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Do�s parad�gmas pr�nc�pa�s têm �nfluenc�ado os estudos 
sobre o desenvolv�mento da escr�ta: o parad�gma construt�-
v�sta e o parad�gma fonológ�co. O parad�gma construt�v�sta 
base�a-se no pressuposto de que o desenvolv�mento da escr�ta 
é, em grande parte, determ�nado por mudanças na capac�dade 
lóg�ca da cr�ança. A pesqu�sa �nfluenc�ada por esse parad�gma 
tem, por consegu�nte, procurado descrever as h�póteses que 
a cr�ança constró� sobre a natureza da escr�ta ao longo dos 
anos pré-escolares e �níc�o dos anos escolares. O parad�gma 
fonológ�co, por outro lado, base�a-se no pressuposto de que a 
pr�nc�pal tarefa da cr�ança ao aprender a ler e escrever cons�ste 
em compreender que as letras representam sons na pronúnc�a 
das palavras. Como resultado, esse parad�gma tem est�mulado 
estudos sobre a relação entre o desenvolv�mento do conhec�men-
to das correspondênc�as letra-som e da consc�ênc�a fonológ�ca, 
por um lado, e o desenvolv�mento da escr�ta, por outro lado. 

O parad�gma construt�v�sta, sobretudo os trabalhos de 
Em�l�a Ferre�ro, tem t�do um profundo �mpacto no conce�to 
da alfabet�zação no Bras�l (Com�ssão de Educação e Cultura 
da Câmara dos Deputados, 2003). Em uma sér�e de trabalhos, 
Ferre�ro (1989, 1990; Ferre�ro & Gomez Palac�o, 1982; Ferre�ro 
& Teberosky, 1986) tem argumentado que o desenvolv�mento 
da escr�ta é o resultado de um longo processo de construção 

conce�tual, o qual pode ser descr�to em termos de três estág�os 
ou períodos pr�nc�pa�s. No Bras�l (e.g., Gross�, 1990; P�mentel, 
1986; S�lva & Far�as, 2003), esses estág�os são frequentemente 
denom�nados de pré-s�láb�co, s�láb�co e alfabét�co. 

No estág�o pré-s�láb�co, a cr�ança a�nda é alhe�a ao fato 
de que a escr�ta representa os sons da fala. No entanto, ela 
já compreende a natureza s�mból�ca da escr�ta e ded�ca um 
grande esforço �ntelectual na defin�ção das suas característ�cas 
d�st�nt�vas. São desse estág�o do�s dos pr�ncíp�os ma�s famosos 
de Ferre�ro: o pr�ncíp�o da quantidade mínima e o pr�ncíp�o de 
variações qualitativas. De acordo com o pr�me�ro, uma grafia 
deve conter um número mín�mo de letras que é, em geral, três. 
Mas não é sufic�ente que uma representação gráfica tenha três 
letras para se qual�ficar como uma palavra. Uma grafia deve 
também obedecer ao pr�ncíp�o de var�ações qual�tat�vas, ou 
seja, deve ser const�tuída por letras d�ferentes. 

Tendo elaborado esses pr�ncíp�os, a cr�ança volta a sua 
atenção para a construção de cr�tér�os de d�ferenc�ação entre 
escr�tas d�ferentes. Segundo Ferre�ro, a busca por esses cr�tér�os 
dá or�gem a uma verdade�ra revolução conce�tual – a compre-
ensão de que os s�na�s gráficos ou letras representam segmentos 
sonoros na fala. In�c�almente, contudo, a cr�ança acred�ta que as 
letras representam segmentos s�láb�cos na pronúnc�a da palavra. 
Como conseqüênc�a, escreve uma e apenas uma letra para cada 
sílaba na palavra, produz�ndo, por exemplo, a seqüênc�a de 
letras XYS para a palavra caballo “cavalo” (Ferre�ro & Gomez 
Palac�o, 1982). Essa h�pótese, denom�nada h�pótese s�láb�ca, é 
desestab�l�zada pelo confronto com a escr�ta do me�o amb�ente 
e, eventualmente, cede lugar para a h�pótese alfabét�ca. No está-
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g�o alfabét�co, as letras passam a ser conceb�das como o que 
elas de fato são: símbolos v�sua�s que representam fonemas. 
Desse modo, as escr�tas da cr�ança passam a ser organ�zadas 
em termos das correspondênc�as entre as letras e os sons, 
assemelhando-se, portanto, à escr�ta convenc�onal. 

De acordo com Ferre�ro, as escr�tas s�láb�cas representam 
um marco extremamente �mportante no desenvolv�mento da 
escr�ta. Além de const�tu�r a pr�me�ra man�festação da com-
preensão �nfant�l de que a escr�ta representa a fala, a h�pótese 
s�láb�ca chama a atenção da cr�ança para as semelhanças e 
d�ferenças sonoras entre as palavras (Ferre�ro, 1989). Como 
resultado, ma�s cedo ou ma�s tarde, a cr�ança começa a 
explorar a h�pótese de que as letras representam valores 
sonoros relat�vamente estáve�s. Uma vez que em espanhol 
a representação das voga�s é mu�to regular, é comum que as 
cr�anças façam uso da mesma vogal para representar sílabas 
d�ferentes que contenham o mesmo som vocál�co. Por exem-
plo, Ferre�ro (1989) c�ta o caso de uma cr�ança que escreveu 
AIOA para mariposa, AAO para pajaro “pássaro”, AOA para 
paloma “pomba” e, finalmente, AO para gato. Como esses 
exemplos sugerem, a cr�ança aparentemente usou as letras 
A e O para representar sílabas que cont�nham os sons /a/ e 
/o/, respect�vamente.

