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A presente pesquisa de mestrado propõe-se a estudar as fontes 

tipográficas utilizadas nos meios digitais, para crianças em fase de 

alfabetização. O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver 

diretrizes para a escolha e uso de fontes tipográficas em materiais 

educacionais em meios supracitados voltados às crianças em 

alfabetização. O estudo deu-se a partir da revisão bibliográfica, 

verificando os estudos de  na área legibilidade e tipográfica 

impressa comparando-os com os meios digitais. Assim conseguiu-se 

delimitar diretrizes referenciais para desenvolvimentos de novos 

projetos. A validação se deu através de teste de legibilidade aplicado 

ao público alvo e entrevistas com grupo de especialistas da área de 

alfabetização.

Palavras chave: Tipografia. Legibilidade. Alfabetização. Criança. Meio 

digital. 
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O uso indiscriminado das diferentes famílias tipográficas 

existentes pode acarretar prejuízos que vão muito além do visual. Com a 

facilidade de acesso que os atuais meios digitais proporcionam, 

profissionais ou não, deixam de atentar às características que uma 

tipografia apresenta e para qual finalidade as mesmas foram 

desenvolvidas, focando somente para questões de estética.  

Com o intuito de auxiliar as pessoas que desenvolvem materiais 

para uso de crianças em fase de alfabetização, essa dissertação busca 

desenvolver diretrizes para a escolha e o uso de fontes tipográficas em 

meios digitais voltados a criança em fase de alfabetização. 

A abordagem aqui realizada está inserida nas discussões sobre a 

tipografia em meios digitais e assim como os sujeitos que as utilizam em 

sua fase de alfabetização. A questão que norteia essa pesquisa é: “Quais 

características uma fonte tipográfica utilizada no meio digital deve 

apresentar para facilitar a leitura da criança em fase de alfabetização?”. 

De modo específico, o estudo sobre este tema é motivado pela 

concepção de referencial voltado para análise dos corretos usos e 

influências da tipografia adequada como um suporte na alfabetização. A 

meta é elaborar diretrizes para a escolha e uso das fontes tipográficas 

nos meios digitais em materiais destinados às crianças em fase de 

alfabetização legal1 (6 e 8 anos de idade). Esse propósito constitui-se a 

partir da escassez de informações específicas obtidas até o momento.  

O texto é resultado de uma pesquisa de mestrado, constituída de 

dois grupos de fundamentação teórica: um sobre o aprendizado infantil, 

utilizando autores como Piaget, Vygotsky, Papert e Ferreiro, que abordam 

temas relacionados ao processo de aquisição da leitura/escrita e o uso do 

computador como um suporte para essa etapa da alfabetização. E num 

segundo momento são discutidas as questões específicas da tipografia 

                                            

1 Lei nº 11.274/2006 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases de educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 anos para o Ensino 
Fundamental, com matrícula obrigatória a partir de 6 anos de idade. Sendo que 
através PNAIC (Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), toda 
criança deve estar alfabetizada até os 8 anos de idade. 
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voltadas para o público-alvo. Neste segmento são utilizados os estudos 

de Fontoura & Fukushima, Hochuli, Vanderschantz e outros. 

Inicialmente há a contextualização das questões que guiaram essa 

pesquisa e a apresentação das delimitações que se fizeram necessárias 

para o correto desenvolvimento do objetivo proposto. 

 

 

Alfabetizar uma criança vai muito além de simplesmente ensiná-

la a “ler” os signos. É preciso que o educando seja capaz de interpretar as 

letras combinadas e que formam sentenças. Este processo de 

interpretação é chamado de “letramento”. O indivíduo precisa ser 

alfabetizado e também saber usar estes signos recém-adquiridos, de 

forma que façam sentido num universo global. 

Alfabetizar letrando significa orientar a criança para que aprenda a ler e a 
escrever levando-a a conviver com práticas reais de leitura e escrita, 
substituindo as tradicionais cartilhas por livros, por revistas, por jornais, 
enfim, pelo material de leitura que circula na escola e na sociedade, e 
criando situações que tornem necessárias e significativas práticas de 
produção de textos. (SOARES apud FLÔRES et al., 2009, p. 58) 

Para Soares (1998  SANTOS 2007) o termo alfabetização é 

empregado com o sentido mais restritivo da ação de ensinar a ler e a 

escrever; o termo letramento refere-se ao “estado ou condição de quem 

não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que 

usam a escrita”. 

