e o 

todo estão bem distintas uma da outra. 

No Nível 2, Intermediário Silábico, Ferreiro e Teberosky (1986) 

afirmam que  

A hipótese central deste nível é a seguinte: Para poder ler coisas 
diferentes (isto é, atribuir significados diferentes) deve haver uma 
diferença objetiva nas escritas. O progresso gráfico mais evidente é 
que a forma do grafismo é mais definida, mais próxima à das letras. 
Porém, o fato conceitual mais interessante é seguinte: segue-se 
trabalhando com a hipótese de que faz falta uma certa quantidade 
mínima de grafismo para escrever algo, e com a hipótese da 
variedade nos grafismos (FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, p. 189).  

 

A questão da grafia neste nível ainda é muito limitada, a única exigência a ser 

cumprida seria a ordem linear, escrevem de forma mais organizada. Para poder 

melhor entender este nível, as autoras relataram o seguinte exemplo, com Maristela, 

acerca de algumas correspondentes de interpretações (FERREIRO E TEBEROSKY, 

1986, p.189): 

 

A1I3 = Maristela. 

A31I = Romero (seu sobrenome). 

A31 = Silvia (sua irmã). 

A31I = Papai (papá). 

AI1C = Urso (oso). 

A1I3 = Cachorro (perro). 

 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), Maristela atribui como letra inicial a 

letra A por considera-la como símbolo de começo de escrita. Utilizou de permutas na 

ordem linear para mudar o significado das palavras. Neste nível, as crianças 

enfrentam problemas gerais de classificação e ordenação. 
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No curso desta fase, a criança pode ter memorizado algumas palavras, 

conseguirá escrevê-las sem precisar de um modelo. Uma dessas palavras é o seu 

nome (se ele for o mais importante para a criança), e na questão de reconhecer o 

nome, irá reconhecer se ele estiver de forma fixar, isto é, as letras na posição a qual 

memorizou posteriormente, caso contrário, rejeitará as outras maneiras de escrever 

seu nome.  

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), é importante observar que, a partir 

dessa aquisição de reproduzir certo número de gráficas fixas, aparecem dois tipos 

de reações de signo oposto, que seria o bloqueio e a utilização dos modelos 

adquiridos para prever outras escritas. O bloqueio acontece da seguinte forma: se a 

criança ficar copiando e decorando as escritas dos outros, isto é, ter um modelo, 

quando precisar escrever sozinho não haverá possiblidade de escrita. Esse bloqueio 

pode ser profundo, isto é, causando uma grande dependência do adulto e uma 

insegurança ao escrever, ainda que momentânea. Um exemplo que ilustra esse 

aspecto foi relatado pelas pesquisadoras 

 

Roxana (5 a CB) sabe escrever mamãe em cursiva e papai em 
maiúscula de imprensa, mas se nega a escrever outra coisa, com o 
seguinte argumento: “minha mãe fez assim para saber as coisas, 
primeiro ela fez tudo para mim e me deu uma folha e o fiz tudo eu”, 
aludindo, obviamente de cópia de modelos escritos (FERREIRO E 
TEBEROSKY, 1986, p. 191).  

 

Ferreiro e Teberosky (1986) chegaram à conclusão de que até aqui, a criança 

respeita duas exigências, a quantidade de grafias, que nunca é menor que 3, e a 

variedade de grafias. Quando se pede para criança ler o que está escrito, ela não 

tenta ler palavras com menos de 3 grafismos, pois diz que “[...] com três letras não 

diz nada” (p. 193). Para finalizar as características deste nível, as autoras indicam 

que há uma grande proeminência da letra maiúscula em imprensa, uma melhor 

aceitação da parte da criança, pois fica mais fácil reproduzir com letra de imprensa 

do que com a cursiva. 

O Nível 3, Hipótese Silábica, está caracterizado pela criança tentar 

dar pelo menos um valor sonoro a cada uma das letras que compõem a escrita. 

Neste período, há uma grande importância evolutiva, cada letra vale uma sílaba, isto 
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é, atribui-se uma letra por sílaba na escrita, surge a hipótese silábica. Vejamos 

abaixo a citação de Ferreiro e Teberosky (1986) sobre este nível: 

 

A mudança qualitativa consiste em que: a) se supera a etapa de uma 
correspondência global entre a forma escrita e a expressão oral 
atribuída, para passar a uma correspondência entre partes do texto 
(cada letra) e partes da expressão oral (recorte silábico do nome); 
mas, além disso, b) pela primeira vez a criança trabalha claramente 
com a hipótese de que a escrita representa partes sonoras da fala 
(FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, p. 193).  

 

Ferreiro e Teberosky (1986) relataram que tiveram casos em que houve a 

hipótese silábica sem aparecer as grafias, mas sim outras formas, isto é, ao 

escrever, fazem símbolos conforme o tanto de sílabas correspondente à palavra, 

conforme mostra o seguinte relato: 

 

Erik (5 a CB) usa somente formas circulares, fechadas ou 
semifechadas, às quais ocasionalmente, acrescenta uma linha 
vertical (dando como resultado algo próximo a P). Com essas 
formas, e trabalhando com caracteres separados entre si, Erik 
propõe dois caracteres para “sapo” (lido silabicamente como “sa/po” 
enquanto vai mostrando, fazendo uma clara correspondência: para 
cada grafia uma sílaba); escreve também dois caracteres para “urso” 
(oso) (lido silabicamente “ur/so” como antes), porém escreve três 
caracteres para “patinho” (lido como “pa/ti/nho”, com o mesmo 
método de correspondência (FERREIRO E TEBEROKY, 1986, 
p.193-194)   
 
 

Com este exemplo, as autoras puderam observar que não teve o uso de 

grafias, mas houve a percepção sonora de quantas sílabas havia na palavra. 

