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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como tema o processamento da informação visual, as 
habilidades visuais e a alfabetização. O processamento da informação visual pode ser 
conceituado como a capacidade do cérebro de interpretar dados captados pela visão, 
envolvendo as habilidades visuais. As habilidades visuais tratadas no presente estudo foram a 
Análise e Síntese, Figura-fundo, Fechamento visual, Memória visual, Sequenciação visual, 
Discriminação visual, Constância da forma, Relações espaciais, Função visomotora e 
Movimentos oculares. No período de alfabetização, há o aprimoramento de distintas 
habilidades, como as cognitivas, linguísticas, motoras e visuais, pelas crianças. O objetivo geral 
da investigação foi verificar as correlações entre habilidades visuais e desempenho na 
construção da escrita pelas crianças. Com isso, foram traçados os seguintes objetivos 
específicos: avaliar habilidades visuais em crianças do 2° ano do Ensino Fundamental, 
mensurar o desempenho das crianças em escrita e comparar os desempenhos em habilidades 
visuais e os níveis de escrita das crianças. Para a investigação das habilidades visuais, propôs-
se o desenvolvimento de um instrumento de Avaliação das Habilidades da Percepção Visual 
(AHPV) e, para avaliação do desempenho na construção da alfabetização, utilizou-se do Teste 
de sondagem do nível de leitura e escrita das crianças (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 
Participaram 78 estudantes, sendo 47% do sexo feminino e 53% do sexo masculino, 
matriculados na rede pública de ensino no sul de Minas Gerais, no 2º ano do Ensino 
Fundamental I. Os resultados das análises apontaram correlações positivas e estatisticamente 
significativas para as habilidades de Análise e Síntese e Memória visual (p < 0,05,), Fechamento 
visual (p < 0,05) e Movimentos oculares (p < 0,05), com a construção da Escrita, podendo-se 
afirmar que para essas habilidades, à medida que os escores aumentaram, também há progressão 
nos níveis de escrita, confirmando aspectos das análises qualitativas. Ao final, apresentam-se 
atividades de estimulação das habilidades visuais como implicações educacionais do presente 
estudo.  

 
Palavras-chave: Processamento da informação visual. Habilidades visuais. Alfabetização. 



 
 

SILVEIRA, Alessandra de Melo Isaac. The processing of visual information in children in 
literacy. 2019. Dissertation (Master of Education), Universidade Vale do Sapucaí, Pouso 
Alegre, 2019. 
 

ABSTRACT 
 
This research focuses on the processing of visual information, visual skills and literacy. Visual 
information processing can be conceptualized as the brain's ability to interpret data captured by 
vision, involving visual skills. The visual skills addressed in the present study were Analysis 
and Synthesis, Background Figure, Visual Closure, Visual Memory, Visual Sequencing, Visual 
Discrimination, Shape Constancy, Spatial Relations, Visomotor Function and Eye Movements. 
In the literacy period, there is the improvement of different skills, such as cognitive, linguistics, 
motor and visual, by children. The general objective of the investigation was to verify the 
correlations between visual skills and performance in writing construction by children. Thus, 
the following specific objectives were outlined: to assess visual skills in children in the 2nd 
grade of elementary school, to measure children's performance in writing and to compare their 
performance in visual skills and children's writing levels. For the investigation of visual skills, 
it was proposed the development of an instrument of Assessment of Visual Perception Skills 
(AHPV) and, to evaluate the performance in the construction of literacy, it was used the test of 
reading and writing level of children (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). A total of 78 students 
took part in this research, 47% female and 53% male, enrolled in public schools in southern 
Minas Gerais, in the 2nd year of Elementary School I. The results showed positive and 
statistically significant correlations for the Analysis and Synthesis and Visual Memory skills (p 
<0.05), Visual Closure (p <0.05) and Eye Movements (p <0.05), with the writing construction. 
It can be stated that for these skills, as scores have increased, writing levels have also 
progressed, confirming aspects of qualitative analysis. At the end, visual skills stimulation 
activities are presented as educational implications of the present study. 
 
Keywords: Visual information processing. Visual skills. Literacy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processamento da informação visual é conceituado por Fonseca (1995) como a 

capacidade do cérebro de perceber, interpretar e armazenar dados visuais. Pode ser explicado 

por meio dos processos de input, elaboração e output dos estímulos percebidos e transformados 

em aprendizagens, memórias de longo prazo e ações motoras. Segundo o mesmo autor, o 

procedimento de ler e escrever é condicionado ao processamento de informações por meio de 

um conjunto de habilidades perceptovisuais, de modo que o desenvolvimento prévio de 

estruturas cognitivas e habilidades visuais específicas disponibiliza condições mais adequadas 

às aprendizagens escolares e à alfabetização.  

Nessa perspectiva, as habilidades visuais estão presentes no processamento da 

informação visual para elaboração da aprendizagem da leitura e da escrita infantil. A 

alfabetização vista como um processo de construção de estruturas mentais pode ser definida por 

diferentes modelos de aquisição da leitura e da escrita. O modelo Neuropsicolinguístico, 

também denominado modelo de dupla-via ou dupla-rota, teoriza que a leitura é realizada pelo 

aprendiz por meio de dois mecanismos: a rota fonológica e a rota lexical. O uso das rotas de 

leitura perpassa por três estágios na aquisição de leitura e escrita, o estágio logográfico, o 

alfabético e o ortográfico (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004). O segundo modelo destacado 

nesta pesquisa foi o Psicogenético, desenvolvido por Ferreiro e Teberosky (1999) por meio da 

observação das crianças em atividades de ditados avaliativos. Nesse modelo são descritos 

quatro níveis de caracterização do pensamento infantil sobre o sistema alfabético, que ocorrem 

sucessivamente nas experiencias de escrita espontânea. Os níveis são pré-silábico, silábico, 

silábico-alfabético e alfabético.  

Os pressupostos teóricos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa consideraram 

as explicações do modelo neuropsicolinguístico, com base no processamento da informação, 

para a condução do desenvolvimento de atividades de avaliação da percepção visual, conforme 

as indicações de Capovilla e Capovilla (2004), Fonseca (1995), Giménez (2011), Oliveira e 

Mendez (2012), Silva e Capellini (2013). Com isso desenvolveu-se um instrumento inicial para 

a verificação do desempenho em habilidades visuais de crianças do 2º ano do Ensino 

Fundamental, nível escolar em que se espera a consolidação da alfabetização. O modelo da 

psicogênese da escrita, desenvolvido por Ferreiro e Teberosky (1985, 1999), foi apresentado 

para fundamentar o instrumento de avaliação usado na investigação do desempenho das 

crianças nos níveis de construção da escrita.  
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No trabalho de levantamento bibliográfico realizado, foram selecionados periódicos 

brasileiros editados em língua portuguesa na Base de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O período proposto, para um recorte 

temporal foi de 2000 a 2018 considerando as pesquisas publicadas por meio de artigos na última 

década. As palavras chaves utilizadas na busca foram: processamento visual, habilidades 

visuais, discriminação visual. As palavras chave foram empregadas individualmente e também 

combinadas com a palavra alfabetização. Somente as pesquisas com relação direta aos termos 

utilizados foram elencadas para apresentação e discussão na presente investigação, conforme 

apresentadas no desenvolvimento da dissertação.  

Algumas pesquisas, como as de Dias e Chaves (2000), Silva e Capellini (2013) e Stenico 

e Capellini (2013), apresentam resultados a respeito da investigação das habilidades visuais de 

crianças em contextos escolares. Esse conhecimento aliado à experiencia da pesquisadora em 

salas de alfabetização provocaram questões de pesquisa: o processamento visual inadequado ou 

as habilidades visuais pouco desenvolvidas interferem no processo de alfabetização? Até que 

ponto há relações entre as habilidades visuais e a alfabetização de crianças no segundo ano? 

Práticas pedagógicas podem ser adotadas pelos professores de modo a contribuírem para o 

desenvolvimento das habilidades visuais? Tais inquietações levaram à proposição dos seguintes 

objetivos para a investigação: o objetivo geral da investigação foi verificar as correlações entre 

habilidades visuais e desempenho na construção da escrita pelas crianças e os objetivos 

específicos, avaliar visuais em crianças do 2° ano do Ensino Fundamental, mensurar o 

desempenho das crianças em escrita e comparar os desempenhos em habilidades visuais e os 

níveis de escrita das crianças. 

A partir dessas considerações, definiu-se a estrutura da dissertação, iniciando a próxima 

seção com a conceitualização do Processamento da informação visual sob a ótica cognitiva. Na 

terceira seção, propõem-se a descrição e a definição das habilidades visuais presentes no 

processamento da informação visual como possibilidade de explicar como se dá a aprendizagem 

no contexto escolar, na visão de diferentes autores (FONSECA, 1995; GIMÉNEZ, 2011, 

SILVA; CAPELLINI, 2013). Na quarta seção, aborda-se a alfabetização em seus aspectos 

legais e dois modelos de desenvolvimento da leitura e da escrita. Na quinta seção, intitulada 

Método, descrevem-se os participantes, os instrumentos de avaliação e o delineamento da 

pesquisa. A seção seis, de Resultados, apresenta dados descritivos e quantitativos das análises 

realizadas com a coleta de dados, bem como os resultados, discutidos na seção Discussão e 

implicações educacionais e, para finalizar, as Considerações Finais na seção oito. 
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2. O PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO VISUAL NA 

APRENDIZAGEM 

 

Esta seção apresenta a fundamentação teórica para o desenvolvimento do tema principal 

da presente pesquisa, que é o processamento da informação visual na aprendizagem de 

estudantes de Ensino Fundamental. Para exploração do assunto, buscaram-se na literatura 

científica os termos relacionados ao construto da visão, como a percepção e sistema visual, e 

termos relacionados ao processamento humano da informação em combinação com o termo 

aprendizagem. A pesquisa bibliográfica realizada considerou a área da psicologia educacional 

e escolar, contudo muitos trabalhos consideram que o tema esteja inserido na área 

neuropsicológica. Verificou-se nesse levantamento exploratório da literatura que várias 

concepções e diferentes termos podem explicar o funcionamento da visão e seu processamento 

cerebral, com vistas à elucidação de como essa percepção atua na aprendizagem humana.  

Giménez (2011) aborda o tema do desenvolvimento da capacidade de visão humana 

considerando uma progressão e evolução de habilidades. Explica a autora que as crianças 

passam por fases crescentes de aquisição das habilidades gerais, iniciando sempre pelas mais 

amplas. Certos movimentos do corpo, como rastejar e engatinhar para depois andar e enfim 

correr, ocorrem de maneira ordenada e dependem de aperfeiçoamento e integração das partes 

do corpo, neste caso, da integração dos membros. Dado a um certo controle dos movimentos 

amplos, é possível dominar os movimentos finos e precisos, por exemplo, os movimentos de 

pinça com os dedos. Assim também ocorre com as demais habilidades e, da mesma forma que 

se aprende a andar e a falar, a criança aprende a ver. Esse aprendizado inicia-se no nascimento 

e, com as experiências, vai se aperfeiçoando. Uma criança tem dois olhos, aprender a coordená-

los e a interpretar as informações capturadas por eles requer o desenvolvimento de habilidades 

e prática. O trabalho coordenado dos olhos permite que eles se movam e focalizem de forma 

ordenada a imagem, sendo a aquisição da visão um processo complexo que pode incluir mais 

de 65% das conexões cerebrais que envolvem, segundo a autora, um sistema visual de 

percepção visual que integra várias habilidades. 

Algumas pesquisas tratam a percepção visual como componente de um processo de 

aquisição de informações e conhecimento por meio da visão. Dias e Chaves (2000) e Souza e 

Capellini (2011) abordam o conceito de percepção visual como uma função cognitiva, que pode 

ser definida como o tratamento da informação a nível cerebral. Os dados recolhidos pelos olhos, 

os receptores sensoriais, não são apenas registrados na memória, a percepção é um ponto 

intermediário no processo de registro da informação cerebral. Entre a sensação e a cognição, a 



15 
 

percepção envolve as operações cerebrais que abrangem interpretação e organização dos 

elementos físicos do estímulo visual. As pesquisadoras consideram a percepção uma 

capacidade humana fundamental, por tratar as formas materiais abstratamente. Toda percepção 

se torna pensamento, raciocínio, intuição, o que significa afirmar que as imagens não se 

representam de forma direta por meio dos objetos, mas por meio de operações físicas e 

perceptivas das funções cerebrais. As autoras ainda concordam que a percepção visual é  

fundamental para a aquisição de habilidades da vida diária e de aquisições escolares, por isso, 

apresentam estudos de avaliação perceptivo-visual e visomotora importantes para a 

conceituação do construto e sua verificação empírica.  

Dias e Chaves (2000) realizaram um estudo com alunos do Ensino Básico em Portugal, 

implementando um programa de treino da percepção visual durante oito sessões. Dentre os 353 

alunos participantes iniciais, 38 alunos apresentavam problemas de percepção visual ou 

dificuldades de aprendizagem (DA) ou ambos e foram escolhidos para compor o grupo 

experimental. Para a avaliação inicial e pós-intervenção, foi aplicado o Developmental Test of 

Visual Perception, que é composto por  oito subtestes, sendo que cada um mede um tipo de 

competência de percepção visual: Coordenação óculo-manual, Posição no espaço, Cópia, 

Figura-fundo, Relações espaciais, Fechamento Visual, Velocidade visual-motora e Constância 

da forma. O teste permite, ainda, medir a percepção visual global ou General Visual Perception 

(GVP) e de fatores principais: Visual Motor Integration (VMI) e Motor-Reduced Visual 

Perception (MRP). Os resultados do comparativo entre grupos possibilitaram confirmar a 

hipótese inicial de que o treino sistemático da percepção visual permite melhorar as 

competências perceptivas das crianças com DA, favorecendo a aquisição de informação e 

permitindo um melhor e mais organizado armazenamento dessa informação. 

Os resultados alcançados no pós-teste pelo grupo experimental apresentam uma 

diferença entre pós-teste e pré-teste significativamente superior  ao grupo de controle  no que 

diz respeito à nota global. Isso foi verificado em relação ao fator VMI para o grupo experimental 

e o grupo de controle, sendo a diferença entre pré e pós-teste significativamente mais elevada 

para o primeiro. Para o fator MRP, a diferença para o grupo experimental foi mais elevada do 

que para o grupo de controle. Também houve diferenças nas escalas de Constância da forma, 

Cópia, Figura-fundo, Relações espaciais, Fechamento visual e Posição no espaço. Por meio do 

estudo de Dias e Chaves (2000), verifica-se a possibilidade de avaliar a percepção visual de 

crianças, fazendo uso de instrumento de medida pormenorizada de funções ou habilidades dessa 

percepção, conforme também mostra o estudo descrito a seguir.  
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O objetivo do estudo de Souza e Capellini (2011) foi caracterizar os achados de 

percepção visual de escolares com distúrbios de aprendizagem (DA). Os participantes foram 24 

meninos e meninas de 7 a 12 anos, de nível socioeconômico médio. Os estudantes foram 

divididos em dois grupos: Grupo I (GI) – composto por 12 crianças com diagnóstico 

interdisciplinar de DA, sendo 75% do sexo masculino e 25% do sexo feminino; Grupo II (GII) 

composto por 12 alunos com bom desempenho acadêmico, pareados por sexo e faixa etária com 

os participantes do GI. O instrumento de avaliação utilizado foi o Teste Evolutivo de Percepção 

Visual – DTVP-2, composto de oito subtestes que medem habilidades visomotoras inter-

relacionadas com habilidades perceptovisuais diferentes. Com o objetivo de verificar possíveis 

diferenças de desempenho nas tarefas entre os grupos, os resultados foram analisados 

estatisticamente pelo Teste de Mann-Whitney (nível de significância adotado, valor de p = 

0,050). Os resultados revelaram diferença estatisticamente significante entre o GI e o GII, 

demonstrando que o GI apresentou desempenho inferior nas habilidades de coordenação 

visomotora (p = 0,032), posição no espaço (p = 0,003), cópia (p = 0,026), closura visual (p = 

0,024), velocidade visomotora (p = 0,034) e constância de forma (p = 0,045). Esses dados 

indicam déficit de percepção visomotora, apesar de as habilidades de relação espacial e figura-

fundo estarem íntegras e terem apresentado desempenhos similares.  

Por meio desses dois estudos expostos, é possível identificar que a percepção visual é 

verificada por componentes visuais medidos pela manifestação da criança do que ela é capaz 

de identificar sobre a posição no espaço, a figura-fundo, a closura visual e a constância de 

forma. Entretanto é importante para a amplitude da avaliação considerar componentes motores 

integrados, ou seja, a percepção visomotora. Essa última percepção é integrada à percepção 

visual, portanto é mais complexa e compreende as funções de integração visomotora, 

coordenação visomotora, cópia, relação espacial e velocidade visomotora. A habilidade 

percepto-viso-motora foi alvo do estudo que se descreve a seguir.  