Cardoso-Mart�ns e Bat�sta (2005) apresentaram uma 
rev�são rad�cal da teor�a de Ferre�ro. Em part�cular, essas 
pesqu�sadoras suger�ram que a escr�ta s�láb�ca resulta, em 
grande parte, da tentat�va da cr�ança de escrever as letras 
cujo som ela é capaz de detectar na pronúnc�a das palavras. 
Em espanhol – e �sso também é verdade para outras línguas 
em que a escr�ta s�láb�ca tem s�do documentada como, por 
exemplo, o português (Gross�, 1990; P�mentel, 1986; S�lva 
& Far�as, 2003) e o �tal�ano (Pontecorvo & Zucchermagl�o, 
1990) – esses sons correspondem com freqüênc�a às voga�s, 
cujos nomes são freqüentemente escutados na pronúnc�a das 
palavras. Como por defin�ção só ex�ste uma vogal por sílaba, 
a escr�ta da cr�ança em �dade pré-escolar que conhece o nome 
das letras será algumas vezes s�láb�ca. Em outras palavras, 
na op�n�ão daquelas pesqu�sadoras, ao �nvés de ponto de 
part�da para a compreensão de que as letras representam 
valores sonoros relat�vamente estáve�s, a escr�ta s�láb�ca é 
um resultado dessa compreensão. 

Cons�stentemente com a sua h�pótese, Cardoso-Mart�ns 
e Bat�sta (2005) observaram uma correlação estre�ta entre a 
�nc�dênc�a de escr�tas s�láb�cas e a hab�l�dade de escrever de 
modo sem�-alfabét�co, �sto é, de representar alguns sons na 
pronúnc�a da palavra por letras fonet�camente apropr�adas. 
Como nos exemplos c�tados anter�ormente, as letras nas 
escr�tas s�láb�cas das cr�anças que part�c�param do estudo 
de Cardoso-Mart�ns e Bat�sta correspond�am, em geral, às 
voga�s ou então às consoantes cujo nome pod�a ser detectado 
na pronúnc�a da palavra (por exemplo, o nome das letras Z e 
A na escr�ta ZA para a palavra zebra). Além d�sso, Cardoso-
Mart�ns e Bat�sta observaram s�na�s claros de fonet�zação da 
escr�ta nas chamadas escr�tas pré-s�láb�cas, �sto é, escr�tas 
que não podem ser class�ficadas como s�láb�cas e nem tam-
pouco como alfabét�cas. Em vár�as dessas escr�tas, a cr�ança 
representava um ún�co som corretamente, em geral o pr�me�ro 
som consonantal ou vocál�co na palavra. Quase sempre, esse 
som correspond�a a um nome de letra na pronúnc�a da pa-
lavra. Como d�scut�do por Cardoso-Mart�ns e Bat�sta, esses 

resultados fornecem apo�o ad�c�onal para a h�pótese de que 
as escr�tas s�láb�cas resultam da compreensão �nc�p�ente da 
cr�ança de que as letras representam sons part�culares na 
pronúnc�a das palavras. 

Essas observações sugerem que, ao �nvés dos estág�os 
pré-s�láb�co e s�láb�co, uma descr�ção ma�s apropr�ada da 
evolução �n�c�al da escr�ta cons�st�r�a em fases del�m�tadas, 
em grande parte, pela hab�l�dade crescente da cr�ança de 
representar sons na pronúnc�a da palavra por un�dades orto-
gráficas fonet�camente apropr�adas. Ehr� (1992, 1998) apre-
senta uma descr�ção dessa natureza para o desenvolv�mento 
da hab�l�dade de ler e escrever palavras de cr�anças cuja 
língua materna é o �nglês. De acordo com Ehr�, as cr�anças 
progr�dem ao longo de quatro fases, cada qual caracter�zada 
por um mecan�smo dom�nante, embora de forma alguma 
exclus�vo: 1) pré-alfabét�ca; 2) sem�-alfabét�ca; 3) alfabét�ca 
completa; e 4) alfabét�ca consol�dada.

In�c�almente, quando as cr�anças não conhecem o nome 
e os sons das letras, elas produzem letras ma�s ou menos 
arb�trár�as, as qua�s não guardam qualquer relação com os 
sons na pronúnc�a das palavras. Na med�da em que as cr�an-
ças aprendem os nomes e os sons das letras, elas começam 
a compreender que as letras representam sons estáve�s na 
pronúnc�a das palavras e começam a ev�denc�ar essa compre-
ensão nas suas escr�tas �nventadas. In�c�almente, no entanto, 
elas só são capazes de representar alguns sons na pronúnc�a 
da palavra, geralmente um som no �níc�o ou no �níc�o e no 
final da pronúnc�a da palavra. Por exemplo, Ehr� e W�lce 
(1985) c�tam o caso de uma cr�ança que escreveu as letras JL 
para representar a palavra jail ‘cade�a’. Como esse exemplo 
demonstra, os sons que as cr�anças são �n�c�almente capazes 
de representar correspondem freqüentemente a nomes de 
letras que podem ser detectados na pronúnc�a da palavra 
(ver também Lev�n, Patel, Kushn�r & Barad, 2002; Tre�man, 
T�ncoff & R�chmond-Welty, 1996; e Cardoso-Mart�ns & 
Bat�sta, 2005, para ev�dênc�a de que as cr�anças em �dade 
pré-escolar usam o seu conhec�mento do nome das letras para 
conectar a fala à escr�ta). Ehr� chamou esse t�po de escr�ta de 
sem�-alfabét�ca para d�st�ngu�-la do processamento alfabét�co 
completo característ�co da fase segu�nte. 

Para a ma�or�a das cr�anças, a �nstrução explíc�ta das 
correspondênc�as entre os sons e as letras parece necessár�a 
para o �níc�o da fase alfabét�ca completa. As cr�anças agora 
são capazes de representar todos os sons na pronúnc�a das 
palavras por letras fonet�camente apropr�adas. Na fase alfabé-
t�ca consol�dada, as cr�anças passam a ser capazes de operar 
com un�dades compostas por duas ou ma�s letras, as qua�s 
correspondem a sílabas ou partes de sílabas nas palavras. Um 
exemplo em �nglês cons�ste na seqüênc�a ight para representar 
o som /a�t/ em palavras como light, fight e night. 