Segundo Scotti (1991), neste nível há uma ligação direta entre escrita e linguagem, 

cada sílaba falada pode ser representada por uma letra, desenho ou até mesmo um 

traço, embora não tenha nenhuma correspondência entre eles. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), quando a criança trabalha com a 

hipótese silábica, surgem novos problemas, que é trabalhar com a hipótese silábica, 

ela estará obrigada a atribuir duas letras para palavras dissílabas e isto fica abaixo 

da quantidade mínima de letras aceita pela criança, o que fica mais complicado 

quando se trata de um substantivo monossílabo. As autoras relataram um exemplo 

para explicitar essa situação: 
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um menino de 5 anos, interrogado no México: ele desenha um 
automóvel, e logo lhe sugerimos que escreva “carro” (a denominação 
habitual no México); o menino escreve quatro letras AEIO e quando 
lhe pedimos que leia o que escreveu, diz “ca/rro”, mostrando 
somente AE; perguntamos, então, “e aqui?”, mostrando as restantes; 
ele vacila, e logo diz “mo/tor” mostrando IO (em seu desenho o motor 
do automóvel era bem visível por transparência, e a essa parte do 
desenho havia dedicado a maior atenção (FERREIRO E 
TEBEROSKY, 1986, p. 195). 
 
 

Este exemplo mostra o grande conflito enfrentado pela criança, pois ele 

procura colocar mais letras, devido à palavra ser dissílaba, e não aparecer a 

quantidade mínima de palavra, que são pelo menos três.  Quando se pede para ler a 

palavra que escreveu e sobra letra, as crianças atribuem o resto das letras a algo 

relacionado à palavra, que foi o caso do menino citado acima. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), há casos nas palavras dissílabas em 

que, quando as crianças atribuem um som por sílaba, acrescentam outra letra no 

lugar para ficar com três letras, que é a quantidade mínima de letra para poder-se 

ler. Vejamos o exemplo citado por Ferreiro e Teberosky (1986): Isabel (6 a CM) o 

resolve de uma maneira muito original, intercalando a letra U, como “elemento 

coringa”, e sem dar-lhe valor sonoro: AUO é “pato” (p. 195). Foi a solução que a 

criança achou para suprir a palavra dissílaba. Para as autoras, “a hipótese silábica é 

uma construção original da criança[...]” (p. 196). Isso não é algo que se passe do 

adulto para a criança.  

O Nível 4, Hipótese Silábico-Alfabética ou Intermediário II, representa a 

passagem da hipótese silábica para a alfabética. A criança abandona a hipótese 

anterior e descobre a necessidade de ir além somente das sílabas por haver uma 

exigência mínima grafias. Devido a isso, passa a atribuir valores sonoros mais 

exatos nas palavras. Quando não se tem uma imagem visual estável do objeto, 

como é o caso do nome, torna-se mais difícil atribuir um valor sonoro às sílabas. 

Neste nível, a criança elaborou duas hipóteses muito importantes, uma é o fato de 

abandonar a possibilidade de que faz falta certa quantidade de letras para que algo 

possa ser lido. Outro aspecto é o meio em que ela está inserida, o repertório de 

letras que lhe são apresentadas. As autoras Ferreiro e Teberosky (1986) puderam 

observar o quanto o repertório das crianças de classe média é maior do que as de 
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classe baixa, pois este repertório que permitirá à criança atribuir o valor sonoro às 

sílabas. Porém, isso não garante cem por cento de êxito, como mostra o seguinte 

exemplo: Alejandro é um exemplo eloquente: sabe escrever seu nome em maiúscula 

de imprensa e “mamãe” (mamá) e “papai” (papai) em cursiva. Porém, quando vê a 

escrita “pi”, em cursiva, num cartão (da tarefa de classificação de cartões), inicia o 

seguinte diálogo (p. 212):    

 

 

É uma parte de papai, a primeira parte, A de pa. 

E o que falta?            

Outro um, outra corcundinha e outro i.  

 

(confronta o cartão pi com a escrita  

anterior da criança papá (papai).     

Ah! Me esqueci do i. Se quer, faço de novo 
(escreve Pipi, em cursiva. Aí diz papai (papá). 

(Propõe pepe, em cursiva).   

 Também papai, de outra forma. 

(Propõe pupu, em cursiva)       

 Também, de outra forma.    

O que diz aqui (papa escrita da Criança)? 

 

 Ai papai, mas de uma forma...estranha. 

E aqui (pipi)      

  Esta é a que todos sabemos, é a mais fácil. 
Esta (pepe) é um pouco difícil, e esta (pupu) 
dificílima.                                                                       

O que é isto (mimi em cursiva)?   

Mamãe; já estava esquecendo; pensei e me 
lembrei. 

E isto (mamá-mamãe) em cursiva?  

Outra forma de mamãe; essa é a mais fácil 
(acrescenta acentos sobre ambos os as). 

E isto (meme em cursiva)?    
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Mamãe, essa também sei. 