Stenico e Capellini (2013) objetivaram caracterizar e comparar o desempenho 

perceptivo visual e a qualidade de escrita de escolares com dislexia e com bom desempenho 

acadêmico e relacionar as habilidades percepto-viso-motoras e a qualidade de escrita desses 

escolares. No desenvolvimento do estudo, participaram 40 alunos, sendo 35 meninos e 5 

meninas, de 8 a 11 anos e 11 meses, do 3º ao 5º ano de escolas públicas em São Paulo. Eles 

foram divididos em dois grupos: grupo I (GI), composto por 20 alunos com diagnóstico de 

dislexia, e grupo II (GII), composto por 20 alunos com bom desempenho. Foram utilizados o 

Teste de Habilidades Perceptuais Visuais (TVPS-3), o qual integra um conjunto de provas: 

discriminação visual, memória visual, relação viso-espacial, constância de forma, memória 
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sequencial visual, figura-fundo visual e closura visual;  a Escala de Disgrafia, constituída de 10 

itens que avaliam a presença de linhas flutuantes, linhas ascendentes/descendentes, espaço 

irregular entre as palavras, letras retocadas, curvaturas e angulações das arcadas dos M, N, U, 

V, pontos de junção, colisões e aderências, movimentos bruscos, irregularidade de dimensões 

e más formas. Para verificar as diferenças nas variáveis de interesse entre os grupos, foi 

utilizado o Teste de Mann-Whitney (com nível de relevância de 5% (p < 0,05).  

Os resultados do estudo mostraram que não houve ocorrência de diferença 

estatisticamente significante entre os grupos para a disgrafia, contudo observa-se um número 

maior de alunos disléxicos com disgrafia. Os alunos com dislexia também apresentaram 

dificuldades nas habilidades visuais referentes à discriminação (0,002) e à memória visual 

(0,032). Além dessas, foi evidenciado desempenho inferior nas habilidades de relação viso-

espacial e constância de forma e desempenho inferior em todas as habilidades visuais quando 

comparado à idade cronológica. Destaca-se que o grupo de alunos com bom desempenho 

acadêmico também apresentou desempenho inferior nas habilidades de relação viso-espacial e 

constância de forma, fato que as autoras sugerem ser decorrente da falta de estimulação dessas 

habilidades em sala de aula. 

Outros trabalhos também apontam a avaliação de habilidades visuais para verificar as 

possíveis influências dessas na aprendizagem escolar. Giménez (2011) busca um paralelismo 

entre o desenvolvimento da percepção visual e as outras aquisições humanas. A autora relata 

que o homem primitivo utilizava a visão para enxergar predominantemente à distância, em 

grandes dimensões espaciais e em movimento, com o objetivo de fugir de seus predadores. A 

esse respeito, Dehaene (2012) menciona que o sistema visual foi gradualmente modificado e 

adaptado nos seres humanos, devido às novas demandas de aprendizagem exigidas pelo meio 

ao longo da história. A criação e decodificação de símbolos, como ocorre na leitura, é uma boa 

representação da demanda visual enfrentada pelas novas gerações da humanidade. 

Uma palavra para ser lida, por exemplo, entra pela região central do olho, rumo às 

conexões neuronais. A imagem simbólica das letras e sílabas é fragmentada em milhares de 

sinais elétricos pela retina, especificamente na parte chamada de fóvea, rica em células 

fotorreceptoras de alta resolução. Os captores oculares, olho e retina, não percebem de imediato 

e com precisão o lugar onde o olhar se fixa, de modo que há uma necessária organização entre 

o movimento dos olhos (sacádicos) e a capacidade de percepção. Movimentos sacádicos são 

pequenos movimentos que os olhos fazem, pulando de uma palavra para outra; em conjunto 

com a fixação do olhar, permitem a leitura (DEHAENE, 2012). O uso da visão próxima tem 
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sido muito utilizado na escola e em atividades cotidianas, como assistir televisão, trabalhar no 

computador e usar o celular (GIMÉNEZ, 2011).  

 

Gimenez afirma que  

 
o sistema de visão é um complexo processo que inclui mais de 20 habilidades e mais 
de 65% das conexões cerebrais. Cerca de 80% do que a criança percebe, compreende 
e recorda depende da eficácia do sistema visual. Inclusive um problema menor no 
processamento visual interferirá no potencial do rendimento de uma criança 
(GIMÉNEZ, 2011, p. 8). 
 

A partir dessa afirmativa, considera-se que os termos utilizados pela autora, quando ela 

discorre sobre o sistema visual e processamento visual, são termos análogos para definir que o 

processamento da informação visual inclui “sistema de identificação da imagem, 

discriminação, consciência espacial, memória e integração com os outros sentidos” 

(GIMÉNEZ, 2011, p. 37). 

De acordo com Giménez (2011), o sistema visual é o último na hierarquia dos processos 

sensório-motores, o que significa dizer que ele inicia seu trabalho de processamento pela 

sensação e percepção dos olhos para, então, resultar em movimentos e ações do organismo. 

Antes da finalização desse processo pelo sistema visual, o cérebro de forma intermediária 

processa a informação visual e coordena com outras informações da memória para dar sentido 

e significado às imagens vistas, de modo que a visão pode ser definida por um conjunto de 

habilidades para identificar, interpretar e compreender o que se vê ou, ainda, um processo 

dinâmico de organização, interpretação e compreensão do que é visto continuamente. 

Para Fonseca (1995), no processamento da informação visual, a recepção do estímulo, 

ou seja, a captação da informação visual vai gerar uma série de tratamentos dos sinais 

simbólicos que abrangem a exploração espacial, os movimentos oculares, os reflexos dos 

musculares (dos olhos), a fixação da visão e o ajustamento figura-fundo das imagens. Em 

resumo, os dois olhos se deparam com uma coordenação binocular realizada por movimentos 

finos sincronizados que vão possibilitar a transmissão de energia da luz ao córtex occipital, a 

área do cérebro responsável pela visão. Além disso, o autor menciona que a visão é formada 

pela acuidade visual, que é a nitidez com que os olhos são capazes de receberem a informação 

e, por outra parte, que corresponde às habilidades de diferenciação, estruturação e retenção da 

informação visual captada pelos olhos. Do emprego dessas habilidades, participa o cérebro para 

percepção e interpretação dos dados visuais. A explicação de um sistema integrativo das 

habilidades de ver, interpretar a informação visual e estabelecer uma resposta do indivíduo 
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vidente ao meio possibilita a teorização de um modelo explicativo de processamento visual 

relacionado à aprendizagem humana.  

O processamento da informação visual é explicado por Fonseca (1995) como processo 

que se inicia na incidência de luz refletida de algum objeto, gerando um sinal eletromagnético 

transmitido ao córtex visual (input), em que se dá todo o processamento até a saída (output) de 

uma resposta do indivíduo ao meio. Ressalta-se que a visão é formada por duas partes, a 

acuidade visual, que é a nitidez com que os olhos recebem a informação, e a outra parte, que 

diz respeito às habilidades de diferenciação, estruturação e retenção da informação visual, ou 

seja, a capacidade do cérebro para percepção e interpretação dos dados visuais. 

Também para esse autor, o processamento visual é responsável por captar informações 

do ambiente, identificando, selecionando e distinguindo de forma aprimorada e detalhada os 

estímulos. Assim, a habilidade de processar símbolos visuais deve-se caracterizar pela rapidez 

em decodificar símbolos, como as letras, de forma precisa e sucessiva, sendo considerada um 

aspecto importante para alcance do reconhecimento automático das palavras durante a leitura. 

Na escrita, requer-se o transporte dos sons da fala ou unidades auditivas para equivalentes viso-

simbólicos ou unidades visuais, correspondendo à conversão em símbolos gráficos dos 

pensamentos, sentimentos e ideias. Para escrever, utiliza-se de funções de reconhecimento 

momentâneo de estruturas espaciais, como os símbolos gráficos, letras, palavras, imagens e 

números (FONSECA,1995).  

Fernandes (2012) tratou de verificar alterações no processamento da informação visual, 

frisando que um problema nesse processamento se percebe por meio da verificação da 

interpretação da informação visual pela criança desde a infância ou na educação infantil. A 

autora descreve as alterações no processamento da informação visual em três categorias: 

Disfunção viso-espacial, relacionada às capacidades internas e externas da criança, necessárias 

para organizar o ambiente externo, que podem não estar adequadamente desenvolvidas; 

incluem a Lateralidade e a Direcionalidade, sendo esta última responsável pela diferenciação 

da direção da esquerda e da direita em um espaço exterior. A segunda alteração se deve à 

Disfunção na análise visual, a qual caracteriza-se pelas capacidades de análise, discriminação, 

interpretação e recordação da informação visual; são alterações que levam a criança a não 

distinguir pequenas diferenças e semelhanças entre as formas e que especificamente podem 

afetar a discriminação visual, a diferenciação da figura de fundo, o fechamento visual e a 

memória visual. Por fim, a última das alterações do processamento visual, segundo a autora, 

seria a Disfunção da integração visomotora, que se refere à capacidade de integração do 

processamento da informação visual com movimentos motores. Nela se incluem a coordenação 
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motora fina e a coordenação olho-mão, explicadas como as capacidades de a criança usar e 

coordenar a visão com a própria mão e os dedos para movimentos finos, fundamentais na 

escrita. 

 

2.1 O PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO VISUAL NA PRÁTICA ESCOLAR 

 

Farroni (2008) destaca a importância da visão sobre o processo de aprendizagem 

escolar, por ser o sentido que fornece informações do ambiente sem necessidade de 

proximidade, como no caso do odor, sabor ou toque. Nesta perspectiva, o processamento visual 

é responsável por captar informações do ambiente, identificando, selecionando e distinguindo 

de forma aprimorada e detalhada os estímulos para a habilidade de processar símbolos visuais. 

Esse processamento se caracteriza pela rapidez em decodificar símbolos, como as letras, de 

forma precisa e sucessiva, sendo considerada um aspecto importante para alcance do 

reconhecimento automático das palavras durante a leitura. 

Uma parte significativa do córtex cerebral é dedicada principalmente ao processamento 

visual, observando-se a importância desse desenvolvimento desde o nascimento, uma vez que 

a experiência sensorial em relação ao mundo exterior pode influenciar a forma como o cérebro 

estabelece conexões após o nascimento. Experiências visuais são essenciais para a visão 

desenvolver-se normal e competentemente. Estimular as habilidades visuais de forma 

consciente é um ganho para as crianças em seu processo de aprendizagem formal, quando essas 

habilidades serão requisitadas no processo de alfabetização, por exemplo, e em situações 

informais, como a prática de brincadeiras da infância (FARRONI, 2008).  

De acordo com estudo de Fernandes (2012), o qual objetivou evidenciar a necessidade 

e a importância de efetuar com regularidade nas escolas a avaliação nas crianças para a detecção 

de eventuais problemas visuais, nos primeiros anos os alunos devem praticar inúmeros 

exercícios de reconhecimento, associação, distinção e memória das formas e das letras, os quais 

demandarão o trabalho do seu sistema visual, incitando o processamento das informações 

visuais, consequentemente, o desenvolvimento refinado da visão. Isso se justifica pela 

importância da aplicação de exercícios de percepção visual desde cedo e de forma sistemática, 

pois são habilidades de extrema importância para o processo de alfabetização. Habitualmente, 

a escrita é utilizada para trabalhar a leitura, e esse processo exige ainda mais esforço por parte 

da criança em seu processamento. Efetivamente, as capacidades visuais envolvidas na leitura e 

na escrita exigem vários mecanismos cerebrais ativados simultaneamente. Para esclarecer mais 

acuradamente as habilidades visuais, na próxima seção, serão abordadas as habilidades eleitas 
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para avaliação no presente estudo, com o propósito de caracterizar cada uma delas e discutir 

como possíveis alterações nas habilidades podem interferir no processo de alfabetização. 
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3. HABILIDADES VISUAIS 

 

As habilidades visuais estão presentes no processamento da informação visual para o 

desenvolvimento da aprendizagem. Diferentes autores (FONSECA, 1995; GIMÉNEZ, 2011; 

SOUZA; CAPELLINI, 2011) propõem a descrição e a definição das habilidades visuais como 

possibilidade de explicar como se dá a aprendizagem no contexto escolar.  

Segundo Fonseca (1995), ler e escrever são produtos do processamento que ocorre no 

cérebro, sendo resultantes de processos de codificação e decodificação. Envolvem sistemas 

complexos, como o sensório-motor, linguístico e cognitivo. Para a criança aprender a ler e a 

escrever, ela necessita adquirir um conjunto de habilidades, entre elas as perceptovisuais, assim, 

o autor discorre sobre o desenvolvimento prévio de estruturas cognitivas e habilidades visuais 

específicas. Fonseca (1995) acredita ainda que alunos com dificuldades de aprendizagem 

podem sofrer de uma desintegração ou ruptura entre os componentes perceptivos (de input) e 

os componentes motores (de output), com ênfase na dificuldade de aprender o que se vê e de 

obter significado dos estímulos visuais. 

Quadro 1.  Habilidades visuais e dificuldades visuais associadas às dificuldades na leitura e escrita. 

 Habilidade visual  

Análise e Síntese 
Dificuldade na cópia de desenhos geométricos, não completa 
figuras familiares incompletas. 

Discriminação visual 
Problemas em reconhecer semelhanças e diferenças de formas, 
cores, tamanhos, objetos, figuras, letras, palavras e números. 

Sequenciação visual 
Dificuldade de identificar e continuar uma sequência de 
objetos ou letras em palavras. 

Coordenação 
visomotora 

Problemas em coordenar a visão com os movimentos do corpo 
ou da mão, na recepção ou propulsão de objetos, jogar bola, na 
execução de tarefas de cópia, preenchimento de labirintos, por 
exemplo.  

Figura-fundo 
Problemas de atenção seletiva e de focagem, não consegue 
isolar um pormenor de um desenho ou de uma imagem, não 
identificando figuras ou letras sobrepostas em fundos. 

Constância da forma 

Problemas em manter consciente as propriedades invariáveis 
de um objeto ou imagem, reconhecer uma forma, 
independentemente de variações introduzidas na posição, 
tamanho, cor ou textura. 

Relações espaciais 
Dificuldades na rotação de formas no espaço, em que se 
verificam dificuldades em identificar as mesmas formas 
mesmo que invertidas ou rodadas no espaço: p/q/d/b, 6/9. 

Associação e integração 
visual  

Problemas de organização, de informação visual, como na 
associação imagem-palavra. 

Lateralidade e 
direcionalidade  

Dificuldades perceptivas simples podem acarretar dificuldades 
perceptivas complexas, induzindo a dificuldades na leitura e 
na escrita. 

Fonte: adaptado de Fonseca (1995), p. 262-351. 



23 
 

Nesse sentido, Giménez (2011) concorda que qualquer problema no processamento 

visual, por menor que seja, interferirá no potencial de rendimento escolar do aluno. Para essa 

autora, a visão é um complexo processo que inclui habilidades essenciais para a aprendizagem, 

assim, parte do que a criança percebe, compreende e recorda depende da eficácia do sistema 

visual. A autora enumerou habilidades essenciais para a aprendizagem de leitura e escrita. 

Apresentam-se no Quadro 2 as principais habilidades visuais e possíveis  alterações que elas 

podem ocasionar na aprendizagem da criança, segundo Giménez (2011). 

 

Quadro 2. As principais habilidades visuais e possíveis alterações na aprendizagem da leitura e da escrita 
em crianças. 

Habilidades visuais Alterações na construção da alfabetização 
Acuidade visual – medida da nitidez da 
visão, é parte do input da informação. 

Franzir a testa para ver, visão embaçada de 
longe ou perto. Quando se percebe essas 
características descritas, é necessário o 
encaminhamento para avaliação 
oftalmológica. 

Capacidade de foco ou atenção visual – 
atenção rápida e automática. Troca de foco 
de longe e perto e vice-versa, capacidade 
de manter o foco de perto. 

Visão embaçada, cansaço visual quando lê ou 
escreve, esfregar os olhos, compreensão 
reduzida, dificuldade de copiar do quadro. 
Também é necessário o encaminhamento para 
avaliação oftalmológica. 

Coordenação ocular (binocularidade) – 
eficiência entre olhos e cérebro 

Olho virado, vesgo, visão dupla, visão de 
profundidade reduzida, cansaço visual, curtos 
períodos de atenção, dificuldade na leitura 
compreensiva, evita tarefas de perto. 

Controle dos movimentos oculares – 
movimento rápido e preciso dos olhos e 
assimilação do comprimento das linhas de 
um texto. Movimentos sacádicos – salto 
do movimento de um ponto a outro. 
Movimento de fixação – capacidade de 
manter os olhos de forma estável em um 
ponto. 