O termo letramento digital refere-se a todo contexto de uso dos 

meios digitais, não apenas se o indivíduo sabe sobre tecnologias digitais, 

mas também seus usos e possibilidades perante a sociedade. Soares 

transpõe esse processo da seguinte maneira: "Não adianta aprender uma 

técnica e não saber usá-la" (SOARES  FLÔRES et al. 2009, p. 56). A 

necessidade do letramento digital surge como um fortalecedor desta 

pesquisa, como comenta Flôres et al. (2009): 
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...na sociedade atual a necessidade da leitura e escrita se faz cada vez mais 
presente, uma vez que, tudo gira em torno desse mundo letrado, além da 
grande era tecnológica que sofre constantes mudanças e está alicerçada na 
escrita, consequentemente pessoas que apenas conseguem decifrar o código 
escrito não conseguem se inserir nessa nova sociedade. Portanto não basta 
ser apenas alfabetizado, mas sim saber utilizar as práticas de leitura e 
escrita nas diversas atividades cotidianas. (FLÔRES et al., 2009, p.56) 

Soares (  DIAS E NOVAES 2009) fortalece esta afirmação sobre 

o aprendizado, e principalmente sobre escrever em meios digitais quando 

comenta que é necessário saber utilizar os mecanismos disponíveis 

(mouse, teclado) assim como as interfaces gráficas. 

Para que ocorra o letramento de forma adequada, percebe-se a 

necessidade do bom entendimento do que se está lendo. Saber interpretar 

da forma correta o conteúdo, viabiliza o aprendizado. O uso de fontes 

tipográficas adequadas, com legibilidade e a leiturabilidade específicas 

para o público-alvo, poderão auxiliar neste processo. 

A tipografia escolhida para o desenvolvimento de um projeto 

gráfico impresso ou virtual, pode ser a chave para o sucesso ou fracasso 

da obra. Com o advento da editoração eletrônica e da tipografia 

eletrônica, a quantidade de opções oferecidas na internet é 

demasiadamente grande. Isso causa o uso desordenado, com intuito, 

muitas vezes por profissionais não capacitados, de inovar no “ ” do 

material. Nascimento (2009) exemplifica essa situação como “uma 

equação se torna inversamente proporcional: quanto mais se tem fácil 

acesso a uma enorme variedade de tipos de letras, menos se tem 

conhecimento de como ou quando utilizá-la”.   

Segundo o Censo 2010, 8,3% da população brasileira está na faixa 

etária entre 5 e 9 anos, sendo que deste total, mais de 50% tem acesso aos 

meios digitais e utiliza regularmente a , principalmente para jogar 

e fazer pesquisas para atividades escolares.  

Nesse percentual estão inclusas todas as classes sociais. Percebe-

se então, que mesmo nas classes sociais menos favorecidas, o uso de 

computadores está presente. 

A presente pesquisa tem por objetivo compreender como as 

fontes tipográficas estão sendo utilizadas nos meios digitas, focando o 

público infantil, em especial as crianças em fase de alfabetização. Busca, 
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desta forma, traçar diretrizes para a escolha e uso dessas fontes nas 

interfaces criadas para aquele público. 

 

 

A criança em fase de alfabetização é estimulada a todo a adquirir 

novos conhecimentos, aprendendo a reconhecer e interpretar os signos 

do alfabeto, por exemplo. Porém nem sempre este processo evolui de 

forma satisfatória. 

Em estudos já realizados por Lourenço (2011), Rumjanek (2009) e 

Nascimento (2009), para as áreas de materiais impressos voltadas para 

esse público, percebeu-se, por exemplo, a necessidade do uso de fontes 

tipográficas adequadas, que ajudem a criança na compreensão destes 

signos. Porém, para os meios digitais, existem poucas pesquisas, muitas 

dessas ainda em fase inicial. 

A escolha desse público deu-se pela crescente utilização que os 

mesmos estão fazendo dos meios digitais (IBGE 2010) e pelo número 

significativo de atividades voltadas a eles, porém com poucos estudos 

específicos.  