E isto (mumu em cursiva)         

Diz mamãe, essa também sei.  Diz mamãe. 
Todas as formas que tenha A tem que pôr 
isto(=ascento). Se não tem não é.”                                        

 

 

 Para Ferreiro e Teberosky (1986), escrever algo neste nível é representar as 

partes sonoras da palavra e que cada letra representa uma sílaba que compõe o 

nome. Em um exemplo relatado pelas autoras, “Martím (6 a CM) escreve “pato”como 

PO, porém reconhece que falta algo. A escrita da oração “minha menina toma sol”, 

com a leitura subsequente, é esta: NI N APO MA S  “mi/ne/na/to/ma/s ...não me 

lembro” (isto é “não sei como continuar” (p. 211). Para elas, quando o meio não 

oferece informações para o indivíduo, não há um repertório de assimilação de letras 

com seu respectivo som. 

O nível 4 é marcado pela seguinte análise,  

 

[...] as longas e seguidamente infrutuosas análises sonoras da 
palavra, e as múltiplas perguntas e pedidos de reasseguramento, 
pergunta que, às vezes, se referem a uma sílaba e, às vezes, a um 
fonema isolado (a mesma criança pode perguntar “ Qual é o to? e 
pouco depois “Qual é o t”?. (FERREIRO E TEBEROSKY (1986, p. 
213). 
 

Isso mostra o quanto depende do desenvolvimento de cada criança e do 

contexto social em que ela está inserida para relacionar esses sons com as letras 

dentro de uma sílaba, palavra ou oração. 

No Nível 5, Hipótese Alfabética, a criança já consegue perceber que o valor 

sonoro é menos que a sílaba. Nesta fase, já não há mais dificuldade em escrever as 

palavras, agora a dificuldade é em relação à ortografia, e algumas escrevem a 

oração sem separar as palavras, como podemos observar no exemplo citado pelas 

autoras abaixo (FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, p.213): 
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Podes escrever mesa?    

(Escreve MESA.) Creio que vai com 
“esse”.                                                                                

E se não é com “esse”?        

Com “ze”. 

Com qual começa zapatero (sapateiro)?  

Creio que com “ze”, não sei bem. 

E se eu o escrevo com”esse”?    

  Não acontece nada. 

Podes escrever palo (pau)?  

(Escreve Palo) Esta estou certa                                                                                    
que vai assim,  porque não tem                                                                                     
nenhuma, nem outro “pe”, nem                                                                                    
outro “a”, nem outro “ele”, nem                                                                                   
outro “o”, a não ser que seja em                                                                                    
cursiva. 

Escreva “yo me llamo Vanina”  

(“eu me chamo Vanina”)     

(Escreve LLO ME LLAMO                                                                                    
VANINA, silabeando, enquanto                                                                                    
escreve.) Não estou certa se vai                                                                                    
“ELLE” ou com ípsilon (LLO).                                                                                   
Com as duas quer dizer o mesmo,                                                                               
só que em diferentes... 

 

Trate de escrever “lluvia” (chuva) 

(Escreve LLUBA, hesita). Não sei                                                                                    
com qual vai (hesita com LL e com                                                                                   
B). O “ele” é como ye (pronúncia                                                                                   
rio-pla-tense). 

Que letra é esta (H)?   

O agá. 

Para que serve?        

Por exemplo, huevos (ovos) se                                                                                   
escreve com agá antes do u. 

Por quê?     

Porque se escreve assim. 

E como se lê?        
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Quando o leio em huevos se diz                                                                                  
sempre huevos, porém quando o leio                                                                                   
em...em chapa, se faz ch. 

 

Escreva huevos.  

(Escreve HUEVOS) Se está com um                                                                                   
ce na frente se diz “chuevos”. 

E assim? (tapa H inicial, fica vivível UEVOS).                                                                    

Huevos também. O agá é para                                                                                  
escrever huevos, porém e tu                                                                                 
não sabes que tem o agá e não põe,                                                                                  
também diz huevos. 

CIELO – (“céu”) O que diz aqui?   

  Cielo. 

Há outra maneira de escrevê-lo?   

(SIELO) Não sei se vai com “ze” ou 
com “esse”.                                                                            

Podes escrever cubierto (TALHER)?    

 (CUBIERTO). Ou com ca (K). Com                                                                                   
“esse” não, porque diria “subiero”.                                                                                
(QUUIERTO) O “u” é para que diga K;                                                                               
sem o “u” é para que diga K; sem o 
“u”  não diz nada; é uma bola sem o 
“u”.           

Como achas que se pode escrever  

Examem (exame)? 

 (ESAMEN). Porém pode ser também                                                                              
assim (ECSAMEN), ou assim                                                                               
(EKZAMEN), ou assim (EQUZAMEN). 

 

                                                                                                                                                                              

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), a escrita do próprio nome é a primeira 

coisa concreta que uma criança lê. No nível 1, a escrita do nome é feita sem 

hipótese nenhuma, colocando grafias aleatórias. No nível 2, a criança começa a 

identificar alguma letras, principalmente as iniciais. No nível 3 percebe o som das 

letras e das sílabas pertinentes ao seu nome. As autoras chegaram à conclusão de 

que não são todas as crianças que avançam na mesma velocidade, com a mesma 

metodologia utilizada em sala. As crianças que aprenderam no decorrer do ano 
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escolar foram aquelas que situaram no nível avançado de conceitualização, as que 

não aprenderam estão no nível inicial de conceitualização. Não existem saltos 

bruscos na aprendizagem, todos progridem passo a passo. As crianças avançam no 

seu tempo para serem alfabetizadas, e não como o sistema quer que seja 

alfabetizado, dentro do prazo estipulado. 