Perde o local ou linha quando lê, necessidade 
de usar o dedo como marcador ao ler, 
dificuldade de copiar de um lugar a outro, 
omissão de pequenas palavras ao ler, ter que 
ler o mesmo texto várias vezes, dificuldade de 
chutar ou pegar uma bola. 

Coordenação olho e mão ou 
coordenação visomotora – capacidade de 
copiar de um lugar para outro; integração 
entre olhos/mãos, pés/olhos; reprodução 
de formas.  

Dificuldade na coordenação motora fina: 
recortar, copiar, colorir, fazer labirintos, 
escrita com pouca qualidade e cansaço 
excessivo, dificuldade para se manter sobre a 
linha na cópia. Dificuldade na coordenação 
motora grossa: realizar atividades com bola, 
arremesso e jogar. É básica para escrita 
eficiente e sem esforço.  

Conceitos direcionais – compreensão do 
próprio corpo e habilidade de projetar 
espacialmente; abrangem coordenadas 
cruciais para o ótimo funcionamento 
visual e o seguimento de direções. 

Inversões de letras, palavras e números na 
leitura e escrita, a conhecida escrita espelhada. 
Problemas para aprender os conceitos de 
direita e esquerda, a direcionalidade da escrita, 
que é da esquerda para direita e de cima para 
baixo. 
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Exercem as funções de julgamentos 
espaciais, lateralidade e direção 
Percepção visual de forma – a percepção 
de formas bem desenvolvida permite uma 
discriminação imediata e precisa das 
igualdades e diferenças e a habilidade para 
reproduzir e gerar formas. 

Confusão com palavras similares, inversão de 
letras ou palavras, problemas para desenhar 
formas. Não pode distinguir entre a ideia 
principal e os detalhes que não são 
importantes. Problemas com conceitos 
matemáticos: tamanho, magnitude e posição. 

Memória visual e visualização – 
habilidade para formar e reter imagens 
visuais, é essencial para compreensão da 
leitura eficiente. Tem a função de perceber 
e recordar a informação visual e 
visualização.  

Dificuldade em copiar de um lugar para outro, 
recordar o que se vê e ouve, na compreensão 
leitora e na ortografia. 

Fonte:  adaptado de Giménez (2011, p.16 a 23). 

 

Souza e Capellini (2011) explicam que a percepção visual é uma função cognitiva pela 

qual se dá a consciência do mundo visual, possibilitando ações motoras e interação da criança 

com o meio. O desenvolvimento da percepção visual se dá muito rapidamente na infância, aos 

9 anos de idade, quando as habilidades de percepção visual são refinadas, sendo que, entre os 

8 e os 10 anos de idade, a percepção de figura e a capacidade de perceber posições no espaço 

estão plenamente desenvolvidas; por volta de 11 e 12 anos de idade, as habilidades se 

encontram, correspondendo ao desenvolvimento esperado para a idade adulta. Entretanto 

crianças com transtornos na aprendizagem podem manifestar alterações perceptivas visuais 

devido a possíveis disfunções em áreas cerebrais, responsáveis pela percepção viso-espacial 

necessária para a realização da escrita. As obras de Fonseca (1995) e Giménez (2011) e o estudo 

de Souza e Capellini (2011) destacaram habilidades visuais importantes para a compreensão do 

construto no contexto da aquisição da leitura e escrita, essas habilidades são apresentadas 

resumidamente no Quadro 3. 
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Quadro 3. Principais Habilidades Visuais.  

Fonte: Fonseca, (1995, p. 349); Giménez, (2011, p. 16); Souza; Capellini, (2011, p. 258). 
 

Diante do exposto, sintetiza-se que a habilidade visual pode ser compreendida como 

aquisição cognitiva que possibilita a expressão da leitura e da escrita, combinando capacidades 

percepto-viso-motoras. A percepção visual requer a atenção voluntária e a memória de trabalho, 

sendo que o estudante que não desenvolver habilidades visuais poderá apresentar dificuldades 

para ler, escrever, desenhar e copiar, consequentemente, poderá apresentar diminuição da 

qualidade da escrita caligráfica e ser prejudicado no progresso e rendimento escolar. Verificou-

se ainda que são poucos os estudos que abordam variáveis percepto-viso-motoras na aquisição 

da leitura e da escrita no Brasil, o que dificulta o estabelecimento de perfis dessas habilidades, 

bem como a correlação de habilidades e a alfabetização. 

Com base na descrição do Quadro 3, elegeram-se algumas habilidades para constituir 

um instrumento, apresentado neste estudo, por meio do qual será possível avaliar certas 

habilidades visuais e verificar possíveis relações entre essas e os resultados de escrita em 

estudantes do ensino fundamental. A seguir, cada habilidade eleita para investigação neste 

estudo será comentada à luz da literatura da área.  

A primeira habilidade eleita é a de Análise e Síntese. Essa habilidade consiste na 

capacidade de decompor ou separar um todo em partes menores, bem como unir, juntar essas 

partes novamente. É um processo importante para alfabetização, uma vez que a leitura de cada 

palavra, que é um todo, depende da análise das suas partes (as letras) para se compreender, em 

síntese, o que a palavra expressa. Outra análise que a leitura e a escrita demandam em relação 
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- Acuidade: focagem; proximidade. 
- Coordenação oculomotora: orientação 
esquerda-direita; fixação; convergência; 
acomodação. 
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à análise e síntese é a tradução dos sons da fala, os fonemas, para equivalência viso-simbólica 

de grafemas, esse sistema visual-simbólico converte ideias e pensamentos em símbolos gráficos 

(FONSECA, 1995).  

A habilidade de Figura-fundo é considerada a capacidade de diferenciar e distinguir a 

figura como centro da atenção, destacando-a em meio a muitos estímulos visuais apresentados 

ao mesmo tempo. Devido a essa habilidade, consegue-se fazer o destaque de uma figura 

principal em meio a outros estímulos de fundo. O fundo se torna secundário em relação ao que 

é basilar. Essa habilidade é complementar à análise e síntese das palavras, frases e parágrafos 

dentro de um texto, por exemplo. No processo de leitura, essa habilidade se torna essencial para 

aprendizagem (FONSECA, 1995). 

A habilidade de Fechamento visual é a capacidade de reconhecer um objeto mesmo 

quando falta parte dele. Permite reconstruir, relembrar e resgatar a informação visual 

interrompida. Por meio dessa habilidade, é possível realizar atividades de leitura sem que se 

visualizem todas as letras de uma palavra ou que se antecipe a leitura, pois só uma parte do todo 

é suficiente para determinar o seu fechamento e completude. Essa habilidade bem desenvolvida 

permite o desenvolvimento de uma boa capacidade leitora à medida que se reconhecem as 

palavras e os sentidos delas com algumas pistas apenas. Quanto melhor o fechamento visual, 

menos pistas serão necessárias e mais eficaz será a leitura (FONSECA, 1995). 

Outra habilidade considerada importante para uma avaliação do perfil de habilidades 

visuais na criança é a de Memória visual, a qual consiste na capacidade de conservação e de 

armazenamento das experiências visuais. Além do papel de armazenamento, a memória visual 

também exerce a função integrativa das informações conservadas com as novas, de modo que 

favorece as análises, seleções, conexões e síntese, necessárias à elaboração, planificação e 

execução de comportamentos e respostas ao meio. A memória, em geral, é a base do 

processamento das informações nos seres humanos. Em resumo, a memória reúne as funções 

de recepção dos estímulos visuais, combinando as funções de expressão, não sem antes cumprir 

a função compreensão, integração e formulação de armazenamento das novas informações. 

Com isso, Fonseca (1995) admite que esquecer é desaparecer e, provavelmente, o resultado de 

não ter aprendido é o mesmo que não ter suficientemente organizado e armazenado as 

informações.  

Na sequência, elegeu-se a habilidade de Sequenciação visual, por ela se constituir em 

um aspecto da memória visual. Essa é a capacidade de recordar uma sequência de estímulos 

visuais que, por exemplo, pode ser requisitada na escrita espontânea. A criança desde pequena 

pode utilizar-se dessa habilidade para escrever sequências conhecidas, como o próprio nome, 
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mesmo antes de aprender a ler e a escrever. A eficácia dessa habilidade, no que tange à escrita 

decorada, é essencial para o vocabulário visual.  Contudo a sua deficiência causa adições, 

inversões, omissões ou substituições de letras na escrita, dificuldades com a combinação das 

letras em sílabas e das sílabas em palavras, pode haver a dificuldade em jogos de sequência ou 

de ordenações. De certo, tanto a leitura quanto a escrita requerem uma sequência correta e 

inequívoca de letras, a criança deve ser capaz pela habilidade de sequenciação visual de ao ler 

o que escreveu detectar os próprios erros ortográficos (FONSECA,1995). 

A habilidade de Discriminação visual é definida como a capacidade de perceber 

semelhanças e diferenças entre objetos ou entre duas figuras desenhadas. Essa habilidade é 

exigida em quase todas as atividades cotidianas, sobretudo na aquisição da alfabetização. Por 

meio dela, é possível distinguir diferentes tipos de letras para ler e escrever palavras. O alfabeto 

ocidental pode tornar o processo de reconhecimento e diferenciação das letras muito difícil, 

principalmente para crianças com falhas na habilidade de discriminação visual. Isso porque 

algumas letras podem ocasionar confusão devido ao formato que possuem ou pela posição que 

ocupam na folha, é o caso das letras a/o, b/d, p/q, n/r, f/t, i/l.  O mesmo tipo de confusão pode 

ocorrer com os números 6/9, 3/8, 1/7, 2/5. Socialmente, a discriminação visual ajuda a perceber 

as sutilezas nas relações sociais, como as expressões faciais em uma conversa e a linguagem 

corporal (LORENZATO, 2011). 

A habilidade de Constância da forma é a capacidade de identificar e reconhecer a 

imagem já vista e armazenada na memória visual de longo prazo. Permite à criança reconhecer 

as letras e escritas em contexto, cores, tamanhos e situações diferentes (FONSECA,1995). A 

habilidade de Relações espaciais unida à de constância da forma se refere à capacidade de 

reconhecer e perceber uma determinada forma em qualquer posição no espaço. Por exemplo, 

permite discriminar e diferenciar uma série de figuras relativamente semelhantes mesmo que 

invertidas ou rodadas entre si, isto é, figuras relativamente semelhantes, mas realmente 

diferentes entre si, é o caso das letras b, d, p, q. Essas duas habilidades estão diretamente 

relacionadas à escrita manual, ou seja, à ação grafomotora, e também à habilidade de leitura, 

ajudando no reconhecimento dos detalhes e pistas da organização visoespacial. Cabe ressaltar 

que, enquanto a maioria dos objetos pode ser reconhecida mesmo diante de uma variedade de 

orientações diferentes, uma mudança na orientação de uma letra pode alterar a identidade dela, 

por exemplo, as letras minúsculas b e d podem ter a mesma forma global e diferem apenas na 

orientação dessa forma (FONSECA, 1995). 

Por fim, descreve-se a Função visomotora, a última habilidade visual eleita para esta 

descrição detalhada. Essa é a capacidade de integrar movimentos corporais e aquisições visuais 
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em uma relação significativa (FONSECA; MENDES, 1987), ou seja, a integração visomotora 

pode ser definida como a habilidade de coordenar informações visuais com a programação 

motora, sendo uma importante variável no desempenho da escrita. Por meio dela, a criança 

consegue realizar cópia ou transposição de textos, letra cursiva, reprodução de letras e números 

isolados e em sequências numéricas (STENICO; CAPELLINI, 2013). Assim, a função 

visomotora é composta por componentes visuais: posição no espaço, figura-fundo, fechamento 

visual e constância da forma e por componentes motores integrados: o olho e a mão na cópia, 

relação espacial e velocidade, os quais são fundamentais para a construção de habilidades de 

leitura e escrita e para atividades da vida diária (STENICO; CAPELLINI, 2013).  

Em síntese dos conteúdos apresentados e para finalizar esta seção das habilidades 

visuais, apresenta-se um modelo (FIGURA 1) que pretende definir três partes do processamento 

da informação visual que envolvem as habilidades perceptivas e visuais no tratamento da 

informação para a aprendizagem da alfabetização. O modelo foi inspirado com base nos autores 

estudados (FONSECA, 1995; GIMÉNEZ, 2011; SOUZA; CAPELLINI, 2011; STENICO; 

CAPELLINI, 2013). 

Os processos são de recepção (input) do olho e seus movimentos perceptuais; processo 

integrativo e/ou de elaboração dos estímulos recebidos pela percepção do olho. Essa parte do 

processo é responsável pela integração dos conteúdos da memória de trabalho e a elaboração 

do processamento por meio das habilidades perceptivas (análise e síntese, figura-fundo, 

fechamento visual, memória visual, sequenciação visual, discriminação visual, constância da 

forma, relações espaciais, função visomotora). Por fim, verifica-se o processo de expressão 

(output) do processamento visual, que define partes do desenvolvimento cognitivo como a 

leitura e a escrita, ou seja, a construção da alfabetização pela criança. 
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Figura 1. Modelo de processamento da informação visual e as habilidades visuais. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019).  

 

Na próxima seção, será abordada a alfabetização no atual cenário brasileiro e a 

legislação vigente. Elegeram-se dois modelos para compreensão das etapas de construção da 

leitura e da escrita, o modelo neuropsicolinguístico, baseado no processamento da informação 

e o modelo psicogenético, fundamentado em teorias construtivistas do desenvolvimento 

cognitivo infantil, elaborado pelas autoras Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). 
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4. O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: ASPECTOS LEGAIS E MODELOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 ASPECTOS LEGAIS QUE ALICERÇAM O PROCEDIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Preocupado com a alfabetização, o Ministério da Educação (MEC) vem criando 

estratégias para apoiar e fortalecer os procedimentos de alfabetização dos estudantes 

regularmente matriculados no Ensino Fundamental. O mais recente programa implantado nas 

escolas públicas é o Programa Mais Alfabetização, criado pela Portaria nº 142, de 22 de 

fevereiro de 2018, o qual visa  fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de 

alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º e no 2º ano do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2018), com a finalidade de: 

 
Art. 2º O Programa tem por finalidade contribuir para: I - a alfabetização (leitura, 
escrita e matemática) dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano 
do ensino fundamental, por meio de acompanhamento pedagógico específico; II - a 
prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante a 
intensificação de ações pedagógicas voltadas ao apoio e fortalecimento do processo 
de alfabetização (BRASIL,2018). 

 

O Programa Mais Alfabetização fundamenta-se primeiramente na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determina 

o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo (BRASIL, 2018). O programa prevê a importância de a 

alfabetização ser concluída até o 2° ano do Ensino Fundamental e se apresenta em conformidade 

com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual é constituída de diretrizes nacionais 

para organização de procedimentos e práticas de alfabetização nas escolas. 

O processo de alfabetização ocorre desde o nascimento se a criança estiver cercada de 

práticas letradas. Todavia esse processo deve ser foco da ação pedagógica nos dois primeiros 

anos do Ensino Fundamental, por meio do ensino do alfabeto e da codificação e decodificação 

dos sons da língua (fonemas) em materiais gráficos (grafemas e letras), os quais demandam o 

desenvolvimento da consciência fonológica e o conhecimento do formato que as letras 

apresentam (letra imprensa e cursiva; maiúsculas e minúsculas). A BNCC também reconhece 

que o domínio do sistema de escrita requer que muitas capacidades e habilidades sejam 

desenvolvidas antes da alfabetização, sem, contudo, desconsiderar as formas de representação 

da Língua Portuguesa em sua variação regional e social pelo país (BRASIL, 2016). 
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Nesse sentido, Oliveira e Capellini (2014) salientam que o período de alfabetização é o 

momento em que há superposição de distintas habilidades para a ocorrência da aprendizagem 

da leitura e escrita. Essa aprendizagem envolve habilidades cognitivas, linguísticas e motoras, 

que exigem dos escolares o uso dos componentes sensório-motores e perceptivos, ou seja, a 

capacidade inicial de decodificação, leitura e codificação escrita das palavras e a ação motora 

adequada para a execução do ato motor da escrita. O propósito da alfabetização é ajudar as 

crianças a compreender o que leem e a desenvolver estratégias para continuar a ler 

autonomamente, ou seja, o objetivo da leitura é obter o significado da escrita, o trabalho 

primário do leitor iniciante é se tornar fluente no reconhecimento automático da palavra escrita. 

Para isto, segundo aspectos legais indicadores do procedimento que as escolas devem adotar na 

alfabetização, é necessário que o aprendiz desenvolva habilidades consideradas essenciais na 

aquisição da leitura e da escrita. 