Em uma sér�e de estudos, Cardoso-Mart�ns e seus cola-
boradores (ver Cardoso-Mart�ns, 2005, para uma descr�ção 
desses estudos) mostraram que o modelo de fases de Ehr� 
fornece uma descr�ção apropr�ada do desenvolv�mento �n�c�al 
da hab�l�dade de le�tura de palavras por cr�anças falantes 
do português do Bras�l. Por exemplo, De Abreu e Cardoso-
Mart�ns (1998) mostraram que o conhec�mento do nome 
das letras �nduz as cr�anças a aprender a ler por me�o do 
processamento parc�al das relações letra-som nas palavras. 
Segu�ndo o proced�mento de Ehr� e W�lce (1985), de Abreu e 
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A Escrita na Pré-Escola

Cardoso-Mart�ns submeteram cr�anças de 4 e 5 anos de �dade 
a uma tarefa de aprend�zagem de le�tura que cons�st�a de do�s 
t�pos de grafias s�mpl�ficadas: grafias fonét�cas, em que as 
letras correspond�am a sons na pronúnc�a da palavra (e.g., 
CRVA para a palavra “cerveja”), e grafias v�sua�s, em que as 
letras não correspond�am a sons na pronúnc�a das palavras 
mas eram v�sualmente ma�s sal�entes (e.g., X

QK
O para a pa-

lavra “cerveja”). Como prev�sto pela teor�a de fases de Ehr�, 
as cr�anças que conhec�am os nomes das letras aprenderam 
a ler as grafias fonét�cas ma�s fac�lmente do que as grafias 
v�sua�s. Por outro lado, as cr�anças que a�nda não conhec�am 
os nomes das letras acharam as grafias v�sua�s ma�s fáce�s 
do que as grafias fonét�cas. Resultados semelhantes foram 
encontrados para cr�anças com síndrome de Down (Cardoso-
Mart�ns, M�chal�ck & Pollo, 2006) e para adultos analfabetos 
(Cardoso-Mart�ns, Rodr�gues & Ehr�, 2003). 

O presente estudo aval�a a h�pótese de que o modelo de 
Ehr� também fornece uma descr�ção adequada do desenvolv�-
mento �n�c�al da escr�ta de cr�anças falantes do português. O 
estudo fo� long�tud�nal e �nclu�u a part�c�pação de 20 cr�anças 
em �dade pré-escolar. A hab�l�dade das cr�anças de escrever 
palavras fo� aval�ada em �ntervalos de aprox�madamente se�s 
meses, por um período de do�s anos. No �níc�o do estudo, as 
cr�anças a�nda não hav�am começado a ler e a ma�or�a co-
nhec�a um número relat�vamente pequeno de letras. Ao final 
do estudo, por outro lado, prat�camente todas as cr�anças já 
hav�am começado a escrever alfabet�camente. 

Com base nos resultados do estudo de Cardoso-Mart�ns e 
Bat�sta (2005), esperava-se que a seqüênc�a de fases proposta 
por Ehr� fornecesse uma descr�ção ma�s adequada das etapas 
�n�c�a�s do desenvolv�mento da escr�ta do que o modelo de es-
tág�os de Ferre�ro. Em part�cular, esperava-se que a fase sem�-
alfabét�ca de Ehr� fornecesse uma descr�ção ma�s apropr�ada 
das escr�tas que se convenc�onou chamar de s�láb�cas. 

Método

Participantes

V�nte cr�anças matr�culadas em classes do pr�me�ro pe-
ríodo de uma escola part�cular de Belo Hor�zonte foram �n-
cluídas na amostra. No �níc�o do estudo, a �dade das cr�anças 
var�ava entre 3 e 5 anos (M=54,2 meses, DP=3,88). A últ�ma 
aval�ação ocorreu quando as cr�anças estavam matr�culadas 
no terce�ro período da pré-escola, aprox�madamente no final 
do pr�me�ro semestre. Nessa ocas�ão, as cr�anças t�nham, em 
méd�a, 78,19 meses de �dade (DP=5,12). 

Procedimento

A hab�l�dade de escrever palavras fo� aval�ada em c�nco 
ocas�ões d�ferentes, separadas por �ntervalos de aprox�mada-
mente se�s meses. O conhec�mento do nome e dos sons das 
letras e a hab�l�dade de le�tura de palavras foram também 
aval�ados em todas as ocas�ões. As cr�anças foram aval�adas 
�nd�v�dualmente, em uma sala vaz�a na sua escola, em sessões 
que duravam em torno de 15 m�nutos. A hab�l�dade de escrever 
palavras fo� aval�ada em duas sessões separadas, alguns d�as 
após a aval�ação do conhec�mento das letras e da hab�l�dade 
de le�tura. As tarefas ut�l�zadas são descr�tas a segu�r.

Instrumentos de medida

Conhecimento do nome das letras. O exam�nador apre-
sentava um cartão com as 24 letras do alfabeto d�spostas 
em ordem aleatór�a e ped�a para a cr�ança nomear cada uma 
delas. Apenas letras ma�úsculas foram ut�l�zadas, uma vez 
que cr�anças em �dade pré-escolar parecem ter ma�s fam�l�a-
r�dade com letras ma�úsculas do que com letras m�núsculas 
(Ehr�, 1986). A confiab�l�dade da tarefa, med�da por me�o 
do método de correlação entre as duas metades, var�ou entre 
0,64 e 0,93 (M=0,70, D =0,12).

Conhecimento dos sons das letras. A tarefa da cr�ança 
cons�st�a em �dent�ficar letras correspondendo a sons enun-
c�ados pelo exam�nador. O teste cons�st�a de um �tem de 
tre�namento e 15 �tens exper�menta�s. Dezesse�s cartões, cada 
um contendo se�s letras ma�úsculas �mpressas em uma file�ra 
hor�zontal no centro do cartão, foram confecc�onados para 
a tarefa. Para cada �tem, o exam�nador apresentava o cartão 
correspondente, e ped�a para a cr�ança �dent�ficar a letra que 
“faz�a” o som enunc�ado pelo exam�nador. Por exemplo, 
no pr�me�ro ensa�o, a cr�ança v�a as letras R, M, F, P, D e 
J, e dev�a �nd�car qual delas faz�a o som /f/. As correlações 
entre as duas metades da tarefa var�aram entre 0,41 e 0,77 
(M=0,61, DP=0,13).