Gurgel (2012) afirma que o sujeito procura ativamente entender o mundo que 

o rodeia e trata de solucionar as interrogações que esse mundo provoca. Que 

aprende basicamente através de suas próprias ações, sobre os objetos do mundo, e 

que constrói suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo tempo, que 

organiza o seu mundo e introduz a escrita enquanto objeto de conhecimento. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados coletados serão relatados exatamente como as crianças 

responderam e escreveram as palavras e a oração. A primeira criança entrevistada 

foi identificada como F1, a segunda como F2, a terceira como F3 e assim 

sucessivamente, até completar as sete crianças.  

A pesquisadora lançou as palavras e a frase com o intuito de estimulá-los a 

escrever espontaneamente e observar em qual nível da escrita a criança se 

encontra, segundo Ferreiro e Teberosky (1986). Vejamos as pesquisas: 

 

F1 
 
Você irá escrever algumas palavras 
Para pesquisadora, tudo bem? 
A primeira é ABACATE. 

AAA e agora vou colocar o V, o D,I  
o V, de novo I. (Escreve e fala) 

Agora escreve banana.       
Começa com I e A, V, I, E, V e I (utilizando 
bastante letra do nome                                                                      
dele para escrever a palavra) 

Agora Maça.  
Eu já sabia tem só um AAAAA 

O nome da maça é AAAAAA 
 é assim que escreve?    

Escrevo maça AAAAA (dando risada) 
 
Você acha que está certo?        

Eu gosto de fazer AAAAA. 
Você gosta de fazer ou  
é o nome da maça?          
                                     

É o nome da maça que eu estou aprendendo a 
fazer na minha casa. 

 
Muito bem, agora vamos 
 para a próxima palavra, UVA.                  

U depois é o V?( olha para mim e pergunta) É V 
e A. UVA. 

 
Muito bem, agora escreva  
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A MAÇA É VERMELHA.                          
A, B ,T, V I, E, A, V,I, E, V,I e C de 
novo.(escreve todas as letras juntas sem 
separar). 

 
Agora você vai deixar o lápis  
aqui do lado e vai ler apontando  
com o dedo, pode começar lá com  
a primeira palavra. O que você 
 escreveu aqui?        

Eu não sei ler!  
 
Mas foi você que escreveu. 
 Você não sabe ler o que você 
 escreveu?      

   (começa ler) A-BA-CA-TE. 
 
E aqui (apontando para  
a segunda palavra)                 

BA-NA-NA. 
 
E a próxima?      

MAA-ÇAA (Estendendo o dedo para  suprir a 
quantidade de “As” que tinha                                                                 
colocado) 

 
E aqui?         

UVA (Leu com mais facilidade e sem pausa) 
 
Agora a frase que você 
escreveu, aponta com 
 dedo o que você escreveu.                  

AMAÇAÉVERMELHA (Leu sem pausar igual 
como escreveu sem direcionar                                                              
nenhum som a letra que estava presente) 

 
Muito bem F1. 
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Figura 1- Resultados obtidos do aluno F1 

 

F2  
 
Você irá escrever algumas palavras, 
A primeira palavra é ABACATE.    

Como é o Ba heim? (olha para mim com dúvida) 
 
Que som que você acha que é  
o Ba? Você conhece alguma 
 coisa que tenha o som de BA?       

  Só de Bo. 
 
Em qual palavra você conhece 
 o BO?        

De BOLA. É o C o BA? 
 
O que você acha?   

É o D? 
 
O que você acha, eles 
 tem o mesmo som D e BA?       

Não. (Arrisca e escreve como acha que é) 
 
Agora BANANA.        

(escreve rapidamente sem perguntar) 
 
E este desenho que você 
 fez qual é?               

  MAÇA. 
 
Muito bem, você consegue  
escrever para mim?             

Sim, MA-ÇA. 
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E esta? (apontando para o 
desenho da uva)       

UVA. (repete ao escrever) 
 
Muito bem, agora você irá 
 escrever A MAÇA É 
 VERMELHA.           

  (Escreve pausadamente da mesma forma que 
lê) A MA ÇA É VER ME LHA. 

 
Agora você irá ler as palavras 
 que você escreveu apontando 
 com a dedo, combinado?     

Sim. 
 
Então vamos lá.     

Éeee. (faz uma cara que esqueceu, não lembra 
o que está escrito). 

 
O que você escreveu aqui? 
 (apontando para a primeira 
 palavra)                

 (olha para a pesquisadora como se não 
soubesse) 

 
Foi o nome de uma fruta 
 que você escreveu?          

É. 
 
Que fruta foi essa que  
você escreveu ai?         

Mamão? 
 
Mamão? Olha para 
 palavra que você 
 escreveu?      

A-U-L. Não lembro. (diz preocupada tentando ler 
o que escreveu) 

 
Foi abacate?        

Isso. Foi abacate. 
 
Então agora lê, por favor.   

A-BA-CA-TE. (sobra algumas letras, pois leu 
atribuindo uma letra por sílaba) 

E essas letra que sobraram, 
 fazem parte da palavra?      

Não. 
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Ela não faz parte?     

Não. ( olha para mim querendo pegar a 
borracha para apagar). 

 
Você quer arrumar?        

 Sim. 
 
Pode arrumar!     

(apaga as letras que estava sobrando e  deixa 
somente uma letra para cada sílaba da palavra) 

 
Muito bem, agora é BANANA.  

BA-NA-NA. 
 
E a próxima?    

MA-ÇA (Sobra letra e fica intrigada de que tem 
alguma coisa errada) 

 
O que aconteceu que 
 você ficou preocupada?        

Tem alguma coisa errada? 
 