 

4.2 MODELO DE LEITURA NEUROPSICOLINGUISTICO 

 

Capovilla e Capovilla (2004) discorreram que, a partir da década de 1970, as pesquisas 

de abordagem do processamento de informação têm buscado compreender os processos 

cognitivos subjacentes à aquisição de leitura. Seguindo essa tendência, Oliveira e Maia (2011) 

discorreram sobre o modelo neuropsicolinguístico, denominado modelo de dupla-via ou dupla-

rota, o qual teoriza uma explicação para o desempenho e os prejuízos na leitura de palavras 

pelas crianças em fase de alfabetização. De acordo com esse modelo, a leitura pode ser realizada 

por meio de dois mecanismos: a rota fonológica e a rota lexical. Para definição das rotas de 

leitura, a criança passa por três estágios na aquisição de leitura e escrita, classificados em: 

estágio logográfico, alfabético e ortográfico (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004; OLIVEIRA; 

MAIA, 2011). 

No estágio logográfico, a criança lê sem considerar a condição alfabética da escrita, ou 

seja, sem considerar o código de correspondência entre os sons da fala, os fonemas e suas letras 

correspondentes, os grafemas. Com isso, a leitura consiste no reconhecimento visual global de 

palavras conhecidas e memorizadas pela criança, quase sempre de grande frequência, como é 

o caso do próprio nome ou palavras nos rótulos e cartazes. Da mesma forma, a criança acaba 

por encarar a escrita como uma produção visual global, usando-se das habilidades de sequência 

visual e reconhecimento. Neste período de leitura e escrita logográfica, exige-se muito da 

memória visual e do apoio às formas e ao contexto da palavra (OLIVEIRA; MAIA, 2011). 
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No estágio alfabético, a criança está apta a realizar relações entre a escrita e a fala, sendo 

o princípio da decodificação na leitura. Mas para que isso efetivamente ocorra, é preciso que a 

criança aprenda a converter as letras em sons correspondentes e a codificação ou a conversão 

dos sons da fala em grafemas correspondentes. A decodificação da leitura e a codificação da 

escrita são possíveis devido ao desenvolvimento da rota fonológica. Para o aprimoramento da 

rota fonológica, ou seja, do processo de conversão grafema-fonema, é essencial a consciência 

fonológica, que corresponde à consciência de que a fala tem uma estrutura fonêmica subjacente. 

Em síntese, quando se é capaz de perceber que a fala é segmentável em sons e que esses sons 

são a característica do sistema de escrita, a criança passa a usar um sistema de conversão da 

ortografia em fonologia, o que possibilita a leitura de qualquer palavra nova, especialmente as 

que são compostas por correspondências grafofonêmicas regulares (OLIVEIRA; MAIA, 2011). 

Ainda segundo Oliveira e Maia (2011), aos poucos a evolução do processo de 

alfabetização se dá pela constituição de representações ortográficas com sentido e significado 

que permitirão que a palavra seja lida pela rota lexical. Nesse ponto, a criança está deixando o 

segundo estágio e entrando no terceiro, o ortográfico. O estágio ortográfico se dá com o 

desenvolvimento da rota lexical, o reconhecimento visual da palavra é direto e não segmentado 

como na rota fonológica, a criança aprende a fazer a leitura visual direta de palavras, 

principalmente as de frequência. No estágio ortográfico, a rota lexical ou reconhecimento visual 

direto pode ser assim descrito:  

 
No estágio ortográfico, a criança aprende que há palavras que envolvem 
irregularidade nas relações entre os grafemas e os fonemas, com o desenvolvimento 
da estratégia lexical. Ela aprende que é preciso memorizar essas palavras para que 
possa fazer uma boa pronúncia na leitura e uma boa produção ortográfica na escrita. 
Neste ponto, seu sistema de leitura pode ser considerado completo e maduro, e a 
criança passa a tirar vantagem crescente da frequência com que as palavras aparecem, 
conseguindo lê-las com cada vez maior rapidez e fluência, por meio do 
reconhecimento visual direto, isto é, pela estratégia lexical, e não mais exclusivamente 
por meio de decodificação, ou seja, pela estratégia fonológica (CAPOVILLA; 
CAPOVILLA; 2004, p. 191). 

 

Quando o leitor utiliza a rota lexical de reconhecimento visual direto, ele pode ler mais 

rapidamente as palavras conhecidas e familiares ou de composição morfológica evidente. Na 

rota lexical, a pronúncia pode ser usada somente quando o item a ser lido tem sua representação 

ortográfica pré-armazenada no léxico mental ortográfico, ou seja, no dicionário que vai se 

construindo mentalmente à medida que se retém na leitura significativa das palavras. A forma 

ortográfica ativa sua representação semântica e não mais a rota fonológica.  Nessa rota a leitura 

é obtida a partir do reconhecimento visual do item escrito e o leitor tem acesso ao significado 

daquilo que está sendo lido antes de emitir a pronúncia propriamente dita (CAPOVILLA; 
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CAPOVILLA, 2004). Em síntese, a leitura em voz alta pode ocorrer, pelo menos, de duas 

maneiras: por meio de um processo visual direto, acessando a rota lexical ou por meio de um 

processo de mediação fonológica ou pela rota fonológica. 

 

4.3 O MODELO PSICOGENÉTICO DE CONSTRUÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA POR 

FERREIRO E TEBEROSKY (1999) 

 

A escrita pode ser compreendida como um sistema de representação simbólica. Dada a 

complexidade de tal sistema de representação, é possível observar um processo de construção 

gradual pela criança. Para o modelo psicogenético elaborado pelas autoras Ferreiro e Teberosky 

(1985, 1999), com base em teorias construtivistas do desenvolvimento cognitivo infantil, as 

crianças não são passivas, e sim ativas na construção de seus conhecimentos acerca da língua 

escrita. Para esse modelo teórico, a alfabetização corresponde a um processo de 

contextualização da linguagem construído por cada criança no processo de construção do 

sistema de escrita ocidental. A contribuição das pesquisadoras foi encontrar uma explicação, 

segundo a qual, a criança supõe para si mesma algumas hipóteses sobre o funcionamento do 

sistema de escrita, mesmo que não sejam ensinadas e, com isso, definem propósitos da língua 

escrita e aprendem gradativamente a ler e a escrever em interação com o meio (OLIVEIRA; 

MAIA, 2011). 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1999), pela complexidade do processo de 

alfabetização, faz-se necessário entender o caminho pelo qual a criança percorre para 

compreender o sistema de escrita. As autoras descrevem que a criança pequena inicia a imitação 

do ato de escrever ao utilizar lápis e papel e começa a elaborar tentativas de escrita, com traços 

ondulados e contínuos que parecem uma série em letra cursiva e os círculos e riscos verticais 

descontínuos, como a descontinuidade da escrita de imprensa. Na evolução disso, a criança 

passa por um sincretismo de desenho e escrita em que seus desenhos de sinais representam a 

escrita do próprio nome. A correspondência termo a termo entre o desenho de uma mulher e a 

escrita do nome de sua mãe é uma ilustração do pensamento sobre o que é escrever 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

Para observar e avaliar a hipótese da escrita da criança, as pesquisadoras propuseram 

que as crianças de 4 a 6 anos escrevessem como elas pensassem, os dados coletados da escrita 

de crianças em diversos contextos deram subsídio para a teorização do pensamento das crianças 

sobre como se escreve (escrita espontânea). As pesquisadoras descreveram quatro níveis do 
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pensamento infantil que ocorrem sucessivamente nas experiencias da escrita infantil 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1999), o nível 1 foi nomeado de pré-silábico. 

Como características desse nível, as escritas correspondem a grafismos separados entre si, 

compostos por linhas curvas, combinadas entre elas para representar a escrita de imprensa ou 

grafismos com curvas fechadas ou semifechadas para representar a letra cursiva. No que se 

refere à interpretação da escrita, a intenção subjetiva do escritor é mais importante que as 

diferenças objetivas do resultado, pois, mesmo que as escritas se assemelhem, a criança pode 

julgá-las diferente, dado que a intenção que a guiou era diferente. Essa escrita, com essas 

características, não funciona como veículo de transmissão de informação, cada um pode 

interpretar a sua escrita, porém não pode interpretar a do outro. 

No mesmo nível, podem aparecer tentativas de correspondência figurativas entre a 

escrita e o objeto referido, a criança espera que a escrita dos nomes de pessoas ou animais seja 

proporcional ao tamanho ou idade deles, e não ao comprimento do nome correspondente. Essas 

tentativas evidenciam uma tendência da criança de refletir na escrita algumas características do 

objeto em aspectos quantificáveis da escrita. Por exemplo, a palavra elefante pode ser escrita 

com muitas letras enquanto a palavra formiga com poucas, devido à tentativa de relacionar o 

tamanho do animal à quantidade de letras para representá-las por escrito. Verifica-se uma 

dificuldade momentânea de diferenciar o desenhar e o escrever, apesar de as duas formas serem 

produtoras de grafias interpretáveis e, em algumas tentativas, o desenho vem promover um 

apoio à escrita, como que garantindo seu significado. A leitura nesse nível é global, a relação 

de partes e todo não é analisável (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999).  

Ainda no nível 1, há um progresso gráfico mais evidente, a forma dos grafismos é mais 

próxima às letras. O fato conceitual aponta que a criança segue com a hipótese de que precisa 

de uma  quantidade mínima, geralmente, e uma variedade de grafismos na sua escrita, outra 

exigência é utilizar a posição na ordem linear. Desta maneira, essa criança que está presa a seu 

ponto de vista não consegue assimilar duas fontes de informação ao mesmo tempo, ela não 

possui reversibilidade mental para utilizar a escrita combinatória, a qual constitui-se em uma 

aquisição cognitiva notável. Exemplos ilustrativos de escrita com combinatória segundo 

Ferreiro e Teberosky (1999, p. 204): 

ALL6 = Maria 

A6LL = João (pai) 

AL6L = Fátima (mãe) 

AL6LA = VACA 
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Amir = SAPO 

rAmi = galo 

mAri = casa 

irmA = eu fui na feira. 

 

Ferreiro e Teberosky (1999, p. 204) salientam que “descobrir que duas ordens diferentes 

dos mesmos elementos possam dar lugar a duas totalidades diferentes é uma descoberta que 

terá enormes consequências para o desenvolvimento cognitivo”. A criança, ao tentar resolver 

problemas relativos à escrita, enfrenta desafios de classificação e ordenação, os quais são 

exemplos da contribuição da elaboração da escrita no progresso cognitivo. 

No decorrer deste desenvolvimento, a criança pode adquirir modelos estáveis de escrita, 

o nome próprio é uma dessas formas fixas mais importantes. A criança tende a rejeitar outras 

escritas de seu nome que apresentem as mesmas letras em outra ordem. Ressalta-se que a 

aquisição de formas fixas na escrita está ligada às influências culturais e pessoais, por exemplo, 

da família que oferece mais oportunidades de escrita para a criança, que não limita suas 

experiências a somente escrever o nome para identificação em trabalhos pessoais, mas que a 

incentiva a auxiliar a anotar a lista de compras, a deixar bilhetes em casa para outras pessoas, 

bem como as crianças que têm irmãos mais velhos e que inspirem e instiguem a imitação 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

É importante observar também que, a partir da possibilidade de reproduzir um certo 

número de formas fixas e estáveis, aparecem reações de signo oposto, bloqueio, a criança 

demonstra o pensamento de que para aprender a escrever precisa copiar de outros; na ausência 

desse modelo, não há escrita, pode ocorrer o bloqueio profundo, a dependência de um adulto 

ou a insegurança com suas hipóteses, no entanto, esse fenômeno é simplesmente momentâneo 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

No nível 2, nomeado de nível silábico, Ferreiro e Teberosky (1999) salientam o salto 

qualitativo que a criança realiza em relação aos níveis precedentes. Esse salto qualitativo 

constitui-se na superação de uma correspondência global entre a escrita e a expressão oral para 

uma correspondência em partes, cada letra corresponde a uma sílaba. A criança trabalha 

notoriamente com a hipótese de que a escrita representa partes sonoras da fala. Um conflito 

importante desse nível é a repetição da mesma grafia na palavra, por exemplo, para escrever 

MALA a criança coloca A, porém entra em conflito de colocar outro A, já que ficaria AA no 

resultado para a palavra MALA. Assim, o outro A é rejeitado pelo critério de variedade de 
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caracteres. As vogais em sua representação escrita têm valor estável na maioria das escritas 

pesquisadas. 

Outro ponto importante é que, apesar de saber escrever o próprio nome de forma correta, 

forma fixa aprendida por fontes externas, a criança elabora seu pensamento ao tentar passar da 

correspondência global para a correspondência termo a termo, que é a capacidade de relacionar 

um elemento a outro, por exemplo, um som da oralidade, fonema, a uma grafia, letra/grafema. 

A correlação de formas fixas na escrita com a hipótese silábica é fonte de muitos conflitos 

importantes para o desenvolvimento posterior do processo de elaboração de seu conhecimento.  

Ainda nessa hipótese silábica em que a criança se encontra, duas características da 

hipótese anterior desaparecem momentaneamente, as exigências de variedade e a quantidade 

mínima de caracteres, segundo Ferreiro e Teberosky (1999). Porém quando a hipótese silábica 

é estabelecida pela criança, a exigência de variedade de caracteres reaparece e o conflito entre 

a quantidade mínima de caracteres fica evidente quando ela precisa escrever palavras dissílabas, 

por exemplo, MATO = ela escreveria AO, menos que a quantidade mínima. Fica perceptível o 

conflito cognitivo que a criança vive segundo suas exigências, esse conflito se agrava na escrita 

de monossílabos, por exemplo, BOI = ela escreveria O, mas na maioria das vezes ela coloca 

OI. A criança por manter sua exigência de quantidade mínima coloca “sobras” de letras, por 

exemplo, para escrever SAPO, ela coloca AOUO, o A tem valor sonoro para AS e O para PO, 

porém ela coloca sobras de letras. 

Um ponto importante para as autoras “é que a hipótese silábica é uma construção 

original das crianças” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 213). Na escrita de frases, a 

criança busca sempre as unidades menores que compõem a totalidade que se tenta representar 

na escrita, por exemplo, para escrever: O SAPO PULA, ela registra: OOA, sem espaçamento e 

leitura silábica, lendo com o dedo uma letra para cada palavra. 

No nível 3, nomeado como nível silábico-alfabético, aparecem conflitos importantes 

para a evolução da criança em suas hipóteses, como nos apresenta as autoras: 

 
Passagem da hipótese silábica para a alfabética. [...] a criança abandona a hipótese 
silábica e descobre a necessidade de fazer uma análise que vá “mais além” da sílaba 
pelo conflito entre a hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de letras 
(ambas exigências puramente internas, no sentido de serem hipóteses originais da 
criança) e o conflito entre as formas gráficas que o meio lhe propõe e a leitura dessas 
formas em termos de hipótese silábica (conflito entre uma exigência interna e uma 
realidade exterior ao próprio sujeito) (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p.213). 

 

A criança coordena muitas hipóteses com as informações que foram fornecidas pelo 

meio, elaborando duas ideias importantes, abandonar a quantidade mínima de letras que faz 
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com que a palavra possa ser lida e analisar as partes sonoras dessa palavra e de cada sílaba. O 

meio forneceu um repertório de letras, uma série sonora que fica evidente na equivalência para 

as vogais, que constituem por si só sílabas, mas a criança pode assimilar de maneira equivocada 

as consoantes e uma série de formas fixas estáveis, como o nome próprio, sendo esse a forma 

mais importante e significativa para a criança. Quando o meio não oferece essa informação, 

tem-se a falha em uma das oportunidades de conflito, a criança chega à hipótese silábica e não 

vai além disso, porém o meio por si só não pode criar conhecimento, o que a criança retém é o 

que pode reter, não o que supunha o meio, a família e a professora, por exemplo. 

Algumas dificuldades são próprias deste nível de transição, as autoras afirmam que a essa 

fase pertencem as longas e seguidamente improdutivas análises sonoras, seguidas de perguntas 

referentes às sílabas e, às vezes, a um fonema isolado; por exemplo, a criança questiona “Qual 

é o Po?”, depois “Qual é o P?”; para escrever: O SAPO PULA, ela coloca: OSAOPUA, 

aparecem sílabas, porém não há espaçamento e, no momento da leitura, a criança entra em 

conflito analisando sua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999).  