Leitura de palavras. A tarefa aval�ou a hab�l�dade da 
cr�ança de reconhecer 30 palavras (por exemplo, casa, 
mamãe, papai, gato, etc.) freqüentemente encontradas em 
l�vros para cr�anças (P�nhe�ro & Keys, 1987). As palavras 
aparec�am �mpressas em letras ma�úsculas no centro de car-
tões �nd�v�dua�s. Para cada cartão, a cr�ança era �nstruída a 
ler a palavra �mpressa.

Nenhuma cr�ança fo� capaz de ler qualquer palavra na 
pr�me�ra aval�ação e apenas uma hav�a começado a ler na 
segunda aval�ação. As correlações entre as duas metades da 
tarefa nas três últ�mas ocas�ões var�aram entre 0,87 e 0,99 
(M=0,93, DP=0,06).

Escrita de palavras. A cr�ança era sol�c�tada a escrever 
uma sér�e de palavras (20 palavras na pr�me�ra aval�ação, 
18 na segunda e 30 nas três últ�mas aval�ações) da melhor 
mane�ra possível. Como pode ser v�sto no Anexo 1, apenas 
palavras comuns no vocabulár�o de cr�anças foram ut�l�zadas 
para aval�ar o desenvolv�mento da escr�ta. Após a escr�ta 
de cada palavra, ped�a-se para a cr�ança lê-la em voz alta, 
passando o dedo sob a palavra escr�ta. Caso a cr�ança d�s-
sesse que não sab�a escrever uma palavra, d�zíamos que não 
esperávamos que ela a escrevesse corretamente, mas apenas 
que ela tentasse escrever as letras que, segundo ela, eram 
necessár�as para escrever a palavra.

Em todas as aval�ações, metade das palavras fo� d�tada 
em um d�a e metade no d�a segu�nte ou alguns d�as depo�s, 
com o objet�vo de não cansar a cr�ança. Pela mesma razão, as 
duas pr�me�ras aval�ações, que ocorreram durante o pr�me�ro 
ano da pré-escola, �ncluíram um número menor de palavras. 
Em todas as aval�ações, as palavras var�avam entre duas e 
quatro sílabas. Duas palavras de c�nco sílabas também foram 
d�tadas na qu�nta e últ�ma aval�ação. Embora l�stas d�ferentes 
de palavras tenham s�do ut�l�zadas nas c�nco aval�ações, as 
l�stas não d�fer�am em relação à freqüênc�a de ocorrênc�a 
das palavras em l�vros para cr�anças, tomando como base a 
contagem de freqüênc�a de palavras elaborada por P�nhe�ro 
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e Keys (1987). Tampouco d�fer�am em relação ao número 
de nomes de letras que pod�am ser detectados na pronúnc�a 
das palavras.

Resultados

O desenvolvimento da escrita: o modelo de 
Emilia Ferreiro

Para aval�ar o desenvolv�mento �n�c�al da escr�ta segundo 
a teor�a de Ferre�ro, as escr�tas das cr�anças foram class�-
ficadas de acordo com três níve�s d�ferentes: pré-s�láb�co, 
s�láb�co e alfabét�co. As escr�tas foram class�ficadas por 
do�s juízes �ndependentes. No caso de d�scordânc�as, os 
do�s juízes d�scut�am até chegarem a um acordo. Para cada 
uma das c�nco ocas�ões, uma cr�ança era class�ficada em 
um dos três níve�s quando ma�s da metade das suas escr�tas 
correspond�a a escr�tas daquele nível. Em casos de empate 
entre do�s níve�s, a cr�ança era class�ficada no nível menos 
avançado. Os três níve�s são descr�tos a segu�r. 

O nível pré-s�láb�co cons�st�a de escr�tas que não apresenta-
vam nenhum t�po de correspondênc�a letra-sílaba ou letra-som. 
Exemplos �ncluem APHJM para queijo e DLLEB para girafa.

O nível s�láb�co cons�st�a de escr�tas em que o número 
de letras correspond�a ao número de sílabas na palavra. As 
escr�tas AEM para girafa, TICA para telefone e FQ para figo 
são exemplos de escr�tas class�ficadas como s�láb�cas. 

As escr�tas alfabét�cas eram escr�tas em que todos os sons 
na pronúnc�a da palavra eram representados por uma letra 
fonet�camente apropr�ada, mesmo que convenc�onalmente 
�ncorreta. Esse era o caso da escr�ta GIPI para jipe. Escr�tas sem�-
 alfabét�cas em que o número de sons representados por uma 
letra fonet�camente apropr�ada, mesmo que convenc�onalmente 
�ncorreta, era super�or ao número de sons não representados ou 
representados �napropr�adamente (por exemplo, VIA para veia, 
GIRAGOU para girassol, ou a�nda QEIO para queijo) foram 
também �ncluídas nesse nível. A razão para �sso resultou do 
fato de que a freqüênc�a desse t�po de escr�ta fo� relat�vamente 
pequena, não just�ficando uma categor�zação própr�a, �nterme-
d�ár�a entre a escr�ta s�láb�ca e a escr�ta alfabét�ca. Uma letra fo� 
cons�derada fonet�camente apropr�ada caso representasse o som 
em questão em outras palavras da língua portuguesa, mesmo que 
apenas em outros contextos ortográficos. Por exemplo, a letra 
U no final da escr�ta GIRAGOU fo� cons�derada fonet�camente 
apropr�ada uma vez que ela representa o som /w/ em palavras 
como pau e chapéu, por exemplo. Trocas de letras – como, por 
exemplo, o uso da letra c ou q para representar o fonema /g/ (ou o 
uso da letra g para representar o fonema /k/) foram cons�deradas 
fonet�camente apropr�adas. Em todos os casos, a troca envolv�a 
sons que d�ferem apenas em relação ao traço da sonor�zação. 
Esse é o caso das consoantes /k/ e /g/. Ambas são semelhantes 
no que d�z respe�to ao modo e ao ponto da art�culação, d�fer�ndo 
apenas em relação à v�bração (sonor�zação) das cordas voca�s 
quando o ar passa pela lar�nge. 