O que tem de errado?            

Essa parte aqui “ô”. (mostra as letras que  
sobraram da palavra) 

 
O que tem de errado  
com essas letras?        

E que ela não faz parte. 
 
Pode arrumar então,  
já que você quer arrumar.    

(apaga inconformada de ter escrito mais letras 
do que o necessário para a                                                           
palavra e lê de novo a palavra) MA-ÇA. 

 
E a de baixo, qual palavra é?   

UVA. (confiante no que estava lendo) 
 
Agora lê a frase que você 
 escreveu?   

 (lê sem pausa estendendo o dedo para ler a 
frase inteira). 
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Figura 2 - Resultado obtido do aluno F2 

 
 
F3  
 
Você irá escrever algumas 
 palavras para professora, 
 tudo bem? Você consegue 
 escrever ABACATE?      

 (Escreve algumas letras e olha para mim e  
pergunta:) Depois dessa qual é? É o R? 

 
Escreva do seu jeito. 
Terminou?         

 Sim. 
 
Agora escreva BANANA.     

(escreve letras aleatórias) 
 
Agora Maça. Você gosta 
 de maça?      

Sim.( e escreve com letras aleatórias) 
 
Agora UVA.     

(escreve letras aleatórias e dá uma pensada 
quando chega no VA) VA, como escreve este 
som? 

 
Você conhece alguma outra 
 palavra que tenha o VA?       
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Não. 
 
Tudo bem, pode terminar de 
 escrever então.        

(termina de escrever aleatoriamente) 
 
Agora você irá escrever uma 
 frase com várias palavras, A 
 MAÇA É VERMELHA.   

De qualquer jeito pode escrever? 
 
Do seu jeito é só prestar  
atenção nos sons que  
aparecem.                                               

(começa a escrever, escreve algumas letras) 
Terminei. 

 
Agora você irá ler mostrando  
com o dedo o que você 
 escreveu, qual é a primeira 
 palavra?            

“ABACATI” (lê só apontando sem percorrer a 
palavra) 

 
Mas onde está as letras  
que você escreveu na  
palavra, lê e mostra  
com o dedo para eu poder 
 entender.            

(agora estende o dedo e lê corrido) ABACATI. 
 
E a próxima qual é?        

BANANA. (Lê corrido novamente) 
 
Mostra com o dedo 
 onde está o Ba?   

 (apontada primeira letra) Aqui. 
 
E o restante da palavra?   

NA-NA (apontando uma letra por sílaba) 
 
E essas letras que  
sobraram o que são?     

Não sei. 
 
Porque você colocou ela?    

(Fica em silencio). 
 
Você que arrumar ela?      
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Não. 
 
Qual é a próxima palavra?  

MA-ÇA (sobra letra novamente). 
 
E esta letra que sobrou,  
o que elas são?      

Não sei. 
 
Porque você escreveu  
ela então?            

Porque eu não sabia se ia formar a palavra ai eu 
coloquei. 

 
Você quer arrumar?      

  Não. 
 
E a última palavra 
 qual é?             

U-VA (sobrando letra novamente). 
 
Muito bem. Agora lê 
 a frase que você  
escreveu.      

 MAÇA. 
 
A frase é A MAÇA É VERMELHA? Como foi que você escreveu? 
(tenta colocar uma letra por palavra) AMÇAÉVERMELHA. 
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Figura 3 - Resultado obtido do aluno F3 

 

F4 
 
Você irá escrever algumas  
Palavras  Para professora,  
tudo bem? Vamos lá,  
escreve ABACATE.     

Como é que escreve? 
 
ABACATE, que letra que 
 você acha que vai?  
Quantas letras você acha 
 que vai usar?       

Vou usar três letras. E começa com A. 
 
Três, muito bem, então 
 escreve para eu ver.   

(coloca as três letras que são as letras de seu 
nome). 

 
Agora BANANA. Quantas 
 letras você irá usar para  
escrever?                      

Cinco. 
 
Então pode escrever.      

 (escreve acrescentando as letras do nome 
dela). 

 
Agora MAÇA, quantas  
letras você irá colocar?     

Uma. 
 
Uma? Porque  
uma letra?     

Então quero três. 
 
Não tem problema  
pode escrever do seu jeito.          

 (Escreve e diz: ) Coloquei quatro. 
 
Muito bem, agora UVA.  

U-VA. 
 
Agora A MAÇA É  
VERMELHA.      

 (Começa a ler e a escrever ao mesmo tempo). 
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Agora você vai ler e 
 apontando com o dedo. 
 Qual é a primeira palavra?    

Caju. 
 
Caju? Será que é essa 
 mesmo?                 

Não. É ABACATE. 
 
Isso mesmo. Então  
lê para mim.         

 (lê corrido estendendo todas as letra) 
ABACATE. 

 
E a próxima, qual é?   

BANANA. (Lê corrido novamente). 
Lê devagar para eu poder 
 entender, lê de novo.       

 BA-NA-NA.(mais tranquilamente) 
 
Muito bem e a  
próxima?            

MA-ÇAA. 
 
E a próxima?       

UVA. 
 
E a frase que você  
escreveu como é?            

MAÇAA. 
 
Mas é uma frase que 
 tem vária palavras. A 
 MAÇA É VERMELHA. 
 Como você escreveu 
 ela?      

 (Acrescentou várias letras a maioria de seu 
nome e na hora de ler leu corrido)  
 AMAÇAÉVERMELHA. Terminei. 
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Figura 4 - Resultado obtido do aluno F4 

 

F5 
 
Você irá escrever algumas 
 palavras para a professora.      