No nível 4, nomeado de nível alfabético, a escrita alfabética constitui o final da evolução 

da criança em suas hipóteses de construção da sua escrita. Ela já transpôs a barreira do código 

e espera-se que as dificuldades tenham sido superadas. A partir desse momento, a criança se 

defrontará com as dificuldades próprias da ortografia, mas não terá problemas de escrita, no 

sentido rigoroso do código. É importante fazer uma distinção entre dificuldades ortográficas e 

dificuldades de compreensão do sistema de escrita.  As dificuldades se centrarão nas grafias 

que correspondem a vários valores sonoros ou, mesmo, nas grafias distintas que correspondem 

a um mesmo valor sonoro (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

Por fim, as autoras fazem observações importantes sobre a caracterização da escrita pelas 

crianças. A primeira a se destacar é em relação à segmentação das palavras na frase. De acordo 

com Ferreiro e Teberosky (1999), as crianças por volta de 5, 6 anos de idade escrevem sem 

deixar espaço entre as palavras quando se trata de uma frase, a única separação observada em 

suas pesquisas é que a criança se preocupa em distinguir o sujeito da oração de seu predicado 

(por exemplo: OMENINO TOMASUCO). Uma segunda observação destaca a análise do 

processamento da informação na construção da leitura: 

 
Se compreendermos que o cérebro é o órgão humano de processamento da 
informação; que o cérebro não é prisioneiro dos sentidos, mas que controla os órgãos 
sensoriais e seletivamente usa o input que deles recebe; então, não nos surpreenderá 
que o que a boca diz na leitura em voz alta não é o que o olho viu, mas o que o cérebro 
produziu para que a boca o diga (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 283). 
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O processamento da informação na construção da leitura, para Ferreiro e Teberosky 

(1999), faz uso de informações visuais e não visuais para que a leitura ocorra. A informação 

visual é formada pela organização das letras no papel, e a informação não visual é elaborada 

pelo próprio leitor, sendo competência linguística dele. Um exemplo é a antecipação da leitura 

a partir do suporte material, um caderno de receitas antecipa ao leitor que ele não encontrará 

uma poesia naquele material. O leitor completa com sua informação não visual o conhecimento 

da estrutura gramatical da língua e do léxico, a informação visual captada. A pesquisa 

psicogenética da língua escrita de Ferreiro e Teberosky (1999) contribui para análise de como 

a criança adquire e formula suas hipóteses e vai avançando no desenvolvimento da linguagem 

escrita. 

De acordo com Oliveira e Maia (2011), ao se analisar didaticamente os dois modelos 

teóricos apresentados, o psicogenético e o neuropsicolinguístico, verifica-se de forma 

semelhante o desenvolvimento da aquisição da escrita da criança, ou seja, no campo 

observacional e descritivo. Pode-se correlacionar a estratégia logográfica com a hipótese pré-

silábica e a estratégia fonológica com as hipóteses silábicas, silábica-alfabética e alfabética. A 

estratégia ortográfica não é englobada no modelo psicogenético e pode ser inferida como uma 

consequência natural do processo de alfabetização, como ilustrado a seguir:  

 

Figura 2. Paralelo entre o modelo psicogenético de Ferreiro e Teberosky (1999) e o modelo neuropsicolinguístico.  

 
Fonte: organização da autora de acordo com Oliveira e Maia (2011). 

 

Em resumo, a fundamentação teórica adotada nesta dissertação abrangeu as explicações 

do modelo neuropsicolinguístico para a condução do desenvolvimento das atividades de 

avaliação da percepção visual, que compõem o instrumento utilizado na investigação, 

conforme as indicações de Capovilla e Capovilla (2004), Fonseca (1995), Giménez (2011) e  

Modelo Psicogenético Modelo Neuropsicolinguístico 

Nível pré-silábico Fase Logográfica 

Nível silábico  

Fase Fonológica Nível silábico-alfabético 

Nível alfabético 

                    Fase ortográfica 
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Souza e Capellini (2011). Este modelo se adequa à Teoria do Processamento da Informação e 

os processos de input, elaboração e output do Processamento Visual, importantes para a 

explicação das habilidades visuais no processo de alfabetização 

O modelo da construção da escrita ou da psicogênese desenvolvido por Ferreiro e 

Teberosky (1985, 1999) foi explicitado para fundamentar a avaliação usada na verificação do 

desempenho da escrita em crianças do 2º ano do Ensino Fundamental. Essa escolha foi 

realizada considerando os níveis de escrita descritos na teoria psicogenética que definem 

aspectos da alfabetização das crianças. Com isso, os modelos apresentados podem 

fundamentar a discussão e as implicações educacionais desta pesquisa.  

A partir das considerações teóricas e de algumas pesquisas relacionadas ao tema dessa 

dissertação, propõem-se os seguintes objetivos de pesquisa: O objetivo geral da investigação 

foi verificar as correlações entre habilidades visuais e desempenho na construção da escrita 

pelas crianças. Para alcançá-lo, foram traçados os seguintes objetivos específicos, avaliar 

habilidades visuais em crianças do 2° ano do Ensino Fundamental, mensurar o desempenho das 

crianças em escrita e comparar os desempenhos em habilidades visuais e os níveis de escrita 

das crianças. Para explicar o desenvolvimento da presente investigação, a próxima seção trata 

do método utilizado e seu delineamento. 
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5. MÉTODO 

 

5.1  PARTICIPANTES  

Participaram do estudo 79 crianças do 2° ano Ensino Fundamental I de uma escola 

pública municipal do sul do Estado de Minas Gerais. Do total de crianças, 49% eram do sexo 

feminino e 51% do masculino. As idades variaram de 7 a 8 anos. 

 

5.2  INSTRUMENTOS 

Devido à verificação da escassez de pesquisas nacionais que buscam avaliar ou conhecer 

o perfil de habilidades visuais de crianças no Brasil, também não se encontrou instrumento 

padronizado referente a este propósito e que contemplasse as habilidades visuais elencadas 

neste estudo. Diante dessa realidade, foi desenvolvido um instrumento inicial para a verificação 

das habilidades visuais de crianças do 2º ano do Ensino Fundamental, nível escolar em que se 

espera a consolidação da alfabetização. Para buscar correlações das habilidades visuais com o 

desempenho na aquisição da escrita, utilizou-se da avaliação dos níveis de construção do nível 

de escrita conforme teorizado por Ferreiro e Teberosky (1999). Os instrumentos de avaliação 

eleitos para o estudo são descritos a seguir.  

 

5.2.1  ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES DA PERCEPÇÃO VISUAL 

(AAHPV).  

A elaboração das atividades do instrumento piloto Atividades de Avaliação das 

Habilidades da Percepção Visual (AAHPV) (SILVEIRA; CALIATTO, 2019) se baseou em 

estudo bibliográfico sobre o processamento da informação visual utilizado como aporte teórico 

(FONSECA, 1995; GIMÉNEZ, 2011; SOUZA; CAPELLINI, 2011) e na experiência da autora 

na prática pedagógica em salas de alfabetização. Assim, as atividades foram elencadas a partir 

de modelos dos manuais de alfabetização, como no Instrumento de Avaliação do Repertório 

Básico para a Alfabetização (LEITE, 2015) e Compreensão da Leitura de Palavras e Frases 

(OLIVEIRA; CAPELLINI, 2014) e sugestões de outros professores da área. Contudo as 

imagens, a disposição na folha de atividade e a elaboração geral são criação da autora, com 

exceção das imagens usadas na atividade 7 (Ratinho comilão) e 14 (A borboleta) e a parlenda 

da atividade 17 (Cópia do quadro) que são de domínio público. O instrumento tem o objetivo 

de verificar as habilidades visuais consolidadas pelas crianças no período de alfabetização. 

O instrumento desenvolvido para a presente pesquisa é composto por 17 atividades (O 

Castelo, Separar e juntar, Memória sabida, A casa, O diferente, Caminho colorido, Ratinho 
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comilão, O intruso, Vira-virou, Lugar certo, Descubra a figura, Ligue os pontos, Detetive, A 

borboleta, Olhos espertos, Bola no gol, Cópia do quadro), para avaliar dez habilidades visuais 

(análise e síntese, memória visual, discriminação visual, sequenciação visual, constância da 

forma, relações espaciais, fechamento visual, figura-fundo, função visomotora e movimentos 

oculares) presentes no processo integrativo de elaboração da informação visual. Para a correção 

das atividades, pontuam-se os valores próprios de cada atividade, sendo que os erros não são 

pontuados. A pontuação é fragmentada nas atividades devido à quantidade de habilidades 

avaliadas e o nível (I e II) de complexidade. O instrumento total tem a pontuação mínima 0 

(zero) e a máxima 17,0 (dezessete). 

No quadro 4, são descritas as habilidades a serem avaliadas nas atividades de acordo 

com os níveis (I e II) propostos. Logo após, apresenta-se cada atividade do caderno, 

descrevendo a habilidade avaliada, o comando dado pelo aplicador para realização das crianças 

e as pontuações mínima e máxima da atividade e sua pontuação por acerto.  

 

Quadro 4. Habilidades da Percepção visual e descrição. 

Habilidades Descrição 
Análise e Síntese Nível I: a atividade proposta é para completar uma figura 

utilizando um modelo de referência, o objetivo é a atribuição de 
detalhes visuais. Nível II: exige-se mais da habilidade de análise 
e síntese, uma vez que a criança primeiro precisa identificar as 
partes do todo e depois juntar as partes em um todo, exigindo a 
reversibilidade de pensamento. 

Memória visual Nível I: requisita-se da criança a memorização de apenas uma 
informação, a forma de seis figuras contidas em um quadro 
modelo para identificá-las, circulando-as. Nível II: a criança 
precisa memorizar três informações, a forma, a cor e a posição de 
uma figura composta de três partes, ela precisará utilizar as três 
informações e reproduzi-las ao lado corretamente. Esta habilidade 
está relacionada à aprendizagem da escrita, quando é necessário 
realizar a discriminação entre o detalhamento das letras e a 
configuração geral das palavras.  

Discriminação visual Nesta habilidade a criança precisará identificar em um conjunto de 
figuras a única diferente de todas.  

Sequenciação visual Nível I: a criança precisará continuar uma sequência pré-
estabelecida de cores em uma sequência não linear. Nível II: o 
grau de exigência é maior, pois precisa identificar a sequência 
visual e temporal com que os fatos ocorrem na história seriada do 
rato e numerar as cenas.  

Constância da forma A criança precisa identificar e reconhecer a figura, 
independentemente da sua posição. É a capacidade que permitirá 
à criança reconhecer as mesmas palavras escritas em contexto, 
tamanho ou cor diferentes. 
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Relações espaciais Nível I: a criança precisa reconhecer e perceber uma determinada 
forma em qualquer posição no espaço, ou seja, discriminar e 
diferenciar em uma série de figuras relativamente semelhantes 
figuras invertidas ou rodadas entre si, na escrita isso ocorre com 
as letras b,d,p,q. A configuração da letra é a mesma, círculo com 
traço, o que as diferem são as posições. Nível II: a criança 
precisará, além de identificar a posição dos círculos, saber 
reproduzi-los no lugar correto. 

Fechamento visual Nível I: Foi utilizada uma figura bem conhecida pelos 
participantes. Reconhecer uma figura quando falta parte dela 
permite reconstruir, relembrar e rechamar a informação visual 
interrompida. Nível II: além da habilidade de fechamento visual, 
há a exigência de seguir a sequência numérica, ligando os pontos 
para visualizar a figura formada. 

Figura-fundo Nível I: a criança precisa diferenciar e distinguir a figura do rato 
como centro de atenção das demais figuras, que são todas 
diferentes como fundo, ou seja, estímulos acessórios e 
secundários. Nível II: aumenta-se o grau de dificuldade na 
identificação de uma mesma figura em partes misturadas, mas 
nesse caso requisita-se uma manipulação visual e mental.  

Função visomotora Nível I: a criança precisará integrar os componentes perceptivos 
(input) com os componentes motores ou movimentos corporais 
(output) em uma relação significativa e intencional. 
Nível II: a atividade de cópia exige mais da habilidade 
visomotora, olhar no quadro e no papel e coordenar as mãos em 
movimentos precisos como escrever as letras, levando em 
consideração o espaçamento entre as palavras, acentos e 
pontuação.  

Movimentos oculares Para a criança solicitada a dizer a primeira e a última figura de 
cada linha, há uma exigência de seguir a direcionalidade da escrita, 
da esquerda para direita e de cima para baixo, seguir apenas com 
os olhos e não utilizar o dedo ou qualquer objeto como apoio. Esta 
atividade mostra a entrada (input) ou recepção da informação, 
envolvendo movimentos complexos dos olhos como movimentos 
sacádicos e de fixação da visão.   

Fonte: Fonseca (1995). 
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1) O castelo 

Habilidade avaliada: Análise e Síntese, nível I. 

Comando: Completar com as partes que faltam em cada castelo, seguindo o modelo. 

Pontuação: 0 -1,0 pontos (0,25 para cada parte da atividade, atingindo mínimo de 0 e máximo 

de 1,0). 

 

Figura 3. Atividade: O castelo. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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2) Separar e juntar 

Habilidade avaliada: Análise e Síntese, nível II. 

Comando: Identificar as partes que compõem o modelo. 

Pontuação: 0 – 1,0 pontos (0,5 para cada exercício da atividade, atingindo mínimo de 0 e 

máximo de 1,0). 

 

Figura 4. Atividade: Separar e juntar. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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3) Memória sabida 

Habilidade avaliada: Memória visual, nível I. 

Comando: Observar as figuras do quadro por um minuto, tampar com o estojo e circular as 

figuras que havia no quadro. 

Pontuação: 0 -1,0 pontos (0,16 para cada exercício da atividade, atingindo mínimo de 0 e 

máximo de 1,0). 

 

Figura 5. Atividade: Memória sabida. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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4) A casa 

Habilidade avaliada: Memória visual, nível II. 

Comando: Observar a figura, a pesquisadora dobrou a folha, e reproduzi-la pintando as cores 

correspondentes para cada parte dela. 

Pontuação: 0 -1,0 pontos (0,5 para a reprodução da figura e 0,5 para a pintura correta das partes 

da figura, atingindo mínimo de 0 e máximo de 1,0). 

 

Figura 6. Atividade: A casa. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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5) O diferente  

Habilidade avaliada: Discriminação visual. 

Comando: Identificar e circular entre as figuras a que está na posição diferente. 

Pontuação: 0 -1,0 pontos (atingindo mínimo de 0 e máximo de 1,0). 

 

Figura 7. Atividade: O diferente. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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6) Caminho colorido 

Habilidade avaliada: Sequenciação visual, nível I. 

Comando: Continuar a sequência de cores pré-estabelecida. 

Pontuação: 0 -1,0 pontos (atingindo mínimo de 0 e máximo de 1,0). 

 

Figura 8. Atividade: Caminho colorido. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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7) Ratinho comilão 

Habilidade avaliada: Sequenciação visual, nível II. 

Comando: Numerar de 1 a 6 a sequência correta de acontecimentos das cenas. 

Pontuação: 0 -1,0 pontos (atingindo mínimo de 0 e máximo de 1,0). 

 

Figura 9. Atividade: Ratinho comilão. 

 
Fonte: Domínio público. 
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8) O intruso 

Habilidade avaliada: Constância da forma. 

Comando: Identificar e circular a figura que está na posição diferente em cada quadro. 

Pontuação: 0 -1,0 pontos (0,25 para cada exercício, atingindo mínimo de 0 e máximo de 1,0). 

 

Figura 10. Atividade: O intruso. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
  



51 
 

9) Vira-virou  

Habilidade avaliada: Relações espaciais. 

Comando: Observar em cada linha a figura da esquerda e encontrar na sequência o que está em 

posição diferente. 

Pontuação: 0 -1,0 pontos (0,2 para cada exercício, atingindo mínimo de 0 e máximo de 1,0). 

 

Figura 11. Atividade: Vira-virou. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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10) Lugar certo 

Habilidade avaliada: Relações espaciais, nível II. 

Comando: Observar e distribuir desenhando as bolinhas da primeira tabela na segunda tabela. 

Pontuação: 0 - 1,0 pontos. 

  

Figura 12. Atividade: Lugar certo. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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11) Descubra a figura 

Habilidade avaliada: Fechamento visual, nível I. 

Comando: Completar a imagem e identificá-la colorindo. 

Pontuação: 0 - 1,0 pontos. 

 

Figura 13. Atividade: Descubra a figura. 
 

 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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12) Ligue os pontos 

Habilidade avaliada: Fechamento visual, nível II. 

Comando: Ligar os pontos de 1 a 11 para descobrir uma figura. 

Pontuação: 0 - 1,0 pontos. 

 

Figura 14. Atividade: Ligue os pontos. 
 

 
Fonte: organização da autora (2019). 
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13) Detetive  

Habilidade avaliada: Figura-fundo, nível I. 

Comando: Identificar, entre as figuras, o animal que adora comer queijo e colorir. 

Pontuação: 0 - 1,0 pontos. 

 

Figura 15. Atividade: Detetive. 

 

Fonte: domínio público. 
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14) A borboleta 

Habilidade avaliada: Figura-fundo, nível II. 

Comando: Diferenciar e distinguir as partes que compõem a borboleta completa e pintá-la. 

Pontuação: 0 - 1,0 pontos. 

 

Figura 16. Atividade: A borboleta. 
 

 

 

Fonte: domínio público. 
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15) Olhos espertos 

Habilidade avaliada: Movimentos oculares. 

Comando: Identificar e nomear entre as figuras somente a primeira e a última de cada linha, 

sem utilizar o dedo. 

Aplicação individual. 