Existem estudos voltados para o uso da tipografia em materiais 

impressos como Lourenço (2011) e Rumjanek (2009), tais como livros, 

materiais didáticos, atividades, porém há muito pouco sobre tipografia 

para uso infantil em meios digitais. Vanderschantz (2008) e Körting e 

Silva (2012) apresentam estudos de tipografia para meios digitais, porém 

de maneira genérica, e não especificamente voltado para o público 

infantil. 
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A partir da contextualização apresentada, a presente pesquisa de 

mestrado pretende responder a seguinte questão:  

Essa questão serviu de base para a definição do objetivo geral e 

dos objetivos específicos que serão apresentados na sequência.  

 

 

O objetivo geral desta dissertação é:  

Desenvolver diretrizes para a escolha e o uso de fontes 

tipográficas em meios digitais voltados para crianças em fase de 

alfabetização. 

Para que o objetivo geral seja atingindo, é necessário que alguns 

objetivos pontuais sejam verificados, são eles: 

1- Analisar o processo de aquisição de leitura da criança; 

2- Caracterizar as fontes tipográficas para uso no 

computador;  

3- Validar as informações obtidas com o público-alvo 

através da pesquisa teórica, das entrevistas e testes de campo. 

 

 

O presente estudo tem como ponto de partida analisar o processo 

de aquisição da leitura na fase escolar inicial, assim como verificar 

tipograficamente materiais utilizados por crianças em fase de 

alfabetização, entre os 6 e 8 anos, das primeiras séries do Ensino 



6 
 

 

Fundamental brasileiro, nos meios digitais, tais como computadores 

(  ou portáteis), apresentando pontos relevantes que colaborarão 

para avanços na área da tipografia de uso infantil para meios digitais.  

Primeiramente, conforme estudos já realizados, o uso adequado 

da tipografia interfere no modo como a leitura ocorre, facilitando ou 

dificultando a assimilação. (RUMJANEK 2009) 

Já no campo específico da tipografia, percebe-se que existem 

poucas pesquisas na área a nível global e quase nenhuma voltada para o 

público brasileiro. Autores como Vanderschantz (2008), Specht (2000), Jin 

(2013), são alguns dos pesquisadores, que trabalham no campo da 

tipografia e mídias digitais, mas sem foco específico no público 

determinado para este estudo, crianças de 6 a 8 anos em fase de 

alfabetização. 

 As pesquisas mais avançadas na área de tipografia para o público 

infantil estão nas questões para materiais impressos, tais como livros, 

jogos e materiais didáticos. Contudo, para os meios digitais, nos quais o 

processo de leitura e fixação das informações é diferente, os estudos 

ainda estão em fases iniciais. 

O uso de meios digitais por crianças já é uma realidade. Desde 

muito pequenas as crianças já aprendem a utilizar computadores, 

celulares , entre outros, seja assistindo a filmes, brincando ou 

jogando atividades educativas.  

A adaptação e absorção de novas tecnologias além de facilitar a aquisição 
de conhecimento cria certa criatividade, juízo de valor, aumento da 
autoestima dos usuários, além de permitir que adquiram novos valores e 
modifiquem o comportamento transformando as tarefas árduas, negativas e 
difíceis em algo dinâmico, positivo e fácil. (SOUZA & SOUZA, 2010, p.128) 

Na fase de alfabetização e letramento esta interação passa a ser 

maior, pois a criança descobre os signos transcritos e começa a assimilar 

e interpretar melhor a informação transmitida. 

Atualmente, existe o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), programa do governo federal brasileiro para que todas as 

crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Com isso os 
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professores têm utilizados meios diferentes dos convencionas (quadro-

negro, cadernos, livros) para auxiliar nesta formação. (PNAIC, 2013). 

Lei nº 11.274/2006 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases de educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 anos para o 
ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir de 6 anos de idade.  

A definição do público-alvo deu-se através da verificação da idade 

legal, na qual todas as crianças são obrigadas por lei a iniciarem seus 

estudos no Ensino Fundamental brasileiro. Essa faixa etária engloba 

crianças de 6 a 8 anos, que cursam os três primeiros anos do primeiro 

ciclo do Ensino Fundamental brasileiro. A faixa dos 5 anos, foi excluída, 

pois apesar da maioria das escolas particulares e públicas já iniciarem a 

alfabetização nesta fase, classificada como Educação Infantil, o processo 

não é obrigatório e as principais estimulações são feitas na área da 

formação humana, tais como oralidade, raciocínio lógico, identidade, 

leitura e escrita, todos esses estímulos como preparação para o processo 

de alfabetização que ocorrerá na sequência.   