Do meu jeito? 
 
Isso. A primeira é ABACATE.   

(Escreve rapidamente).Pronto. 
 
Agora BANANA.    

(Escreve em silencio). E a outra qual é? 
 
MAÇA.              

Maça começa com que letra? 
    
Qual letra você acha 
 que faz o som de MA?        

É o A? E também o M? 
 
Muito bem pode colocar.        

Tem três “As”. 
 
Como você sabe que a  
primeira letra é o M?      

Minha mãe falou. 
 
Muito bem. 
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Agora é BANANA.    
 (Escreve rapidamente) 

 
Isso. Agora UVA.       

Você sabia que eu sabia que UVA começa com 
U? 

 
Como você sabia?             

Minha mãe falou também. 
 
Quando sua mãe e falou?             

Hoje. 
 
Porque sua mãe falou hoje  
que UVA começa com U?       

Porque eu perguntei e ai ela falou. 
 
Muito bem. Agora você irá 
 escrever uma frase que a  
seguinte: A MAÇA É 
 VERMELHA.  

 (Escreve em silencio) 
 
Isto. Deixa o lápis aqui do  
lado e você irá ler apontando 
 com o dedo enquanto lê.            

(começa a ler todas as palavras conforme 
indiquei uma seguida da outra). ABACATI, 
BANANA, MAÇA, UVA, A MAÇA...A MAÇA. 

 
A frase é só A MAÇA?          

Não é A MAÇA É VERMELHA. 
 
 
(Quando F5 fazia a leitura 
 das palavras estendia com  
o dedo para suprir as palavras  
que sobravam.) 
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Figura 5 - Resultado obtido do aluno F5 

 

F 6 
 
Você irá escrever algumas palavras 
 para professora, tudo bem?           

   Sim. 
Escreva aqui para mim, 
ABACATE.                   

(Houve um silenciocomo se estivesse 
pensando) 

 
Que letra você acha que vai ai?  
(pesquisadora induzindo F6 )        

(Identifica a letra A e acrescentamais letras 
aleatórias)                                                                                                                

 
 
ABA quem é?                   

  É o B. 
(Pesquisadora tentar estimular F6 )  
 
Quer arrumar? (Pois ela percebeu que 
colocado uma letra diferente do B)     

Nossa errei de novo. (dando tinha risada). Agora 
vou ter que colocar o B.                                                                                                   

 
Onde você vai fazer o B?         
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Aqui (mostrando onde tinha Escrito a palavra) 
no lugar do O. E o O vou colocar por último. 

 
                                                                                                      
O que você vai fazer? (Quando a                          
 F6  foi colocar o B que                            
não queria tirar a letra O)                                                                    

Vou colocar um O aqui apontando na direção da 
segunda letra) e o outro no final.  

 
Porquê você quer colocar um ai e                        
Outro no final? 
 

Porque sim 
 
Então vamos lá, termine de escrever                   
ABACATE.                  

 
 No final vou colocar o T.                                        

 
Porquê no final você vai colocar o T?  
 

Porque no final tem o som do T. 
 
E agora tem mais letra?   

tem o L. 
 
Porquê o L?               

Porque sim. 
 
ABACATE. ( A pesquisadora repetiu                 
Para estimular a F6 terminar                             
De escrever)                         

 Vou por aqui (mostrando do lado do L) o H. (E 
olha para a pesquisadora, como se estivesse 
perguntando s está certo.) 

 
Isso ai escreve do seu jeito.     

 (Fica em silencio pensando qual o poderia ser. 
Depois começa a ler o que escreveu) 
ABACATE.( terminado de escrever e  
acrescentou    várias letras, além do 
necessário.)   

                                                                                                                                
 
Aponta com o dedinho o que                       
você escreveu? 

A-BA-CA-“TI”. ( Leu atribuindo inicialmente, uma 
letra para cada sílaba, mas quando chegou no 
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“Ti” estendeu o dedo abrangendo as as letras 
que sobraram).  

 
Todas essas letras que você  
Apontou é o T?       

Não. 
 
Então lê de novo que eu 
 não entendi.              

 A-BA-CA-“TI”. (Atribuiu uma letra por sílaba)                                                                                                
 
E essas letras que sobraram,  
o que são?     

Eu não sei. 
 
Porquê você escreveu elas então?     

Não sei. 
 
Não sabe!? Quer deixar assim  
ou quer arrumar?            

Arrumar. 
 
Quais são as letras que  
você quer apagar  

O T, o H e o A. 
 
Por que você quer 
 apagar essas letras?    

Porque sim. Mas eu vou por outra letra. 
 
 
Que letra você quer colocar?           

O “I”. 
 
Por que o I?  ABACATE, tem I?     

Não tem. Vou tirar o H e vou colocar dois L. 
 
Por que você vai colocar dois L?        

Porque sim. Aqui (mostrando no meio da 
palavra) não dá pra por dois L se não sai da 
linha.  

                                                                           
Agora escreva na próxima 
Linha, BANANA.           

Começa com a letra B, que eu sei! 
 
Por que você sabe que começa                   
com a letra B?                                             

Porque na nossa sala e em outro nível que eu 
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estava, sempre tinha                                                
as coisas e a gente adivinha. 

 
O que você adivinha?     

As letras. Dá para ouvir o som. 
 
O som, muito bem. 
e quem fica junto                                  
com o B?                

O “O”. (Começa a soletrar) BA-NAAAA-NA. E 
sei que tem um L. Esse som é fácil de escrever. 
É o “S, L e O”. É assim!    