Pontuação: 0 - 1,0 pontos (0,5 para o estudante que não utilizou o dedo como apoio e 0,5 se 

falou corretamente as figuras solicitadas, mínimo de 0 e máximo de 1,0). 

 

Figura 17. Atividade: Olhos espertos. 

 

 

Fonte: elaboração da autora (2019). 
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16) Bola no gol 

Habilidade avaliada: Função visomotora, nível I. 

Comando: Seguir o caminho correto que a bola deverá percorrer para chegar ao gol. 

Pontuação: 0 - 10 pontos. 

 

Figura 18. Atividade: Bola no gol. 

 
Fonte: Domínio público. 
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17) Cópia do quadro 

Habilidade avaliada: Função visomotora, nível II. 

Comando: Copiar do quadro a parlenda que a pesquisadora irá passar, em letra bastão 

maiúscula.  

Pontuação: 0 - 10 pontos, com as possíveis ocorrências: pontuação e acentuação; inversões, 

omissões e acréscimos de letras; espaçamento entre as palavras. 

 

Parlenda  

FUI À FEIRA COMPRAR UVA, 

ENCONTREI UMA CORUJA. 

PISEI NO RABO DELA, 

ME CHAMOU DE CARA SUJA. 

             Fonte: Domínio público 

 

5.2.2 TESTE QUATRO PALAVRAS E UMA FRASE (TQPF) (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1985). 

Para avaliação dos desempenhos de construção da escrita, considerando níveis de escrita 

de crianças do 2º ano do Ensino Fundamental, utilizou-se do Teste Quatro Palavras e uma Frase, 

descrito por Ferreiro e Teberosky (1985), a partir de exemplos de situações de pesquisa com 

crianças em fase de alfabetização. Seguindo um dos exemplos, o ditado é realizado 

apresentando-se palavras às crianças, sendo pelo menos uma dissílaba, uma trissílaba, uma 

polissílaba e uma monossílaba, de um mesmo campo semântico e uma frase contendo a palavra 

dissílaba que foi ditada isoladamente. As palavras são ditadas para que as crianças escrevam 

sem auxílio. É explicado à criança que ela deve escrever “como sabe” ou “como acredita que 

se deva escrever”, usando as letras necessárias. 

A correção do ditado se dá, prioritariamente, de modo qualitativo considerando as letras 

escolhidas pela criança, sua leitura e motivo para a escolha dessas letras. Isso se justifica porque, 

para Ferreiro e Teberosky (1999), a alfabetização se constitui em um processo de apropriação 

por parte da criança, sendo que para que ocorra essa aprendizagem é necessário colocar o sujeito 

em ação cognitiva com o conhecimento e a língua escrita, de forma que a criança formule suas 

hipóteses no momento que entra em contato com a língua escrita, o que contribui efetivamente 

para a evolução, construção e aperfeiçoamento da sua base alfabética. 

A partir da verificação da qualidade da escrita da criança no ditado, classifica-se o 

resultado em níveis de escrita: nível pré-silábico, nível silábico, nível silábico-alfabético e nível 
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alfabético. Nessa investigação atribuiu-se a pontuação de 1 a 4, referentes aos níveis de escrita 

mais precário (pré-silábico =1 ponto) ao mais próximo da escrita convencional (alfabético = 4 

pontos), para mensuração do desempenho da construção da escrita. Esse critério de pontuação 

considerou os documentos oficiais no Brasil, que ditam que no 2º ano escolar os estudantes 

devem estar alfabetizados (nível alfabético). No Quadro 5, apresentam-se os critérios de 

correção qualitativos para a classificação da escrita em níveis de escrita e a pontuação estipulada 

para cada nível.  

Quadro 5. Critérios de correção para classificação em níveis de escrita e pontuação do desempenho.  

Nível de 
escrita 

Características para observação Pontos 

Pré-silábico - Na escrita pré-silábica, a forma dos grafismos é mais próxima às 

letras, esse é um progresso gráfico importante. 

- A criança segue com a hipótese de que precisa de uma certa 

quantidade mínima (geralmente 3 letras ou sinais) e variedade de 

grafismos na sua escrita, outra exigência é utilizar a posição na ordem 

linear.  

- Cada letra vale como um todo e não tem valor em si mesma, a 

totalidade corresponde ao nome e não às partes (letras). 

1 

Silábico - Na escrita silábica, a criança apresenta a hipótese de que a escrita 

representa partes sonoras da fala. 

- Há um salto qualitativo da superação de uma correspondência global 

entre a escrita e a expressão oral para uma correspondência em partes, 

ou seja, cada letra corresponde a uma sílaba.  

- Há o conflito da repetição da mesma grafia na palavra e, por isso, 

apresenta o critério de variedade de caracteres na escrita da palavra. 

- Na leitura, a criança aponta cada letra equivalente a uma sílaba. 

2 

Silábico-

alfabético 

- Na escrita silábica-alfabética, a criança abandona a quantidade 

mínima de letras para analisar as partes sonoras dessa palavra e cada 

sílaba. 

- Ao escrever, a criança pode utilizar uma letra para cada sílaba ou a 

sílaba completa na mesma palavra. 

- Na leitura, a criança aponta as sílabas. 

3 

Alfabético - A escrita alfabética constitui o final da evolução da aquisição.  4 
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- A criança não terá problemas de escrita, no sentido estrito, apenas as 

dificuldades próprias da norma ortográfica. 

- Pode haver falta de segmentação, mas com a evolução cognitiva da 

linguagem, a criança percebe os espaçamentos necessários nas frases. 

Fonte: Ferreiro; Teberosky (1985) com adaptações. 

Para a aplicação do ditado, na presente pesquisa, foi solicitado que as crianças 

escrevessem nove palavras, para confirmação das hipóteses da escrita, sendo duas palavras 

monossílabas, três dissílabas, duas trissílabas, duas polissílabas e uma frase, como descrito no 

Quadro 6. A frase continha a palavra dissílaba que fora ditada anteriormente, de forma a 

verificar se a criança conservaria a escrita dessa palavra na frase, mantendo a hipótese utilizada 

na escrita isolada da mesma palavra. Como resultado, verifica-se qualitativamente a quantidade 

e a qualidade das letras empregadas para a escrita de cada palavra ditada e inferem-se para 

classificação os níveis de escrita pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético.  

 

Quadro 6. Palavras escolhidas para a aplicação.  

Palavras ditadas Classificação quanto ao número de sílabas 

borboleta, dinossauro Polissílabas 

coruja, girafa Trissílabas  

leão, porco, dragão Dissílabas  

boi, rã Monossílabas 

Frase  

O leão é o rei da floresta. 

Fonte: Adaptado do Teste Quatro palavras e uma frase (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

5.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

Após a autorização da Secretaria da Educação para a coleta de dados, solicitou-se a 

aprovação do Comitê de Ética, de acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde; a pesquisa foi aprovada sob protocolo número 3.029.233 (ANEXO); foi solicitada, 

então, uma reunião na escola para explicar a pesquisa para os professores das turmas nas quais 

seria aplicada a pesquisa e para solicitar a entrega dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido para os responsáveis (APÊNDICE A) e Termo de Assentimento (APÊNDICE B) . 

Posteriormente, em nova visita, os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram 

recolhidos e conferidos e houve a aplicação do instrumento. 
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As atividades de avaliação das habilidades de percepção visual e de escrita foram 

aplicadas nas salas de aula em horário de funcionamento da escola. O tempo de aplicação dos 

dois instrumentos foi de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Durante a coleta dos dados, 

não houve interrupções na aplicação dos instrumentos e os alunos executavam a atividade sem 

intercorrências. A aplicação da avaliação das habilidades da percepção visual foi realizada 

coletivamente em sala de aula. O tempo foi de aproximadamente 1 hora. Cada estudante recebeu 

o instrumento e seguiu os comandos em cada questão, evitando realizar qualquer atividade antes 

da explicação do aplicador. As dúvidas foram sanadas no momento da aplicação.  

Para avaliação da escrita foi entregue uma folha pautada, tamanho A4 e lápis de 

escrever. A pesquisadora informou aos participantes que ditaria alguns nomes de animais e eles 

teriam que escrever do jeito que pensassem. Ao ditar as palavras, foi realizado o cuidado de não 

soletrar e nem dizer pausadamente as palavras para não enfatizar as sílabas. Finalmente, 

solicitou-se que escrevessem a frase, sem nenhuma explicação a mais. 

 

5.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados pelos dois instrumentos foram tratados quantitativa e 

qualitativamente. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 2016 e submetidos à análise 

estatística descritiva, com o objetivo de relatar o perfil da amostra; foram calculadas as 

pontuações mínimas, máximas, médias e desvio-padrão dos instrumentos.  

Todos os dados foram tratados por meio da utilização de software específico, o 

programa Minitab versão 18.1 e Statistical Package for the Social Sciences, inc.(SPSS) 

Chicago, USA, versão 18. O nível de significância utilizado como critério de aceitação ou 

rejeição nos testes estatísticos foi de 5% (p < 0,05). O software é apropriado para elaboração 

de análises estatísticas de matrizes de dados, permitindo a geração de tabelas utilizadas na 

realização de análises descritivas e inferenciais entre variáveis. Após o detalhamento do 

método, segue-se para a próxima seção, com os resultados. 

 

 

6. RESULTADOS  

Primeiramente serão apresentados para visualização os dados descritivos mínimo, 

máximo, média e desvio-padrão dos instrumentos de avaliação de desempenho das habilidades 

visuais. Após são apresentadas as médias de desempenho da escrita e a sua classificação em 

níveis. Logo após, apresentam-se os dados inferenciais de correlação dos resultados das médias 
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alcançadas nos instrumentos AAHPV e Ditado (TQPF). Na Tabela 1 são descritos os resultados 

da pontuação alcançada pela amostra em relação às habilidades visuais. Apresentam-se os 

valores mínimos e máximos possíveis para cada habilidade, a média e o desvio-padrão das 

habilidades medidas pelo instrumento.  

Tabela 1. Resultados da pontuação das habilidades visuais no instrumento AAHPV. 

Habilidades Escores Min. Max. M DP 

AS 0 – 2 0,5 2,0 4,97 1,03 

MV 0 – 2 0,3 2,0 5,97 1,94 

DV 0 – 1 0 1,0 0,98 0,11 

SV 0 – 2 1,0 2,0 1,66 0,47 

CF 0 – 1 0,25 1,0 3,79 0,54 

RE 0 – 2 0,6 2,0 5,76 0,83 

Fe.V 0 – 2 1,0 2,0 1,89 0,30 

FF 0 – 2 0 2,0 1,20 0,79 

Fu.V 0 – 2 0 2,0 2,06 0,91 

MO 0 – 1 0,5 1,0 0,93 0,24 

Total  17 4,15 0,17 29,24 7,16 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Para o cálculo da porcentagem dos escores médios, dos fatores e dos totais do 

instrumento de habilidades visuais foram considerados os valores mínimos e máximos de 

pontuação. A pontuação do instrumento varia de 0 a 17. Quanto aos fatores: “Análise e Síntese”; 

“Memória visual”; “Discriminação visual”; “Sequenciação visual”, “Relações espaciais”, 

“Fechamento visual”; “Figura-fundo”; “Função Visomotora”, esses podem variar de 0 a 2 

pontos, enquanto os fatores de “Constância da forma” “Discriminação Visual” e “Movimentos 

oculares” pontuam de 0 a 1 ponto.  

Verifica-se na Tabela 1 que a pontuação média total foi de 29,24 e o desvio-padrão de 

7,16 para o total da amostra (N = 79). A média geral alcançada nesse instrumento ficou abaixo 

da metade do total possível de ser alcançado. Apesar de o instrumento ainda não ter obtido 

validade estatística, especula-se qualitativamente que os estudantes participantes tiveram 

sucesso abaixo do esperado para as atividades propostas. A maior média observada entre os 

resultados das atividades de Habilidades Visuais foi para a habilidade de Memória visual com 

média de 5,97% de acertos pelos estudantes, seguida pela pontuação média de 5,76 para a 



64 
 

habilidade de Relações espaciais. A menor média de acertos foi de 0,93 para a habilidade de 

Movimentos oculares, seguida da média da habilidade de Discriminação visual, com média de 

0,98. A seguir apresenta-se Gráfico 1 com os resultados para o desempenho da escrita em níveis 

de construção da escrita na alfabetização. 

Gráfico1. Resultados do desempenho na construção da escrita. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 

A gráfico 1 mostra que a maioria dos participantes com melhor desempenho podem ser 

classificados como de nível alfabético, em que 83,5 % (F = 66) dos participantes dominam o 

sistema alfabético de escrita, o que é esperado para o nível de ensino de 2° ano do Ensino 

Fundamental na época do ano da coleta de dados, que foi realizada em meados de novembro. 

A segunda maior incidência de desempenho na construção da escrita está no nível silábico-

alfabético, no qual se encontram 12,7% (F = 10) dos participantes. Mas ainda foram encontradas 

crianças com baixo desempenho na escrita, sendo que 01 (1,3%) se encontra em nível silábico 

e 02 (2,5%) no nível pré-silábico, nessa condição adverte-se que as crianças ainda não 

estabelecem uma relação entre a oralidade e a escrita, condição fundamental para o processo de 

construção da alfabetização, na qual se encontram 2,5% dos participantes. No Gráfico 1 

apresenta-se a distribuição do resultado geral da amostra estudada (N = 79).  
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Uma leitura dos resultados de desempenho das habilidades visuais em relação ao nível 

de desempenho na construção da escrita pode ser mostrada por meio de gráficos, nos quais 

aponta-se uma comparação dos percentuais de acerto de cada fator do instrumento AAHPV. 

No Gráfico 2 são apresentados os resultados da média das habilidades visuais dos participantes 

que se encontram com desempenho de construção da escrita no nível pré-silábico. 

 

Gráfico 2. Habilidades visuais no nível pré-silábico.  

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa (2019). 

Conforme mostra o Gráfico 2, as habilidades obtiveram as seguintes porcentagens de 

acertos: Coordenação visomotora (90%), Sequenciação visual (75%), Fechamento visual 

(75%), Constância da forma (75%), Relações espaciais (100%) e Discriminação visual (100%), 

sendo as mais bem pontuadas pelos participantes. As habilidades de Figura-fundo (50%), 

Memória visual (50%), Movimentos oculares (50%) e Análise e Síntese (69%) foram as 

habilidades com menor aproveitamento. Infere-se, observando esses dados, que as habilidades 

de Análise e Síntese, Figura-fundo, Memória visual e Movimentos oculares ainda não fazem 

parte da preocupação da criança na hora de escrever como pensa. O Gráfico 3 demonstra os 

resultados de habilidades visuais na condição de nível silábico dos participantes.   

Gráfico 3. Habilidades visuais no nível silábico. 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa (2019). 
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Conforme mostra o Gráfico 3, as habilidades Coordenação visomotora (90%), 

Fechamento visual (100%), Relações espaciais (100%), Constância da forma (100%) e 

Discriminação visual (100%) foram as habilidades com maior pontuação dos participantes em 

nível silábico de construção da escrita. As habilidades de Análise e Síntese, Sequenciação 

visual, Figura-fundo, Memória visual, Constância da forma, Discriminação visual e 

Movimentos oculares obtiveram pontuação equivalente pelos participantes (50% cada). Infere-

se, observando esses dados, que a habilidade de Constância da forma e de Fechamento visual 

tiveram um aumento no desempenho quando comparado ao nível anterior (pré-silábico). Isso 

sugere que a criança desse nível está mais atenta ou interessada na escrita devido ao maior 

envolvimento com as práticas de escrita. No Gráfico 4, apresenta-se o desempenho percentual 

das habilidades visuais em relação aos participantes classificados no nível silábico-alfabético 

de desempenho da escrita.  

 

Gráfico 4. Habilidades Visuais no nível silábico-alfabético.  

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa (2019). 

Conforme mostra o Gráfico 4, as habilidades de Análise e Síntese (60%), Sequenciação 

visual (80%), Fechamento visual (85%), Relações espaciais (90%), Coordenação visomotora 

(73%), Constância da forma (95%) e Discriminação visual (100%) foram as mais bem 

pontuadas. As habilidades de Figura-fundo (45%) e Memória visual (47%) são as habilidades 

com menor pontuação. As habilidades de Figura-fundo e Memória visual são as habilidades em 

que os participantes também não obtiveram bons resultados de desempenho nos níveis de 

escrita anteriores. A habilidade de Movimentos oculares (75%) é a habilidade que apresentou 

aumento da pontuação em relação ao nível anterior, conjectura-se que a leitura está mais 

presente nas práticas da criança no nível silábico-alfabético e pode auxiliar no refinamento 

dessa habilidade. No Gráfico 5, são apresentados os resultados percentuais das habilidades 
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visuais dos participantes que se encontram classificados com desempenho na construção da 

escrita em nível alfabético. 

 

Gráfico 5. Habilidades visuais no nível alfabético. 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2019). 