O processo de assimilação do conteúdo nos meios digitais é 

diferente do material impresso. E conforme mencionado anteriormente, 

na área da tipografia, os estudos também são iniciais. (ERDOGAN 2008). 

Portanto é necessário que hajam pesquisas voltadas exclusivamente para 

as mídias digitais. Novaes (2000) e Coscarelli (2005) verificaram as 

diferenças entre os suportes impressos e o suporte eletrônico para 

leitura.  

A investigação sobre o tema tipografia para crianças nos meios 

digitais permite aos  contribuir de forma funcional ao 

desenvolvimento infantil, ajudando na escolha tipográfica correta e na 

melhor diagramação. 

Portanto, a relevância desta pesquisa também é evidenciada na 

apresentação de diretrizes para o desenvolvimento de novos projetos de 

uso das tipografias nos meios digitais, assim como apresentar de forma 

clara como ocorre a assimilação de conteúdos no meio digital se 

comparado ao meio impresso, este já amplamente pesquisado.  

 

http://pacto.mec.gov.br/
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Este trabalho pode ser considerado de natureza exploratória, pois 

com as pesquisas realizadas até o momento, constatou-se que existem 

pesquisas na área de legibilidade para crianças em fase de alfabetização, 

porém voltadas para o meio impresso – livros, apostilas, materiais 

didáticos, entre outros.  

Nos meios digitais, foram localizados apenas alguns estudos em 

fases iniciais para o processo de leitura e percepção da criança perante o 

objeto luminoso (computadores). Vanderschantz (2008), pesquisador da 

Nova Zelândia expõe em seus artigos a necessidade de maiores 

aprofundamentos no tema, mas explica que ainda são poucas as 

pesquisas que discorrem sobre essa temática. 

Com a escassez de estudos específicos, optou-se para esta 

pesquisa usar parâmetros e métodos já utilizados com o mesmo público, 

porém para outros meios de leitura. 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico 

referencial, através da pesquisa bibliográfica no processo de 

aprendizagem da criança em fase de alfabetização e a relação entre a 

criança e os meios virtuais, foram pesquisados os temas relacionados à 

tipografia com ênfase nos estudos voltados para crianças em fase de 

alfabetização. Busca-se, desta forma, identificar as principais 

características de uma tipografia que são importantes para as crianças. 

Foram definidos nesta fase de revisão de literatura, os fatores que 

influenciam na aprendizagem infantil. 

Sequencialmente foram feitas entrevistas semiestruturadas com 

um grupo de especialistas (pedagogos e professores) para, junto com o 

conteúdo levantado na revisão de literatura, estabelecer parâmetros para 

a escolha das características das famílias tipográficas que fizeram parte 

do teste de legibilidade. Essas entrevistas também auxiliaram na definição 

de nomenclaturas e termos para utilização com as crianças. 

Esta validação deu-se através de pesquisa de campo junto às 

crianças na faixa etária estipulada. Foram feitos testes de legibilidade 

baseados na contagem de erros e opinião do leitor, aplicados nas escolas 
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participantes da pesquisa e as crianças fizeram leituras de palavras no 

computador. A avaliação do teste de legibilidade foi feito pela 

pesquisadora e em alguns quesitos com o auxílio de uma equipe de 

especialistas. 

 

 

A presente dissertação está estruturada de forma a conduzir o 

leitor pelas diversas etapas que constituem a escolha correta de uma 

fonte tipográfica para o uso por crianças de 6 a 8 anos, em fase de 

alfabetização, nos meios digitais. 

O capítulo 01 apresenta o que o projeto se propôs a investigar, 

assim como o objetivo geral e os específicos, justificativas, um panorama 

do método e a forma como esta pesquisa está sendo encaminhada. 

O capítulo 02 é composto por questões relacionadas ao 

aprendizado infantil e o processo de leitura na tela. Esses temas 

conduzirão o leitor para a fase da fundamentação teórica e trará 

subsídios para um correto entendimento do capítulo seguinte. 