 
 
Terminou?                                           

(Começa a escrever e falar) Tem o “S, L, O, T e                                                                                                                               
D. BANANA. Começa com a letra A no final. 

 
Começa ou termina com 
 a letra A?      

Começa. 
 
Agora escreve MAÇA. 
 

Começa com a letra M que eu sei. 
 
 
Como você sabe que  
começa com a                                    
 letra M?                                             
Letra M?                                             

Porque tem as letras, né!? A gente levava uma 
coisa, um caderninho para tirar foto.( no outro 
nível)                                                       

 
Onde você fez isso?            

Lá no outro nível que eu estava. 
 
Você levava um caderninho 
 com as                                              
Letras?                                                            

É. E fazia as letras. Minha mãe que  escrevia, 
ou meu pai e minha irmã.                                               
Eles escrevem diferente. 

 
  
Eles escrevem diferente como?            

É eu escrevo letras tudo espalhada e eles tudo 
diferente. 
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Como é esse diferente?     

 ( dispersa e continua escrevendo a  palavra) Já 
Sei é o C. Sempre alguma coisa começa com a 
letra A no final né?!            

 
                                                                     
Começa com a Letra A no final?       

É. 
 
Começa ou termina?       

Termina. 
 
Agora aqui, vamos escrever UVA.      

U começa. 
 
Como você sabe que 
 começa com U?          

Porque sim, eu vi no alfabeto. ( começa a 
soletrar a palavra UUUUU-VA.(escreve 
corretamente a palavra e pergunta: )Mas só isso 
de letras? 

                                                                 
                                                            
 
O que você acha?   

  É o A aqui( mostrando l lugar da última letra) e 
G. (acrescentou mais letra) 
 

 
Agora iremos escrever 
 uma frase                                             
Que será: A MAÇA  
É VERMELHA.                                      

Pode imitar aqui né!?( mostrando as palavras 
que tinha escrito acima) 

 
 
Pode sim.           

(começa a escrever tentando olhar as palavras 
que tinha escrito acima) Eu sei que tem um A no 
meio. MA-ÇA  tem um C e um A. MA-ÇAAM. 
Tem o som de “AMMMMMM”. 

 
Muito bem, agora termina  
de escrever             

A maça é “verrrrrrrrmelha”. Tem um B, O, A e o 
O e A. E “T”. Eu já sei. 
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Pronto? Agora você vai ler                                                                                                         
tudo que escreveu apontando                
 com o dedo.           

A-BA-CA-TIIIIII (Estendo com o dedo as letras 
que sobraram). BA-NA-NA. MA-                     
ÇAAM. U-VA. 

 
  
Muito bem, agora lê para  
professora  a frase que                                  
 você escreveu                                             

A maça é vermelha. ( passando o dedo sem 
para nas letras)  

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                              

 

 
Figura 6- Resultado obtido do aluno F6 

 

 

Nestes casos apresentados acima pode-se dizer que, segundo os estudos 

realizados com as teorias de Ferreiro e Teberosky (1986), as hipóteses das crianças 

se encontram no nível 3 (silábico), pois, por mais que tenham colocado letras do seu 

nome e usado letras extras para usar como “coringas”, conseguiram escutar o 

fonema de alguma letra presente na sílaba dentro da palavra. Esse foi o caso de F1, 

quando escreveu MAÇA, ele disse que só tinha AAA, pois percebeu o som das duas 

vogais presentes na palavra, colocou vários “As” por achar pouco somente dois. 
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De maneira semelhante, Ferreiro e Teberosky (1986) relataram um exemplo 

que vivenciaram: Isabel (6 a CM) o resolve de uma maneira muito original, 

intercalando a letra U, como “elemento coringa”, e sem dar-lhe valor sonoro: AUO é 

“pato” (p. 195). Esse pode se comparar às respostas apresentadas por F1, com a 

diferença de que ele usou letras de seu nome para suprir a falta de letras. 

A criança F2 tentou identificar os sons das sílabas, mas teve uma palavra que 

não conseguiu identificar nenhum fonema. No momento da leitura, leu uma letra por 

sílaba sem atribuir a letra correta da sílaba. Observa-se uma “...hipótese silábica 

com grafias diferenciadas, porém sem utilizar as letras com valor sonoro estável...” 

(FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, p. 194).  Quando lia e sobravam letras, queria 

tirar esta sobra, ela arrumava, mas mesmo assim sobravam algumas letras e, para 

supri-las, estendia o dedo para dizer que a última letra eram todas as que sobravam. 

Verificou-se que essas seis crianças utilizam da hipótese silábica para escrita 

e leitura das palavras, a maioria utilizando das letras de seu nome para suprir a 

quantidade mínima de letras. De acordo com Ferreiro e Teberosky (1986), fazem 

uma correspondência global entre o nome e a escrita. 

Nas orações propostas aos alunos, alguns atribuíram, ao ler, uma letra por 

palavra e alguns, ao escrever. Esse foi o caso de F3, que escreveu AMEF, A para 

ABACATE, M para maça, E para é e F para vermelha. Com isso, pode-se observar e 

relacionar com que Ferreiro e Teberosky (1986) disseram sobre o fato de que “a 

hipótese silábica é uma construção original da criança, que não pode ser atribuída a 

uma transmissão por parte do adulto” (p. 196). 

Diferentemente das outras crianças, as hipóteses para a construção da 

escrita de F7 se apresentam em outro nível, como mostra o relato da entrevista a 

seguir. 