No Gráfico 5, observa-se a melhora do desempenho na maioria das habilidades quando 

comparados os desempenhos em habilidades visuais nos níveis de construção da escrita 

anteriores: Análise e Síntese (81%), Sequenciação visual (86%), Figura-fundo (96%), Memória 

visual (72%), Relações espaciais (95%), Coordenação visomotora (83%), Constância da forma 

(95%), Discriminação visual (98%). Destaca-se a habilidade de Movimentos oculares (89%), 

que ganha um aumento expressivo de pontuação nesse nível. Infere-se, observando esses dados, 

que a criança está exposta e em contato com diferentes portadores textuais, ela é mais 

interessada na escrita e na leitura. 

Por fim, apresentam-se os dados referentes ao alcance do objetivo geral, proposto neste 

estudo que foi verificar as correlações entre habilidades visuais e desempenho na construção da 

escrita pelas crianças. no 2º ano do Ensino Fundamental. Na Tabela 2, estão expostos os 

resultados obtidos para a amostra estudada.  

  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Alfabéticos



68 
 

Tabela 2. Índices de correlação r e níveis de significância p entre as pontuações dos fatores e dos totais.  

Habilidades Valor de p Valor de r 

AS <0,05 0,329 

MV <0.05 0,325 

DV 0.266 0,128 

SV 0.204 0,145 

CF 0.348 0,107 

RE 0.770 0,033 

Fe.V <0.05 0,273 

FF 0.119 0,177 

Fu.V 0.326 0,112 

MO <0.05 0,260 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

Os resultados da Tabela 2 apontam que houve correlações positivas e estatisticamente 

significativas para as habilidades de Análise e Síntese e Memória visual (p <0.05), Fechamento 

visual (p <0.05) e Movimentos oculares (p <0.05) correlacionadas com a construção da Escrita. 

Com isso, pode-se afirmar a significância da correlação, o que constitui dizer que, à medida em 

que os valores desses fatores aumentam, o nível de escrita também aumenta, ou seja, a criança 

evoluiu em suas hipóteses em relação à escrita e essas habilidades evoluíram junto. 

Em relação às magnitudes que variaram de fracas a fortes, Dancey e Reidy (2006) 

classificaram as magnitudes como forte de 0,7 a 0,9; moderada de 0,4 a 0,6 e fraca de 0,1 a 0,3. 

Com base nessa classificação, aponta-se que não houve correlações de magnitude forte ou 

moderada, apenas magnitudes fracas, correspondendo à habilidade de Análise e Síntese (r = 

0,329), Memória visual (r = 0,325), Fechamento visual (r = 0,273) e Movimentos oculares (r = 

0,26). análise qualitativa e a discussão dos resultados serão abordadas na próxima seção. 

  



69 
 

7. DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS  

 

Os primeiros resultados deste estudo se referem ao objetivo específico de avaliar as 

habilidades visuais dos participantes da pesquisa, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 

I. Os dados obtidos da aplicação do instrumento AAHPV revelaram a pontuação média total de 

29,24 (DP = 7,16) para o total da amostra (N = 79). Cabe lembrar que a pontuação poderia 

variar no intervalo de 0 a 17 pontos. Diante da média de acertos, observa-se que os estudantes 

estão abaixo da metade do total possível de ser alcançado. Embora o instrumento ainda não 

tenha sido tratado estatisticamente, especula-se de maneira qualitativa que os estudantes 

participantes do estudo obtiveram sucesso abaixo do esperado para as atividades propostas.  

No estudo de Silva e Capellini (2013), as autoras advertem que crianças com 

dificuldades de aprendizagem podem manifestar alterações perceptivas visuais devido a 

possíveis disfunções em áreas cerebrais, responsáveis pela percepção visoespacial necessária 

para a realização da escrita. Com essa perspectiva, desenvolveram uma pesquisa para 

caracterizar a percepção visual de escolares com distúrbios de aprendizagem e verificaram 

alterações da percepção visual que indicam deficit de percepção visomotora. Fonseca (1995) 

manifesta que ler e escrever são produtos de processos de codificação e decodificação, bem 

como para a criança aprender a ler e a escrever, ela necessita adquirir um conjunto de 

habilidades sujeitas ao desenvolvimento de estruturas cognitivas e habilidades visuais 

específicas. Na mesma direção, Giménez (2011) concorda que o menor problema no 

processamento visual interferirá no potencial do rendimento escolar do aluno. Diante desses 

achados, conclui-se que a literatura aponta para uma possível correlação entre as habilidades 

visuais e a aquisição da alfabetização. 

Em conformidade com o segundo objetivo específico deste estudo, foi mensurado o 

desempenho da construção da escrita de crianças, por meio de um ditado de palavras e frase 

indicados pela pesquisa de Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). Como resultados verificou-se 

que os participantes, em sua maioria 83,5 % (F = 66), obtiveram ótimo desempenho e puderam 

ser classificados no nível alfabético. Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), a escrita alfabética 

constitui o final da evolução da criança em suas hipóteses de alfabetização, momento em que a 

criança transpôs o pensamento da codificação. Nesse nível, enfrentará as dificuldades próprias 

da ortografia, mas não terá problemas de escrita, no sentido rigoroso do código. Infere-se que 

os resultados demonstram que a amostra pesquisada apresenta um bom desempenho dos 

participantes na construção da escrita. Entretanto algumas crianças da amostra ainda precisam 

alcançar índices almejados. Isso porque, de acordo com as orientações dos documentos oficiais, 
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como Lei de Diretrizes e Bases Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

(BRASIL, 1996) e BNCC (BRASIL, 2018), as crianças devem estar alfabetizadas no 2º ano do 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental.  

Os resultados mostraram ainda que 12,7% (F = 10) dos participantes obtiveram 

desempenho na construção da escrita do nível silábico-alfabético. Esse nível representa a 

transição da hipótese silábica para a alfabético. O que pode ser interpretado como um grande 

ganho em termos cognitivos, pois nesta etapa da aquisição a criança avança na sua análise do 

sistema de escrita, admitindo o emprego das sílabas, superando a ideia de que para escrever 

com significado exige-se uma quantidade mínima de letras e passa a ser capaz de diferir as 

várias formas gráficas das letras. Tudo isso culmina na leitura de palavras pela decodificação 

(FERREIRO; TEBEROSKY,1999). Analisa-se que esse percentual (12,7%) de crianças em 

nível silábico-alfabético no 2º ano não é preocupante, sendo que este resultado reflete apenas 

os diferentes ritmos das crianças em fase de alfabetização. Os resultados preocupantes se devem 

aos alunos cujos desempenhos são classificados como de nível silábico (F = 01; 1,3%) e nível 

pré-silábico (F = 02; 2,5%). Nessas condições as crianças ainda não estabeleceram uma relação 

entre a oralidade e a escrita, condição fundamental para o processo de construção da 

alfabetização. 

Crianças dos níveis silábico e pré-silábico no 2º ano do EF I refletem baixo desempenho 

de alfabetização e merecem atenção, ou ainda, uma avaliação aprofundada de suas dificuldades 

de leitura e escrita, considerando o desenvolvimento de suas habilidades visuais. A exemplo 

disso, Stenico e Capellini (2013) objetivaram caracterizar e comparar o desempenho perceptivo 

visual e a qualidade de escrita de escolares com dislexia. Descobriram que os alunos com 

dislexia apresentaram dificuldades nas habilidades visuais referentes à discriminação e à 

memória visual, além de desempenho inferior para habilidades de Relação visoespaciais e 

Constância de forma, incluindo o desempenho inferior de todas as habilidades visuais em 

comparação à idade cronológica. As autoras sugerem que tais habilidades podem ser 

decorrentes da falta de estimulação dessas em sala de aula. O instrumento elaborado servirá de 

diagnóstico para professores aplicarem em sala de aula, favorecendo uma triagem de possíveis 

dificuldades apresentadas por seus alunos no processo de alfabetização. 

Os Gráficos 2, 3, 4, e 5 da seção Resultados apresentam a análise do desempenho em 

habilidades visuais dos participantes por nível de desempenho de construção da escrita. Os 

aproveitamentos com índice de 50% ou abaixo podem indicar baixo desempenho das 

habilidades visuais. No nível Pré-silábico, as habilidades mais defasadas foram: Figura-fundo, 

Memória visual e Movimentos oculares, todas com 50% de aproveitamento. No nível Silábico, 
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verificaram-se também com aproveitamento de apenas 50% as habilidades de: Análise e 

Síntese, Sequenciação visual, Figura-fundo, Memória visual, Constância da forma, 

Discriminação visual e Movimentos oculares, sendo o nível com a maior parte das habilidades 

com desempenho baixo. 

A análise dos desempenhos de habilidades visuais para as crianças em nível Silábico 

Alfabético mostrou desempenhos de Figura-fundo (45%) e Memória visual (47%), índices 

abaixo de 50%. Entretanto as crianças que se encontram em nível Alfabético não se 

desempenharam abaixo do aproveitamento médio das atividades. No nível silábico-alfabético, 

na habilidade de Coordenação Visomotora, encontra-se o índice mais baixo na pontuação em 

relação aos níveis anteriores, com aproveitamento de 72% das atividades. Uma hipótese para 

essa pontuação é que quando a criança está atenta a atividades no celular, tablet, como é 

frequente atualmente, ela não faz movimentos com a cabeça e sim varredura com olhos. O que 

equivale a dizer que q falta de movimento, tanto com a cabeça quanto corporal, podem 

atrapalhar o desenvolvimento da habilidade visomotora em crianças em processo de 

alfabetização.  

Em relação ao desenvolvimento de habilidades visuais, Fonseca (1995) e Giménez 

(2011) acreditam que o déficit em habilidades de coordenação visomotora atrapalha a aquisição 

de conhecimentos escolares, como a leitura e a escrita, e a estimulação de atividades 

perceptivas-visuais podem subsidiar a estruturação do melhor processamento visual possível, 

até mesmo preventivamente. Diante desse conjunto de informações e a partir da experiência da 

professora pesquisadora do presente estudo, abordam-se implicações educacionais e algumas 

atividades pedagógicas para a estimulação das habilidades visuais, considerando as habilidades 

em que as crianças apresentaram baixo desempenho.  

Destaca-se que as habilidades de Figura-fundo e Memória visual aparecem em 

defasagem em três níveis de escrita, o nível Pré-silábico, o nível Silábico e o nível Silábico-

alfabético. De acordo com Fonseca (1995), a habilidade de Figura-fundo é a capacidade de 

diferenciar e distinguir a figura, sendo que por essa habilidade consegue-se completar a análise 

e síntese das palavras, frases e parágrafos dentro de um texto, por exemplo. Mediante esses 

apontamentos, trabalhos têm sido desenvolvidos para estimulação de habilidades de Figura-

fundo entre as demais habilidades visuais. A exemplo disso, Dias e Chaves (2000) realizaram 

um estudo com alunos do Ensino Básico em Portugal, implementado um programa de treino da 

percepção visual durante oito sessões. Os resultados alcançados no pós-teste pelo grupo 

experimental apresentaram diferença significativamente superior para a habilidade de Figura-
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fundo, entre outras, os resultados alcançados denotam a importância e a atenção referida ao 

desenvolvimento de intervenções educacionais em habilidades visuais.  

A habilidade de Memória visual consiste na capacidade de conservação e de 

armazenamento das experiências visuais, destacando-se a função integrativa das informações 

conservadas com as novas (FONSECA, 1995). Assim, o autor admite que esquecer é 

provavelmente o resultado de não ter aprendido ou ainda de não ter suficientemente organizado 

e armazenado as informações. A memória visual foi alvo da pesquisa de Stenico e Capellini 

(2013), que objetivaram caracterizar e comparar o desempenho em habilidades perceptivo-

visual e visomotoras e a qualidade de escrita de escolares com dislexia, com bom desempenho. 

As autoras encontraram em relação à memória visual desempenho inferior quando comparado 

à idade cronológica dos participantes e propuseram que esse resultado seria consequência da 

falta de estimulação dessas habilidades em sala de aula, uma vez que havia bom desempenho 

de escrita entre os participantes. 

Ferreiro e Teberosky (1999) apontam que a dificuldade em diferenciar o desenho da 

escrita pode estar ligada à característica do nível pré-silábico, no qual  as crianças não pensam 

em separar as partes do todo. Contudo as autoras acreditam que os conflitos de cada nível podem 

ser superados por meio de estímulos adequados. Sugere-se, com isso, atividades que estimulam 

as habilidades de Figura-fundo e Memória visual.  

Para estímulo de habilidade de Figura-fundo, sugere-se a atividade de procurar e 

encontrar detalhes em uma cena, conforme apresentado nas  Figuras 19 e 20.  
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Figura 19. Encontre na cena os objetos em destaque e pinte. 
 

 
Fonte: domínio público 
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Figura 20. Descobrir em qual parte da cena estão as partes destacadas e pintar.

 
Fonte: domínio público 

A atividade de estimulação da habilidade de Memória visual que se sugere é apresentada 

na Figura 21. 

 

Figura 21. Pintar da mesma cor o par de palavras iguais. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 

As habilidades de Movimentos oculares e de Análise e Síntese ocorreram com 

defasagem em dois níveis de desenvolvimento da escrita, o pré-silábico e o silábico, na amostra 
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de participantes deste estudo. Os movimentos oculares permitem o movimento rápido e preciso 

dos olhos e ao longo do comprimento das linhas de um texto na leitura. Entende-se que o 

controle dos movimentos oculares que são de dois tipos, os sacádicos (salto do movimento de 

um ponto a outro) e de fixação (manter os olhos de forma estável em um ponto), permite a 

qualidade da entrada (input) da informação visual. 

Na presente pesquisa, apesar de os movimentos oculares estarem em defasagem em 

relação às outras habilidades nos níveis pré-silábico e silábico, destaca-se que essa habilidade 

apresentou resultado crescente nos níveis posteriores. No nível silábico-alfabético, atingiu 75% 

e, no nível alfabético, 89% de aproveitamento. O crescente aperfeiçoamento da habilidade pode 

ser explicado em relação à crescente aquisição da leitura, a qual vai se tornando frequente e 

significativa para a criança na escola. 

Em relação à habilidade Análise e Síntese, esta pode promover a organização mental 

necessária para a facilitação da escrita (FONSECA, 1995). Assim, considerando Ferreiro e 

Teberosky (1999), a respeito do nível de aquisição da escrita silábica, sabe-se que a criança é 

capaz de perceber que as letras podem ter várias formas, maiúsculas, minúsculas, de imprensa 

e cursiva, mas ela enfrenta desafios de classificação e ordenação na leitura e na escrita, como 

perceber que duas ordens diferentes dos mesmos elementos podem dar lugar a duas totalidades 

diferentes, por exemplo, na escrita das palavras ROMA e AMOR. O resultado em Análise e 

Síntese visto sob a ótica da teoria de Fonseca (1995) e Ferreiro e Teberosky (1999) permite 

inferir que quando a criança desenvolve a capacidade de juntar partes para formar o todo e 

decompor o todo em partes, elas aprendem com mais facilidade a selecionar adequadamente as 

letras para escrever e compreendem como juntar letras para formar sílabas, e as sílabas para 

formar palavras e as palavras para formar frases.   

Considerando implicações pedagógicas para o nível silábico e as habilidades visuais de 

Análise e Síntese e Movimentos oculares, propõem-se atividades organizadas para proporcionar 

que a criança junte partes para formar um todo e decomponha o todo em partes. Sugere-se, 

conforme a Figura 22, encontrar em uma cena partes que são estranhas a ela. Essa atividade 

leva a criança à análise das partes de um todo e a interpretar a cena em busca de coerência. 

Outra proposta está na Figura 23, nela a atividade solicita a aplicação do pensamento inverso, 

em que partes menores devem ser utilizadas para formar um todo. 
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Figura 22. Encontrar quatro objetos que não pertencem à cena de uma cozinha. 

 
Fonte: Organização da autora (2019). 

 
 

Figura 23. Substitua os símbolos por sílabas e forme nomes de animais. 

 

 
Fonte: Organização da autora (2019). 
 
 

Para a habilidade de Movimentos oculares, sugere-se a atividade da Figura 24, que 

permite à criança exercitar os movimentos sacádicos e de fixação. 
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Figura 24. Leia apenas as vogais de cada linha da parlenda. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Organização da autora (2019). 
 

As habilidades de Sequenciação visual, Constância da forma e Discriminação visual 

apresentaram baixo índice de desempenho no nível de escrita silábica para as crianças da 

amostra estudada. A Sequenciação visual é a habilidade de recordar uma sequência de estímulos 

visuais, muito requisitada na escrita espontânea e, por isto, sua eficácia é essencial para o 

vocabulário visual. Todavia a sua deficiência causa adições, inversões, omissões ou 

substituições de letras na leitura e na escrita, as quais requerem uma sequência inequívoca de 

letras. A habilidade de Sequenciação visual permite ao indivíduo detectar os próprios erros 

ortográficos na revisão da escrita (GIMÉNEZ, 2011). 