No capítulo 03, serão abordados os tópicos específicos de 

tipografia: a tipografia para crianças nos meios digitais, as características 

dessas tipografias e também será apresentada uma síntese de testes de 

legibilidade além da análise realizada em algumas atividades dos meios 

digitais voltadas para o público específico da pesquisa, com intuito da 

familiarização. Com esses temas será possível estruturar o teste de 

legibilidade a ser aplicado com as crianças em fase de alfabetização. 

O capítulo 04 apresenta o detalhamento do método de pesquisa, 

sua caracterização, a apresentação do método escolhido, a delimitação do 

grupo de pesquisa, como ocorreu o desenvolvimento do teste e a análise 

dos resultados. 

No capítulo 05 são apresentadas as diretrizes para a escolha e 

uso das tipografias adequadas para serem utilizadas nas atividades nos 

meios digitais voltadas para crianças em alfabetização.  
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Finaliza-se com as conclusões e indicações para possíveis novos 

estudos. 
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A aprendizagem das crianças, bem como a maneira como elas 

pensam são temas discutidos há certo tempo, mas com as atuais 

mudanças como a inserção diárias de novas tecnologias e métodos para 

se aprender, é preciso que se aprofunde o entendimento sobre o assunto. 

O processo de aprendizagem, escrita e leitura, é extremamente 

desafiador à criança. É o período em que a mesma assumirá a 

responsabilidade de tornar “inteligível e compreensível fora de um 

contexto” a qual está acostumada e que descobrirá relações, em diversos 

momentos irregulares, entre a fala e a escrita. (WOOD, 1996, p. 280).  

Existem diversas correntes de estudos sobre o processo de 

aprendizagem da criança. Vários pesquisadores já apresentaram suas 

teorias como Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinner, Ivan Pétrowitch 

Pavlov, Noam Chomsky, Basil Bernstein, Jerome, S. Bruner, Paulo Freire, 

Lev Vygotsky e Seymour Papert são alguns exemplos. Para este trabalho 

optou-se por seguir as teorias de Piaget, Vygotsky, Papert, Emilia Ferreiro 

e Ana Teberosky. 

Essas escolhas deram-se pela linha pesquisa que esses autores 

seguem, vindo de encontro com os princípios construtivista e 

sociointeracionista que serviram de bases pedagógicas para este trabalho.  

 

 

A aquisição de leitura é um processo que não deve ser avaliado 

individualmente, visto que o início das bases ortográficas com as quais a 

criança tem contato envolve, além da decodificação dos caracteres, a 

inter-relação de aspectos afetivos, sociais, culturais, lógicos, perceptivos, 

motores e afins, para que o processo de aprendizagem seja de caráter 

construtivo. O sucesso ou o fracasso da alfabetização está intimamente 

ligado a fase pré-alfabetização (FERREIRO e TEBEROSKY 1991, p. 25), que 
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se dá no Ensino Infantil. Crianças até seis anos se encaixam nesse perfil e 

é nessa fase que a criança adquire grande parte do seu repertório que 

será utilizado sequencialmente.  

“Que a criança ainda não saiba ler, não é obstáculo para que tenha ideias 
bem precisas sobre as características que deve possuir um texto escrito para 
que permita o ato da leitura. Quando apresentamos às crianças diferentes 
textos escritos em cartões e lhe pedimos que nos dissessem se todos esses 
cartões “servem para ler” ou se existem alguns que “não servem”, 
observamos dois critérios primordiais utilizados: que exista uma quantidade 
suficiente de letras, e que haja variedade de caracteres. Em outras palavras, 
a presença das letras por si só não é condição suficiente para que algo possa 
ser lido; se há muito poucas letras, ou se há um número suficiente, porém da 
mesma letra repetida, tampouco se pode ler. E isso ocorre antes que a 
criança seja capaz de ler adequadamente os textos apresentados.” 
(FERREIRO e TEBEROSKY, 1991, p. 39) 

A maturidade, principalmente a emocional, da criança será de 

fundamental importância para que ocorra o aprendizado.  

Jean Piaget (1896 – 1980) foi um dos principais teóricos e suas 

ideias influenciam até os dias atuais o modo como se dão os 

pensamentos e aprendizados da criança. 