F7 
 
Você irá escrever 
 algumas palavras 
  tudo bem? A primeira 
 é ABACATE.      

Do meu jeito? 
 
Isso.           

(Escreve letras aleatórias com bastante 
dúvida de como fazer as letras). Terminei. 
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Agora BANANA.     

(Escreve rapidamente). Pronto. 
 
Muito bem, agora  
MAÇA.              

Terminei. 
 
Isso. E aqui UVA.      

(Escreve em silencio). 
 
Isto, agora será uma  
frase, A MAÇA É 
 VERMELHA.        

(Escreve rapidamente) 
 
Agora você vai deixar 
 o lápis de lado e irá ler  
o que você escreve.  
Qual foi a primeira palavra?     

(Fica em silencio) Não sei. 
 
Esqueceu?              

Sim. 
 
Foi ABACATE?              

Sim. 
 
Então lê por favor.          

ABACATE (lê correndo estendendo o dedo 
sobre a palavra) 

 
Lê devagar para eu 
 poder entender.              

 (Lê novamente correndo estendendo o dedo 
sobre a palavra). 

 
E a de baixo qual é?         

BANANA. 
 
E a outra?  

MAÇA.  
 
E a próxima? 

UVA. 
 
Muito bem, agora você  
vai ler a frase que você  
escreveu para mim. Você 
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 lembra?               
 (Fica um período em silencio) Não. 

 
Será que é A MAÇA É 
 VERMELHA?             

 (Balança a cabeça concordando comigo). 
 
Então lê.         

AMAÇAÉVERMELHA. (Lê aleatoriamente, 
mal olha o que escreveu olha para mim e 
estende o dedo). 

 

 

 
Figura 7 - Resultado obtido do aluno F7 

 
 

 

A escrita de F7 encontra-se no nível 2, isto é, ele ainda não atribui valor 

sonoro, utilizando de permutas para diferenciar uma palavra da outra. Procura 

utilizar letras de seu nome para poder escrever as palavras e utiliza dessas letras 

para fazer as permutas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo conhecer as hipóteses de crianças de cinco 

anos sobre a língua escrita. Foi possível observar que seis das crianças 

entrevistadas basearam sua leitura e escrita na hipótese silábica, o nível 3 indicado 

por Ferreiro e Teberosky (1986). Apenas uma delas apresentou hipóteses 

relacionadas a um nível anterior.  

Ferreiro e Teberosky (1986) nos ensinam sobre a importância da relação 

entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Baseadas nos princípios da 

Epistemologia Genética de Piaget, as autoras também se fundamentam nos fatores 

necessários para o desenvolvimento descobertos por ele: maturação, experiência 

ativa, interação social e equilibração. Essas pesquisadoras compartilham, portanto, a 

compreensão da aprendizagem como um processo de construção. 

Segundo Wadsworth (1986), estes quatros elementos são fundamentais para 

o desenvolvimento cognitivo. A maturação não atualiza as estrutura (são os 

esquemas que explicam a ocorrência de determinado comportamento é confrontar 

um problema entre razão e percepção), ela diz se é possível ou não formar novas, 

abre o caminho. A experiência ativa é a interação com o objeto ou pessoas 

provocando a assimilação e acomodação, provocando mudanças cognitivas. 

Interação social são as trocas de conhecimentos e ideias entre pessoas, para a 

construção do conhecimento necessita-se da interação social da criança. Os 

conflitos de relacionamentos com outros indivíduos causará o desiquilíbrio. A 

equilibração é o que determina que novas experiências sejam incorporadas. Seu 

controle é interno e afetivo sendo assim este processo é chamado por Piaget de 

auto-regulação.  

O estudo da fundamentação teórica apresentada propiciou maior 

aprofundamento nos conceitos, sendo possível identificar as especificidades de cada 

nível do desenvolvimento da escrita pela criança. A intenção da teoria não é separar 

crianças por níveis, mas sim investigar em que nível ela se encontra para mostrar 

que o processo de desenvolvimento e aprendizagem é construído.  

    Mediante a pesquisa realizada, torna-se importante destacar as 

contribuições da psicogênese da língua escrita no âmbito educacional, uma vez que 

possibilita a ação transformadora da realidade, levando a criança a refletir sobre sua 
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prática e sobre os conhecimentos que estão sendo alcançados. Os saberes se 

completam havendo ações planejadas e com intencionalidade, levando-a a 

compreender, de fato, a sua existência na sociedade como um ser pensante e ativo, 

responsável pelos seus atos e compromissado com a prática social e humana.    

Destaco minha opinião e contribuição perante este trabalho, que foi realizado 

com grande satisfação e empenho. Escolhi o tema da alfabetização devido às 

dificuldades que tive na minha fase escolar em relação ao aprender a ler e a 

escrever, e até mesmo de reconhecer as letras do alfabeto em sua respectiva 

ordem. 

Ao elaborar este trabalho, sanei minhas dúvidas e supri minhas perguntas 

sobre como a criança aprende a ler e a escrever, de acordo com a proposta da 

psicogênese. Contribuiu para que eu, como professora, possa orientar meus alunos 

da melhor forma em seu processo de alfabetização. Sabendo em que nível está para 

melhor orientá-los e respeitar seu processo de desenvolvimento, sem estigmatizar 

os alunos que sabem ou não sabem ler e escrever devido à falta de compreensão 

sobre o assunto. É uma relevante reflexão sobre minha prática educativa, 

proporcionando um olhar crítico acerca do processo de alfabetização.   
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