A F�gura 1 descreve o número de cr�anças class�ficadas em 
cada um dos três níve�s, separadamente para cada aval�ação. 
A figura também �lustra as mudanças que ocorreram entre 
uma aval�ação e outra. As setas hor�zonta�s �nd�cam o número 
de cr�anças que permaneceram no mesmo nível, enquanto as 
setas d�agona�s �nd�cam o número de cr�anças que mudaram 

de nível de uma aval�ação para outra. As setas descendentes 
representam mudanças para níve�s ma�s avançados; as setas 
ascendentes, por outro lado, �nd�cam regressões, ou seja, 
mudanças para níve�s menos avançados de escr�ta.

Apenas sete cr�anças foram class�ficadas como s�láb�cas 
ao longo de todo o estudo (uma cr�ança fo� class�ficada como 
s�láb�ca em duas ocas�ões d�ferentes e se�s em apenas uma 
das c�nco ocas�ões). A ma�or�a das cr�anças aparentemente 
“pulou” o estág�o s�láb�co, �sto é, passou d�retamente do nível 
pré-s�láb�co para o nível alfabét�co. Esses resultados quest�o-
nam a h�pótese de que o estág�o s�láb�co cons�ste em um estág�o 
un�versal no desenvolv�mento da escr�ta. Com efe�to, apesar de 
apenas sete cr�anças terem apresentado ev�dênc�a cons�stente 
com esse t�po de escr�ta, salvo uma ún�ca cr�ança, todas foram 
capazes de escrever alfabet�camente no final do estudo. 

O desenvolvimento da escrita: o modelo de fases de 
Linnea Ehri

A F�gura 2 �lustra os resultados de acordo com os três pr�-
me�ros níve�s do desenvolv�mento da escr�ta suger�dos pelo 
modelo de Ehr�: pré-alfabét�co, sem�-alfabét�co e alfabét�co. 
O nível alfabét�co-consol�dado não fo� cons�derado, tendo em 
v�sta que, nem mesmo na últ�ma aval�ação, as cr�anças deram 
mostras de possu�r um conhec�mento consol�dado da ortogra-
fia. O nível alfabét�co é �dênt�co ao últ�mo nível no modelo 
de Ferre�ro e não será descr�to novamente. Como nas anál�ses 
descr�tas anter�ormente, uma cr�ança fo� des�gnada para cada 
um desses níve�s quando ma�s da metade de suas escr�tas hav�a 
s�do class�ficada naquele nível. Em casos em que esse cr�tér�o 
não pod�a ser ut�l�zado, a cr�ança fo� des�gnada para o nível 
contendo o ma�or número de escr�tas. Uma exceção a essa regra 
ocorreu em casos em que, embora a cr�ança t�vesse produz�do 
um número ma�or de escr�tas pré-alfabét�cas do que de escr�tas 
sem�-alfabét�cas ou alfabét�cas, a soma desses do�s t�pos de 
escr�tas era super�or ao número de escr�tas pré-alfabét�cas. Por 
exemplo, uma cr�ança produz�u 14 escr�tas pré-alfabét�cas, 11 
escr�tas sem�-alfabét�cas e c�nco escr�tas alfabét�cas na quarta 
aval�ação. Em casos como esse, a cr�ança fo� des�gnada para 
o nível sem�-alfabét�co. F�nalmente, em casos em que metade 
das escr�tas hav�a s�do class�ficada em um nível e metade em 
outro, a cr�ança era des�gnada para o nível menos avançado.

O nível pré-alfabét�co cons�st�a de escr�tas em que as 
letras não guardavam qualquer relação com os sons na pro-
núnc�a das palavras. Exemplos �ncluem DLLEB para girafa 
ou VIOBORPOD para cabelo. 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Pré-silábico

Silábico

Alfabético

1
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0

2

18

0

4

14

2

1
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8
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1
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17

2

1

14

1

1
1

3

8

2

1
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3

1

8

10
1

1

Figura1. O desenvolv�mento da escr�ta segundo o modelo de Ferre�ro.
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A Escrita na Pré-Escola

As escr�tas sem�-alfabét�cas cons�st�am de escr�tas em que 
a letra �n�c�al representava a pr�me�ra consoante ou vogal na 
palavra de mane�ra fonet�camente apropr�ada (por exemplo, 
TAP para telefone, IADCHJ para chicote e VPRADTJI para 
veia). Apenas a pr�me�ra letra na escr�ta da palavra fo� levada 
em cons�deração, tendo em v�sta a ev�dênc�a de que cr�anças em 
�dade pré-escolar prestam ma�s atenção às relações letra-som 
no �níc�o das palavras. Por exemplo, no estudo menc�onado an-
ter�ormente, de Abreu e Cardoso-Mart�ns (1998) ped�ram para 
as cr�anças escrever as grafias fonét�cas e v�sua�s que hav�am 
aprend�do. As cr�anças que não conhec�am os nomes das letras 
se saíram mu�to mal, tanto no caso das grafias fonét�cas quanto 
no caso das grafias v�sua�s. Por outro lado, as cr�anças que co-
nhec�am os nomes das letras lembraram um número ma�or de 
letras para as escr�tas fonét�cas do que para as escr�tas v�sua�s. 
No entanto, na �mensa ma�or�a dos casos, apenas a letra �n�c�al 
das grafias fonét�cas fo� reproduz�da corretamente.