Fiel ao espírito de Rousseau e Darvin, Piaget concebeu o curso do 
desenvolvimento humano longo e complexo. Crianças não nascem com 
conhecimento, como um cartesiano poderia ter sustentado; nem o 
conhecimento é simplesmente lançado sobre elas, como os filósofos 
empiristas britânicos haviam argumentado. Ao invés, cada criança deve 
construir suas próprias formas de conhecimento arduamente ao longo do 
tempo, com cada tentativa ou hipótese, representando sua tentativa 
corrente de fazer sentido ao mundo (GARDNER apud FONTOURA, 2002 p. 
96). 

Suas teorias vieram para confrontar o que os psicólogos 

consideraram por muito tempo, como o aprendizado por meio da análise 

de reforço e aprendizagem por meio da instrução, que mais tarde seria 

questionada por Ivan Pétrowich Pawlov (1849-1936). Em seus estudos 

Pawlov, comprovou ser possível ensinar qualquer espécie de animal, 

desde que o mesmo fosse estimulado e treinado a determinada tarefa. 

Essas teorias são chamadas genericamente de “teorias da aprendizagem”. 

Para Piaget o interesse, a curiosidade e a motivação também são 

respostas para observações sobre a aprendizagem infantil. A partir dos 

anos 60, quando essas ideias passam a ser mais aceitas, se inicia o 
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processo de mudança do discurso behaviorista2 para um discurso mais 

construtivista, cognoscitivo e significativo. (FONTOURA, 2002, p. 97). 

Neste novo discurso a criança deixa de ser apenas um receptor de 

informações e passa a ser um indivíduo atuante no próprio aprendizado, 

“as crianças têm de ser ativas e construtivas para desenvolver sua 

compreensão de mundo” (WOOD, 1996, p.35): 

 “O conhecimento intuitivo que a criança tem do mundo é baseado nas ações 
que ela realiza sobre ele, e os objetos são ‘conhecidos’ em função do 
repertório de ações a que podem ou não podem ser ‘assimilados’” (WOOD, 
1996 p. 40). 

Existem diversos estágios no desenvolvimento humano, segundo 

as teorias de Piaget. Porém este trabalho está focado no estágio “pré-

operacional ou intuitivo”, para crianças de 2 a 7 anos, e no estágio do 

“pensamento operacional” que engloba o período dos 7 aos 11 anos de 

idade. Essa delimitação se dá pelo público-alvo desta pesquisa: crianças 

entre 6 e 8 anos de idade. 

O estágio pré-operatório, préconceitual, intuitivo ou de 

inteligência simbólica, dá-se nas crianças entre os 2 e 7 anos de idade. 

Neste período a criança passa a questionar o que lhe é dito, começa a agir 

por simulação, possuindo uma percepção geral da situação sem se 

atentar a detalhes. Discrimina números e a casualidade, mas ainda sem 

fazê-lo de forma sistemática. Tem pensamentos egocêntricos3 e intuitivos 

e tende a usar o mesmo raciocínio para situações similares. (BEARD, 

1972, p.98) 

Para a criança dessa fase, é difícil compreender o passado e o 

futuro, visto que seu pensamento se fixa no presente. Sua ação se dá de 

modo intuitivo e as imagens mentais começam a se formar.  E ao final 

desse estágio já consegue coordenar suas ações.  

                                            

2 Behaviorista: “Estudo do comportamento, fundado tão somente na observação e análise 
das reações visíveis do organismo aos estímulos exteriores e consequente rejeição do 
método introspectivo.” (Dicionário Aurélio online – www.michaelis.uol.br).  

3 As crianças são consideradas egocêntricas nesta etapa do aprendizado, “por serem 
incapazes de expressar ideias que exijam a compreensão do mundo sob o ponto de vista 
de outra pessoa.” (Fontoura, 2002, p. 99) 

http://www.michaelis.uol.br/
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Nesta fase a criança ainda não tem sua capacidade de prestar 

atenção, memorizar e reagir a um acontecimento como um indivíduo 

maduro, por isso deixa de resolver determinados questionamentos ou 

problemas propostos (WOOD, 1996, p.57). 

No entender de Vygotsky, segundo Wood (1996, p.48) nessa fase 

da vida da criança inicia-se a “fala social e comunicativa quanto à origem 

e à intenção”, que será um período transacional para que possa haver um 

diálogo completo num futuro próximo. Até este momento os “diálogos” 

entre as crianças são tidos como muito egocêntricos e sem comunicação 

dúbia, mas sim cada criança mantém a conversa que achar mais 

interessante. 