A Constância da forma é a habilidade que permite ao leitor identificar e reconhecer a 

imagem já vista e armazenada na memória visual de longo prazo, sua prática confere ao 

aprendiz a capacidade de reconhecer as letras e escritas em contexto, cores, tamanhos e 

situações diferentes (FONSECA,1995). A terceira habilidade, de Discriminação visual, é 

definida como a capacidade de perceber semelhanças ou diferenças importantes na escrita e na 

leitura das letras nas palavras. Mais especificamente, trata-se da capacidade de distinguir o 

formato que as letras possuem e a posição que ocupam na folha, sem confundi-las, isso porque 

na escrita ocidental há dificuldades próprias da imagem das letras, como em: a/o, b/d, p/q, n/r, 

f/t, i/l.  

Observa-se em geral que, nesse nível, houve a maior incidência de baixo desempenho 

das habilidades visuais. Em relação a isso, apoia-se na explicação de Ferreiro e Teberosky 

(1999), que mencionam que essa é a fase de maior superação de conflitos internos a respeito da 

construção do conhecimento na aquisição da escrita pela criança. Por isso, destaca-se que nessa 

fase as habilidades visuais sejam bem estimuladas, assim, propõem-se atividades que estimulem 

as habilidades de Sequenciação visual, Constância da forma e Discriminação visual nas figuras 

a seguir. Atividades que estimulam a Sequenciação visual devem permitir que as crianças 

1, 2 feijão com arroz, 
3, 4 feijão no prato, 
5, 6 falar inglês, 
7, 8 comer biscoito, 
9, 10 comer pastéis. 
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continuem uma sequência pré-estabelecida e criem sequências novas. São atividades como as 

exemplificadas nas Figuras 25 e 26. 

 

Figura 25. Procurar as sequências iguais a do modelo. 

 

 
Fonte: Organização da autora (2019). 

 

 

Figura 26. Procurar as sequências corretas das vogais na seguinte ordem AEIOU. 

 
Fonte: organização da autora (2019). 

 

Para a habilidade de Constância da forma, sugerem-se atividades que façam a criança 

refletir sobre as várias formas que a mesma letra pode ter na escrita de uma mesma palavra, 

proposta da Figura 27. 
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Figura 27. Pintar as palavras que correspondam ao nome da imagem. 

 

 
Fonte: domínio público 

Para a habilidade de Discriminação visual, escolheram-se, como exemplo, as atividades 

das Figuras 28 e 29.  

 

Figura 28. Contorno da palavra. Observar a palavra disposta dentro de um contorno e, em seguida, identificar qual 
o contorno que se adequa à palavra “queijo”. 

 
Fonte: Cardoso (2019, p. 180).  
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Figura 29. Descubra a letra. Mostrar o Quadro 1 para a criança, explicando que são partes de letras diferentes que 
apresentam o mesmo início de traçado na escrita. Em seguida, pedir que sugiram quais são essas letras que estão 
por detrás das tarjas pretas. Mostrar o Quadro 2 para a conferência.  

 
Fonte: Cardoso (2019, p. 181). 

               

Concluindo as análises de desempenho das habilidades visuais em relação aos 

resultados de níveis de escrita, verificou-se que, à medida que a criança entrava em conflito 

com suas hipóteses, nos três primeiros níveis, o desempenho nas habilidades visuais oscilavam. 

Isso é compreendido pelo fato de que o desenvolvimento das habilidades visuais é contínuo e 

progressivo e integrado a outras habilidades gerais (GIMÉNEZ, 2011) e, no caso da presente 

análise, pode-se sugerir que as habilidades visuais acompanharam a evolução da criança em 

cada nível de construção da escrita.  

Silva e Capellini (2013) explicam a percepção visual na infância, sendo que aos 9 anos 

de idade, as habilidades de percepção visual são refinadas, entre os 8 e os 10 anos, a percepção 

da figura e a capacidade de perceber posições no espaço estão plenamente desenvolvidas e, por 

volta de 11 e 12 anos, as habilidades se encontram, praticamente, no desenvolvimento esperado 

para a idade adulta. Ferreiro e Teberosky (1999) afirmam que a escrita alfabética constitui o 

final da evolução da criança nas hipóteses de construção de sua escrita, de modo que ela já 

transpôs a barreira do código; espera-se, a partir disto, que o aprendiz se defrontará com as 

dificuldades próprias da ortografia, mas não terá problemas de escrita no sentido rigoroso do 

código. Corroborando as afirmações teóricas, verificou-se no presente estudo a evolução 

contínua das habilidades visuais e de aquisição da escrita. 

Para uma verificação quantitativa dessa progressão, buscou-se atingir o objetivo geral 

do estudo de verificar as possíveis relações entre habilidades visuais e desempenho na 

construção da escrita de crianças no 2º ano do Ensino Fundamental. Os resultados das análises 

apontaram correlações positivas e estatisticamente significativas para as habilidades de Análise 

e Síntese e Memória visual (p <0.05,) Fechamento visual (p <0.05) e Movimentos oculares (p 

<0.05), com a construção da escrita, podendo-se afirmar que para essas habilidades, à medida 

que os valores aumentaram, também houve progressão nos níveis de escrita, confirmando 

aspectos das análises qualitativas. 
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Na presente seção, foram expostos os resultados da pesquisa, analisando-os à luz da 

fundamentação teórica escolhida para a interpretação dos dados. A maioria das considerações 

se apoiou na análise qualitativa confirmada, em parte, pela correlação estatística de algumas 

habilidades visuais com o desempenho da construção da escrita. Buscou-se, aproveitando a 

experiência da prática da pesquisadora em criar atividades de alfabetização, apresentar 

atividades que podem ser consideradas como implicações pedagógicas da pesquisa para a 

prática educacional e escolar. A seguir, são apresentadas as considerações finais.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o objetivo de verificar as correlações entre habilidades visuais e desempenho na 

construção da escrita pelas crianças, a pesquisa foi concluída explicitando os resultados e 

propondo atividades de estimulação para cada habilidade visual. A aplicação transcorreu de 

forma satisfatória, tanto para a pesquisadora quanto pelos estudantes que participaram. Como 

foi realizada em quatro salas de 2° ano, a cada dia ao longo de uma semana, a pesquisadora 

esteve na escola para aplicação, encontrando pelos corredores os alunos que já haviam 

participado e outros alunos das salas que ainda não tinham participado, indagando quando seria 

a vez deles. Durante a explicação da importância de sua participação na pesquisa, os alunos 

demonstraram satisfação e entusiasmo, realizando todas as atividades com muito empenho. As 

professoras regentes das salas demonstravam preocupação com o desempenho dos seus alunos 

e indagavam se o instrumento poderia ser utilizado por elas, o que vinha ao encontro com a 

intenção da pesquisadora de criar um instrumento a ser utilizado por professores e que não fique 

restrito a consultórios. 

Foram muitos anos de trabalho e levantamento bibliográfico pela autora, tanto como 

Pedagoga, em sala de aula, como Psicopedagoga, em consultório. Deste modo, a busca das 

definições, atividades de avaliação e estimulação, a observação do comportamento dos alunos 

e pacientes contribuíram para a pesquisa de mestrado dela. No trabalho empírico em consultório 

e em sala de aula, muitas crianças apresentavam dificuldades que pareciam oriundas de 

habilidades visuais pouco estimuladas, erros como: dificuldade de construção da escrita, 

confusão de letras (que não eram de fundo auditivo e sim visual), desorganização para copiar 

do quadro e em atividades físicas que envolvessem coordenação olho/mão, olho/pé.  

O contato com diversos profissionais de diferentes áreas (fonoaudiologia, psicologia, 

neuroftamlmologia, psicopedagogia e pedagogia) proporcionaram discussões que levavam a 

avaliações que não tinham o cunho pedagógico, mas sim o da saúde. Carentes de instrumentos 

que possam ser utilizados em sala de aula para ajudar a diagnosticar crianças com dificuldades 

e que possam ser aplicados coletivamente, pensou-se em um instrumento com atividades 

corriqueiras para os estudantes, nas quais os professores tivessem objetivos claros de qual 

habilidade visual estará sendo avaliada e o que ela poderá ocasionar na aprendizagem daquele 

estudante. 

A presente pesquisa oportunizou a junção da teoria e da prática, culminando na 

elaboração de um instrumento piloto de avaliação/diagnóstico das habilidades visuais para 
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crianças em conclusão do 2° ano do ensino fundamental 1 e que poderá ser utilizado por 

professores em sala de aula.  

O processamento da informação visual é uma área de conhecimento pouco pesquisada 

no meio educacional, sendo mais investigada pela área da saúde, porém os impactos são mais 

evidentes no contexto pedagógico na avaliação da aprendizagem. Explica-se como o 

processamento da informação visual está presente no cotidiano, exemplificando a atividade da 

criança que está sempre comparando o que vê, procurando algo ou desviando-se de obstáculos 

no caminho. Em atividades lúdicas, a criança pode ter que analisar para quem jogar a bola ou 

procurar pessoas do time e ainda identificar os brinquedos preferidos, realizando diversas 

atividades que dependem da visão e das habilidades visuais. Na escola, especificamente, a 

criança aplica as habilidades visuais e o seu processamento cerebral quando busca o número de 

uma página, a sequência de alguma atividade realizada item por item ou palavras-chave em um 

texto lido etc. O que se quer dar ênfase é o quanto as habilidades visuais específicas precisam 

ter ótimo desempenho no período da aprendizagem escolar, sobretudo na alfabetização. 

As habilidades da visão são importantes ao conjunto das funções cognitivas da 

alfabetização, uma vez que, para ler e escrever, a criança inicialmente precisa compreender a 

representação de sinais gráficos (grafemas ou letras) e manipulá-los simbolicamente, 

relacionando-os com sons (fonemas) próprios. A partir da visão das letras, por meio de 

habilidades visuais e do seu processamento, também serão acionadas várias condições 

cognitivas de atenção, memória, tomada de decisão e resolução de problemas. Partindo dessas 

teorizações do tema e por meio das obras e pesquisas, o presente estudo atingiu o seu objetivo 

de verificar as correlações entre habilidades visuais e desempenho na construção da escrita 

pelas crianças. Foi necessário também elaborar um instrumento para avaliar algumas 

habilidades visuais, que acredita-se, estão envolvidas no processo de alfabetização. 

Contudo os resultados deste trabalho suscitam que novos estudos e pesquisas validem o 

instrumento piloto proposto, uma vez que há vários instrumentos restritos a consultórios e 

materiais científicos que não são acessíveis ou estão fora do alcance do professor. Por outro 

lado, o professor está todos os dias com os estudantes e reúne um conjunto de observações e 

indagações sobre o desenvolvimento de cada aluno e não tem subsídios ou condições de 

diagnosticar habilidades tão presentes no dia-a-dia do seu trabalho pedagógico. Neste sentido, 

destaca-se que o instrumento proposto nesta pesquisa seja divulgado e utilizado por professores. 

Para colaborar com o processo de alfabetização, novas atividades com implicações 

pedagógicas foram sugeridas, considerando que o desenvolvimento prévio das habilidades 

visuais pode influenciar a construção da leitura e escrita. Portanto, espera-se ao final deste 
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trabalho contribuir para a realização de discussões e aplicações da prática docente, além de 

suscitar novas pesquisas empíricas na área educacional. 
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APÊNDICE A 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE   

 
 Senhores pais ou responsáveis, este termo está conforme o estabelecido pela Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Pesquisas.  
 Vimos informá-lo que seu filho (a) _________________________________________ 
é convidado(a) a participar como voluntário da pesquisa “O PROCESSAMENTO DA 
INFORMAÇÃO VISUAL EM CRIANÇAS NA ALFABETIZAÇÃO”, desenvolvida pela 
pesquisadora Alessandra de Melo Isaac Silveira, mestranda pela da Fundação do Ensino 
Superior do Vale do Sapucaí, orientada pela Profa. Dra. Susana Gakyia Caliatto. 
 

Assinando este Termo de Consentimento o senhor(a) demonstrará que está ciente de 
que: 

1- O objetivo da pesquisa é investigar o processamento visual na alfabetização de crianças com 
dificuldades de aprendizagem. 
2- Consistirá em realizar atividades parecidas com as atividades escolares que seu (sua) filho 
(a) já está familiarizado e o tempo estimado para a resolução desta atividade é de 50 minutos.  
3- A participação na pesquisa costuma ser bem aceita e não traz nenhum risco, desconforto ou 
prejuízos a integridade física, moral ou psicológica do estudante. 
4- Essa pesquisa não terá custo e nem receberá qualquer importância para o participante. 
5- Poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí para 
obter esclarecimentos, apresentar reclamações em relação à pesquisa pelo telefone: (035) 3449-
2199;  
6- E ainda poderá entrar em contato com a responsável pelo estudo, Alessandra de Melo Isaac 
Silveira, sempre que julgar necessário pelo telefone (35) 988695839 e pelo e-mail 
alessandramelo.silveira@live.com. 
7- Os pais ou responsáveis estarão livres para interromperem a qualquer momento sua 
participação na pesquisa; 
8- O estudante que participar da pesquisa não sofrerá prejuízos na instituição de ensino e se não 
participarem ou desejarem interromper sua participação na pesquisa também não sofrerão 
prejuízos na instituição; 
9- Os dados pessoais de seu filho (a) serão mantidos em sigilo, e não serão utilizados em 
momento algum, nem mesmo em publicações. Apenas serão utilizados resultados gerais obtidos 
por meio da pesquisa e que serão empregados somente para alcançar os objetivos do trabalho, 
expostos acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada; 
10- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu 
poder e outra com a pesquisadora responsável. 
 
 

Termo de consentimento livre, após esclarecimento 
 

 Eu, __________________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento 
acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento meu filho(a) será 
submetido(a). A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi 
que sou livre para interromper a participação de meu filho(a) a qualquer momento, assim como 
ele próprio pode decidir e/ou interromper sua participação, sem justificar nossa decisão e que 
isso não afetará em nada a vida escolar de meu filho. Sei que o nome e dados pessoais meus e 
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de meu filho (minha filha) não serão divulgados, que não terei despesas e não receberei dinheiro 
pela participação do meu filho no estudo. 
 Eu concordo em autorizar meu filho ________________________________________, 
a participar do estudo. 
 
 
Nome do responsável: ________________________________________________________ 
 

Assinatura do responsável legal: _______________________________________________ 

 
 
 

_________________________________ 
Pesquisador responsável 

Universidade do Vale do Sapucaí  
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APÊNDICE B 
 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO  

 
 Meu nome é Alessandra de Melo Isaac Silveira, sou estudante de Mestrado em Educação 
da Universidade do Vale do Sapucaí. Convido você a participar da pesquisa intitulada: “O 
PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO VISUAL EM CRIANÇAS NA 
ALFABETIZAÇÃO.  
 Concordando em participar, preencha e assine o termo abaixo declarando a ciência de 
que:  

 Sua participação nessa pesquisa consistirá em realizar atividades parecidas com as 
atividades escritas e brincadeiras escolares que você já está familiarizado.  

 Você ou sua família não terão custos nem receberão qualquer importância 
financeira. Sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 
qualquer penalidade. 

 Está livre a participar ou recusar-se em qualquer tempo.  
 As informações sobre seus dados pessoais obtidas serão mantidas em sigilo. Você 

não será identificado(a) pelo nome e de nenhuma outra forma.  
Eu, ..............................................................................................................., fui 

informado(a) do(s) objetivo(s) do estudo e de minha participação, pude esclarecer as minhas 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o(a) meu(minha) 
responsável legal poderá modificar a decisão da minha participação se assim o desejar. Tendo 
o consentimento do(a) meu(minha) responsável legal já assinado, declaro que concordo em 
participar deste estudo. 

 
Pouso Alegre, .......... de ......................................de 2018. 
 
 
Assinatura do(a) participante menor de idade: .............................................................. 
 
 
Para possíveis informações ou esclarecimentos a respeito da pesquisa, você poderá 

entrar em contato com a secretária do CEP da Univás, pelo telefone (35) 3449-9269, em Pouso 
Alegre – MG, no período das 08h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira.  

E-mail: pesquisa@univas.edu.br                
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ANEXO 
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TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBILICAÇÃO (cessão de direitos) 
 
 

 
                  Declaro, com este Termo, permitir a publicação da 

dissertação de minha autoria pela Universidade do Vale do Sapucaí, em 

versão eletrônica e (para fins de uso exclusivamente acadêmico) a ser 

disponibilizada no site oficial dessa Universidade. 

 

Título da dissertação: O PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

VISUAL EM CRIANÇAS NA ALFABETIZAÇÃO. 

 

Autoria: Alessandra de Melo Isaac Silveira 

 

Por ser verdade assino o presente Termo em meu nome. 

 

 

Assinatura: 

 

 

                Pouso Alegre,  9   de setembro     de 2019. 

 

 

 