Conforme pode ser v�sto na F�gura 2, o modelo de fases de 
Ehr� parece oferecer uma descr�ção ma�s adequada do desen-
volv�mento �n�c�al da escr�ta em português do que o modelo de 
estág�os de Ferre�ro. Em part�cular, o nível sem�-alfabét�co apare-
ceu como um nível �ntermed�ár�o entre o nível pré-alfabét�co e o 
nível alfabét�co para 19 das 20 cr�anças cuja escr�ta, class�ficada 
como pré-alfabét�ca na pr�me�ra aval�ação, apresentou evolução 
ao longo do estudo. Nenhuma cr�ança pareceu ‘pular’ o nível 
sem�-alfabét�co, passando d�retamente do nível pré-alfabét�co 
para o nível alfabét�co. Por outro lado, na class�ficação segun-
do o modelo de estág�os de Ferre�ro, 13 cr�anças progred�ram 
d�retamente do nível pré-s�láb�co para o nível alfabét�co. Além 
d�sso, como pode ser v�sto na F�gura 1, quatro das sete cr�anças 
class�ficadas como s�láb�cas regred�ram do nível s�láb�co para o 
nível pré-s�láb�co antes de progred�rem para o nível alfabét�co, 
fato d�fíc�l de ser acomodado por um modelo de estág�os. 

Qual é a natureza da escrita silábica? 

A Tabela 1 apresenta a proporção méd�a de escr�tas 
s�láb�cas e de respostas corretas nas tarefas de le�tura e co-
nhec�mento de letras, separadamente para cada aval�ação. 
Como �lustrado nessa tabela, as escr�tas s�láb�cas ocorreram 
mu�to �nfreqüentemente nas duas pr�me�ras ocas�ões, quando 
as cr�anças conhec�am um número relat�vamente pequeno de 
letras. As escr�tas s�láb�cas foram ma�s freqüentes na terce�ra 
aval�ação, prec�samente a ocas�ão em que as cr�anças revela-
ram conhecer ma�s da metade dos nomes das letras, embora 
a�nda não t�vessem começado a escrever alfabet�camente.

Tabela 1. Proporção méd�a (e desv�o padrão) de escr�tas s�láb�cas e de 
respostas corretas nas tarefas de conhec�mento das letras e de le�tura de 
palavras em função da aval�ação.

Avaliação
Escritas

silábicas

Tarefas
Nome das 

letras
Som das 

letras
Leitura de 
palavras

1a 0,13 (0,19) 0,31 (0,26) 0,27 (0,21)

2a 0,19 (0,27) 0,48 (0,28) 0,33 (0,20) 0,01 (0,03)

3a 0,34 (0,27) 0,72 (0,25) 0,48 (0,27) 0,04 (0,11)

4a 0,19 (0,20) 0,92 (0,09) 0,73 (0,22) 0,20 (0,31)

5a 0,01 (0,04) 0,98 (0,04) 0,93 (0,06) 0,50 (0,39)

Esses resultados são cons�stentes com a sugestão de Car-
doso-Mart�ns e Bat�sta (2005) de que a escr�ta s�láb�ca resulta 
da tendênc�a da cr�ança pequena de escrever as letras cujos 
nomes ela é capaz de detectar na pronúnc�a da escr�ta. Na 
med�da em que �sso é verdade, a freqüênc�a de escr�tas s�lá-
b�cas dever�a correlac�onar-se estre�tamente com a hab�l�dade 
�nc�p�ente da cr�ança de representar relações letra-som em 
suas escr�tas. Três anál�ses foram real�zadas para aval�ar essa 
h�pótese. Em pr�me�ro lugar, aval�ou-se se as cr�anças class�-
ficadas como s�láb�cas, de acordo com o modelo de Ferre�ro, 
hav�am s�do class�ficadas como sem�-alfabét�cas no modelo 
de Ehr�. Dos o�to casos class�ficados como s�láb�cos, apenas 
um fo� class�ficado como pré-alfabét�co. Todos os dema�s 
foram class�ficados como sem�-alfabét�cos, uma d�ferença 
s�gn�ficat�va pelo teste b�nom�al un�lateral, p<0,05.

Em segundo lugar, calculou-se o número méd�o de escr�-
tas s�láb�cas para as cr�anças class�ficadas como pré-alfabét�-
cas e sem�-alfabét�cas, separadamente para a segunda e para 
a terce�ra aval�ação. Apenas duas cr�anças foram class�ficadas 
como sem�-alfabét�cas na pr�me�ra aval�ação e apenas uma 
fo� class�ficada como pré-alfabét�ca na quarta aval�ação.  
Na qu�nta e últ�ma aval�ação, com exceção de uma cr�ança, 
todas foram class�ficadas como alfabét�cas. Como pode ser 
v�sto na Tabela 2, as cr�anças class�ficadas como sem�-alfa-
bét�cas produz�ram um número ma�or de escr�tas s�láb�cas 
do que as cr�anças class�ficadas como pré-alfabét�cas em 
ambas as aval�ações. Com efe�to, a d�ferença entre os do�s 
grupos fo� estat�st�camente s�gn�ficat�va na terce�ra aval�ação, 
t(16)=-2,27, p<0,01, un�lateral.

Tabela 2. Proporção méd�a (e desv�o padrão) de escr�tas s�láb�cas produz�das 
pelas cr�anças pré-alfabét�cas e sem�-alfabét�cas na 2ª e na 3ª aval�ação. 

Avaliação
Nível de escrita

Pré-alfabética Semi-alfabética

2a 0,11 (0,15) 0,36 (0,41)

3a 0,20 (0,12) 0,46 (0,27)

F�nalmente, todas as letras nas escr�tas s�láb�cas das 
cr�anças class�ficadas como s�láb�cas foram cod�ficadas como 
fonet�camente apropr�adas ou arb�trár�as. Uma letra fo� co-
d�ficada como arb�trár�a caso ela não apresentasse qualquer 
relação com um som na sílaba em questão. Por exemplo, na 
escr�ta AEJ para a palavra laranja, a letra e, que presum�vel-
mente representa a segunda sílaba na palavra fo� cod�ficada 

                               1ª                        2ª                       3ª                       4ª                       5ª 
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Figura 2. O desenvolv�mento da escr�ta segundo o modelo de Ehr�.
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como arb�trár�a, uma vez que o som que essa letra t�p�camente 
representa não pode ser detectado na pronúnc�a da sílaba 
/rã/. As letras fonet�camente apropr�adas foram class�ficadas 
como “nome de letra” ou como “som de letra”. No pr�me�ro 
caso, o nome �nte�ro da letra pod�a ser detectado na pronún-
c�a da palavra (por exemplo, a letra a que aparece no �níc�o 
da escr�ta AEJ, para laranja, fo� class�ficada como nome de 
letra, uma vez que o seu nome, �.e., /a/ é claramente audível 
no �níc�o da pronúnc�a da palavra). As dema�s letras foram 
class�ficadas como som de letra. Em prat�camente todos os 
casos, as letras class�ficadas como som de letra representavam 
um fonema cont�do no nome da letra (por exemplo, a letra 
j na escr�ta AEJ, para laranja, parece representar o fonema 
/j/, o qual pode ser detectado no nome da letra j).