No período seguinte, fase que engloba a infância entre os 7 e os 

11 anos de idade, a criança inicia o estágio de entendimento em 

processos lógicos, e naturalmente seu egocentrismo diminui. Isso ocorre 

pois a criança passa a aceitar melhor a opinião dos demais, contribuindo 

assim para o desenvolvimento de atividades, participação em atividades 

de grupos, respeitando a vez do próximo.  

Conseguirão nesse estágio realizar atividades completas que não 

necessitem de simulação abstrata. Elas já conseguem perceber a 

conservação de volume, massa e comprimento, por exemplo. (BEARD, 

1972, p.100). 

 Adaptações aparecerão ao longo de todas as fases de 

desenvolvimento e auxiliarão a criança no desenvolvimento da 

inteligência. “À medida que a criança avança para estágios posteriores de 

pensamento, a tentativa de adaptar-se ao ambiente aumenta, enquanto a 

recreação simbólica e a imitação representativa diminuem de frequência.” 

(BEARD, 1972, p.105)  

Com o início do processamento lógico, a criança começa a 

entender que formas diferentes representarão objetos ou coisas 

similares. Um exemplo fica na diferenciação dos caracteres, que mesmo 

diante das formas diferentes do “a”, a letra continuará a ser a mesma: A | 

a | A | a | A | a | |“Aprender a ler e escrever com fluência é o que torna 

possível a realização da lógica dedutiva, assim no indivíduo como na 

cultura.” (WOOD, 1996, p; 253) 
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Piaget conseguiu verificar através de seus testes que as crianças 

de seis anos conseguiam compreender a conservação de números e 

substâncias, aos oito anos já conseguiria visualizar peso e área dos 

objetos, porém a noção de volume surge somente após os dez anos de 

idade. Porém a idade verificada está diretamente ligada ao material usado 

no teste. (BEARD, 1972, p.145) 

Vale ressaltar que as idades de início e fim propostas por Jean 

Piaget são apenas referenciais, onde o importante é a sequência que se dá 

o desenvolvimento, pois conforme Wood (1996, p. 42) relata em seu livro 

sobre as teorias deste pesquisador “as posições teóricas de Piaget quanto 

à natureza do pensamento e das relações entre o que é visto, ouvido e 

compreendido têm consequências diretas sobre o ensino e sua eficácia”. 

Tentar forçar a criança ao ensino prematuro pode frustrá-la ou mesmo 

desmotivá-la. 

Em pesquisas realizadas por FERREIRO e TEBEROSKY (1191, p. 

41) com crianças em fase de pré-alfabetização, entre os quatro e seis anos 

de idade, constatou-se que a maioria delas só considera como palavras 

legíveis, independente da tipografia utilizada, as que possuem no mínimo 

3 letras. Desse modo verifica-se que a legibilidade de um texto esta 

intimamente ligada à quantidade de letras pelas quais a palavra é 

composta.  

A criança pode reconhecer uma letra como letra ou como número, 

conforme o contexto apresentado “A mesma forma pode ser uma coisa 

ou outra em função do contexto” (FERREIRO e TEBEROSKY 1991, p. 41). 

Letras quando isoladas podem se “transformar” em números (FIGURA 1). 

É necessário que a criança saiba reconhecer uma letra para poder 

nomeá-la e, por fim conseguir ler. Diversas crianças no processo inicial de 

aquisição da leitura tendem a confundir letras e números, podendo em 

alguns casos classificar a letra como número e vice-versa (E|3 , L|7 , A|4). 

Nesta fase também ocorre a associação de poder de uma letra, na qual a 

criança para conseguir fazer a identificação tende a ligá-la a uma pessoa 

(“C é o CA de Carolina”, “M da mamãe”). Essa correspondência pode 

ocorrer com mais de um exemplo dado pela criança (“P de Papai e de 

Pato”). (FERREIRO e TEBEROSKY 1991, p. 51). 
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Figura 1 - Reconhecimentos possíveis de uma letra. Fonte: do autor. 