Em conform�dade com a h�pótese de uma forte assoc�ação 
entre a escr�ta s�láb�ca e a fonet�zação da escr�ta, a ma�or�a das 
letras nas escr�tas s�láb�cas cons�st�u de letras fonet�camente 
apropr�adas (Proporção méd�a=0,69). De fato, com exceção 
de uma ún�ca cr�ança, todas as cr�anças class�ficadas como 
s�láb�cas produz�ram um número ma�or de letras fonét�cas 
do que de letras arb�trár�as em suas escr�tas s�láb�cas, uma 
d�ferença estat�st�camente s�gn�ficat�va de acordo com o teste 
b�nom�al un�lateral, p<0,05. Como pode ser v�sto na Tabela 3, 
a ma�or�a das letras fonét�cas nas escr�tas s�láb�cas daquelas 
cr�anças eram letras cujos nomes pod�am ser claramente 
detectados na pronúnc�a das palavras. 

Tabela 3. Proporção méd�a (e desv�o padrão) de letras fonét�cas cod�ficadas 
como nome ou som de letra nas escr�tas s�láb�cas das cr�anças s�láb�cas.

Nome de letra Som de letra

Consoante Vogal Consoante Vogal

0,10 (0,06) 0,59 (0,16) 0,21 (0,16) 0,09 (0,14)

Discussão

O presente estudo �nvest�gou a h�pótese de que o modelo 
de fases de Ehr� oferece uma descr�ção ma�s adequada das 
fases �n�c�a�s do desenvolv�mento da escr�ta e, em part�cular, 
das chamadas escr�tas s�láb�cas, do que o modelo de Ferre�ro. 
Conforme se observou anter�ormente, Ferre�ro (1989, 1990; 
Ferre�ro & Teberosky, 1986) tem argumentado que as escr�tas 
s�láb�cas resultam da busca pela cr�ança por um cr�tér�o geral 
que lhe perm�ta regular o número de letras necessár�as para 
escrever palavras d�ferentes. Como resultado dessa busca, a 
cr�ança elabora a h�pótese de que as letras representam sílabas 
�nte�ras na pronúnc�a das palavras. Um aspecto �mportante do 
argumento de Ferre�ro é que a h�pótese s�láb�ca �ndepende do 
conhec�mento do nome e dos sons das letras. De fato, Ferre�-
ro e Teberosky (1986) argumentam que as escr�tas s�láb�cas 
são observadas até mesmo entre cr�anças que não conhecem 
as letras do alfabeto e, como resultado, produzem pequenos 
círculos ou traços quando sol�c�tadas a escrever da melhor 
mane�ra possível. 

Ao contrár�o de Ferre�ro, Ehr� (1992, 1998; Ehr� & W�lce, 
1985) tem argumentado que o conhec�mento do nome e dos 
sons das letras é cruc�al para a compreensão de que a escr�ta 
representa a fala. Com efe�to, Ehr� apresenta ev�dênc�a de que 

a pr�me�ra man�festação dessa compreensão cons�ste de escr�tas 
que representam sons na pronúnc�a das palavras por letras fo-
net�camente apropr�adas. In�c�almente, no entanto, os sons que 
a cr�ança é capaz de representar correspondem freqüentemente 
a nomes de letras na pronúnc�a das palavras. Conforme é d�s-
cut�do a segu�r, os resultados do presente estudo sugerem que 
essas característ�cas da escr�ta da cr�ança em �dade pré-escolar 
oferecem uma expl�cação ma�s parc�mon�osa para as chamadas 
escr�tas s�láb�cas do que a expl�cação conce�tual de Ferre�ro.

Não fo� encontrada prat�camente nenhuma ev�dênc�a de 
que as cr�anças prestam atenção apenas à d�mensão quant�ta-
t�va quando escrevem s�lab�camente. Conforme descrevemos 
anter�ormente, a �mensa ma�or�a das letras nas escr�tas s�láb�-
cas das cr�anças des�gnadas para o estág�o s�láb�co cons�st�a 
de letras fonet�camente apropr�adas. Em vár�os casos (e.g., 
CVA para cerveja, ZA para zebra, DU para dedo, AU para 
dado, AAA para barata, IIEA para bicicleta, AAUA para 
tartaruga, GAIA para gelatina, etc.), os nomes de todas as 
letras na escr�ta da cr�ança pod�am ser claramente detectados 
na pronúnc�a da palavra.

Além d�sso, ao contrár�o da sugestão de Ferre�ro de que a 
h�pótese s�láb�ca cons�ste na pr�me�ra man�festação da com-
preensão de que a escr�ta representa a fala e, como tal, cons-
t�tu� um marco �mportante no desenvolv�mento da escr�ta, um 
número relat�vamente grande de cr�anças class�ficadas como 
pré-s�láb�cas segundo o modelo de Ferre�ro foram class�fi-
cadas como sem�-alfabét�cas segundo o modelo de Ehr�. Por 
exemplo, 91% das cr�anças class�ficadas como pré-s�láb�cas 
na quarta aval�ação foram capazes de representar sons no 
começo das palavras por letras fonet�camente apropr�adas. 
Juntamente com a ev�dênc�a d�scut�da anter�ormente, esses 
resultados sugerem que, ao �nvés de uma construção conce�-
tual, a escr�ta s�láb�ca é ma�s adequadamente descr�ta como 
um resultado da compreensão da cr�ança de que as letras 
correspondem a sons na pronúnc�a da palavra.

Essa expl�cação é capaz de acomodar o número surpre-
endentemente pequeno de escr�tas s�láb�cas observadas no 
presente estudo. De fato, enquanto o estág�o s�láb�co apareceu 
como um estág�o �ntermed�ár�o entre o estág�o pré-s�láb�co e 
o estág�o alfabét�co em apenas 15% das cr�anças, 95% delas 
passaram pela fase sem�-alfabét�ca em sua progressão para 
a fase alfabét�ca.

O modelo de Ehr� parece, portanto, oferecer uma expl�ca-
ção ma�s parc�mon�osa do desenvolv�mento �n�c�al da escr�ta 
do que o modelo de Ferre�ro. De fato, enquanto o modelo de 
Ehr� parece capaz de acomodar dados de línguas tão d�versas 
como o �nglês e o português do Bras�l, a ev�dênc�a em favor 
de um estág�o s�láb�co provém apenas de observações de 
cr�anças falantes de línguas lat�nas. Ferre�ro (1990) suger�u 
que o número pequeno de escr�tas s�láb�cas observado entre 
cr�anças de língua �nglesa pode ser expl�cado em termos da �n-
c�dênc�a relat�vamente pequena de palavras mult�ss�láb�cas na 
língua �nglesa. Presum�velmente, essa característ�ca �mped�r�a 
a cr�ança falante do �nglês de explorar a h�pótese s�láb�ca. É 
possível, no entanto, que a ausênc�a de escr�tas s�láb�cas entre 
essas cr�anças resulte do fato de que, em �nglês, um número 
relat�vamente pequeno de sons vocál�cos corresponde a nomes 
de letras (Cardoso-Mart�ns, Resende & Rodr�gues, 2002).

É pouco provável que os resultados do presente estudo e, 
em part�cular, o número relat�vamente pequeno de escr�tas 
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s�láb�cas ou de cr�anças class�ficadas como s�láb�cas, possam 
ser expl�cados em termos de alguma característ�ca �d�oss�n-
crát�ca das cr�anças que part�c�param do presente estudo. É 
possível, não obstante, que um número ma�or de escr�tas s�-
láb�cas t�vesse s�do observado caso houvéssemos aval�ado as 
cr�anças ma�s freqüentemente. No estudo em questão, o �ntervalo 
entre as aval�ações fo� de aprox�madamente se�s meses. Aval�a-
ções recorrentes e com �ntervalos de tempo menores poder�am 
favorecer a observação de escr�tas s�láb�cas. Essa poss�b�l�dade 
está sendo aval�ada em um estudo em andamento no nosso 
laboratór�o na Un�vers�dade Federal de M�nas Gera�s.

Parte do apelo da teor�a de Ferre�ro tem a ver com a sua 
v�são da cr�ança como um ser at�vo, que formula e testa h�pó-
teses a respe�to da escr�ta e de outros objetos do conhec�men-
to. O modelo de fases de Ehr� é perfe�tamente compatível com 
essa v�são. Com efe�to, esse modelo base�a-se na observação 
de que a cr�ança em �dade pré-escolar explora at�vamente o 
seu conhec�mento do nome e dos sons das letras na tentat�va 
de compreender a natureza da escr�ta.

Em suma, os resultados do presente estudo quest�onam a 
un�versal�dade de um estág�o s�láb�co (Ferre�ro, 1989, 1990; 
Ferre�ro & Teberosky, 1986) no desenvolv�mento da escr�ta 
nos anos pré-escolares. Ao �nvés d�sso, nossos resultados su-
gerem que o desenvolv�mento da escr�ta em português é ma�s 
adequadamente descr�to em termos da hab�l�dade crescente 
da cr�ança de detectar segmentos fonológ�cos na pronúnc�a das 
palavras e de conectar esses segmentos a segmentos ortográfi-
cos apropr�ados. Os resultados do nosso estudo sugerem que 
o modelo de fases de Ehr� (1992, 1998), formulado com base 
em observações do desenvolv�mento da le�tura e da escr�ta em 
�nglês, pode ser prove�tosamente estend�do para o desenvol-
v�mento da escr�ta em s�stemas de escr�ta ma�s transparentes, 
�sto é, s�stemas em que as correspondênc�as letra-som são ma�s 
cons�stentes ou regulares, do que o �nglês.
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Anexo 1. Itens da tarefa de escr�ta de palavras separadamente para cada aval�ação.

Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta

Zebra Que�jo Que�jo Qu�be Qu�lômetro

P�ano S�no Sals�cha Gelat�na Gelado

Xer�fe Cabelo Can�vete R�noceronte R�noceronte

Beterraba B�c�cleta B�c�cleta Ch�clete Ch�que�ro

Esqu�lo Galo Dedo Tomada Taça

Cerveja Sere�a Ch�cote B�gode Ba�le

G�rafa Be�jo Laranja Zebu Zebu

Dedo P�pa Ve�a J�pe Jarro

S�rene Qu�abo Mand�oca Verruga Veludo

Tartaruga Pêlo Faca Salame S�rene

Cavalo G�rafa G�rassol Degrau Detet�ve

Xícara Dedo R�acho M�crofone M�olo

Pescoço Tartaruga Tartaruga Caramelo Caramujo

C�garro Gelado Zebra F�lhote F�vela

B�c�cleta Dado J�pe Lap�se�ra Laranjada

Chefe Telefone Zorro Jó�a Jó�a

Gelado Gelo Be�jo Beterraba Berço

Doce Coque�ro Coque�ro Zangão Zorro

Isque�ro Gelade�ra Vas�lha Vac�na

Zorro L�mão Jabut�caba G�lete

Xarope Cem�tér�o Cegonha

Dado Que�jo Querosene

Qu�abo D�amante D�nossauro

Rapadura Merenda Mar�posa

Cereja Raquete Rapadura

Jó�a Fe�joada Farofa

M�olo L�monada L�monada

Vac�na Churrasco Chupeta

Telefone Cocada Cotonete

F�go Teclado Telha
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