 

Essas confusões iniciais são amenizadas com o decorrer do 

período de alfabetização, sendo que no final desta etapa a grande maioria 

das crianças já faz a distinção sem cometer equívocos. As trocas de 

nomenclaturas não podem ser consideradas como erros, mas devem ser 

analisadas culturalmente, visto que utilizamos em alguns casos as letras 

para descrever números (números romanos). (FERREIRO e TEBEROSKY 

1991, p. 54). 

O texto está ligado diretamente à imagem. Para a criança ambos 

podem ser “lidos”, cada qual a sua maneira, sendo a imagem utilizada 

como apoio na interpretação (FERREIRO e TEBEROSKY 1991, p. 48). Esta 

pesquisa está focada somente no texto, as imagens não farão parte do 

contexto de avaliação dos testes de legibilidade. Porém é importante 

ressaltar que, caso façam parte do material a ser apresentado para as 

crianças, deve-se atentar ao processo de leitura que ocorrerá, visto que 

será diferente de um texto simples.  

O apoio que a imagem tem na leitura de um texto é inversamente 

proporcional à classe social que a criança pertence. Conforme dados 

apresentados por FERREIRO e TEBEROSKY (1991 p. 48), quanto mais 

baixa for a classe social, mais tempo a criança usará a imagem como um 

apoio, citando-a como fonte de leitura também. Sendo que as crianças de 

classes sociais mais avantajadas tendem a distinguir mais precocemente 

o que é “texto para ler” do que é “imagem ilustrativa”.  
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É fator de destaque a classe social na qual a criança está inserida. 

Essa questão de origem social influencia, na maioria dos casos, em como 

o leitor iniciante lidará com esse processo, além do tempo que lhe será 

necessário para adquirir as habilidades básicas para uma leitura correta. 

“...as (crianças) provenientes de classes sociais mais desfavorecidas 

possuem menos oportunidades de se questionar e pensar sobre o 

escrito.” (FERREIRO & TEBEROSKY, 1994, p.96). 

Conforme testes realizados por FERREIRO e TEBEROSKY (1991, 

p.52) constatou-se que a criança tem maior facilidade de assimilação e 

nomeação das letras impressas em caixas alta (letra de fôrma) e em 

alguns casos nas letras caixa baixa. Poucas foram capazes de nomear as 

letras cursivas, mesmo sendo a forma oficial de escrita na Argentina 

(local dos testes). 

No início do processo de aquisição da leitura percebe-se que, em 

alguns casos, a criança tende a “escrever” para que possa “ler”. Um 

processo está vinculado ao outro. FERREIRO e TEBEROSKY (1991, p. 157) 

colocam essa atitude como um modo da criança aprender, pois a mesma 

tende a imitar para compreender o modelo apresentado, pois “a imitação 

espontânea não é cópia passiva”. 

Mesmo que nesta pesquisa a finalidade seja avaliar somente 

letras, é importante que se tenha conhecimento dos exemplos citados, 

para que no momento do teste de legibilidade as dificuldades 

encontradas pelas crianças possam ser corretamente identificadas. 

O processo de aquisição da escrita/leitura traz muitas mudanças 

para a criança. Todo o vocabulário que ela adquiriu ao longo dos seus 

primeiros anos será codificado através de símbolos (letras) que ela deverá 

decodificar, interpretar e, por fim, conseguir ler. Nesta fase além de 

diversas novas imagens, a criança precisa lidar com os sotaques e modos 

de falar de cada pessoa, para, após identificar esses sons diferentes, 

conseguir transcrevê-los.  

“Do ponto de vista da criança, porém, a aprendizagem da leitura pode 
suscitar muitos desafios e surpresas, uma vez que a uniformidade do texto 
escrito é adquirido às custas de um “ajustamento” um pouco insatisfatório 
entre ele e a fala” (WOOD, 1996, p.279). 
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Basicamente Piaget e Vygotsky mantinham uma mesma linha de 

pensamento em relação ao processo de aprendizagem da criança, porém 

Piaget sustentava que a criança passaria por todos os estágios de 

desenvolvimento para somente depois conseguir ter capacidade de 

“perceber, raciocinar e compreender de maneira madura e racional”. Já 

Vygotsky acreditava que tudo era baseado nas atividades que eram 

desenvolvidas para a aprendizagem e um bom desenvolvimento do 

pensamento (WOOD, 1996, p.61). 

Diversos autores - Vygotsky, Piaget, Bruner, Donald, entre outros - 

concordam que o aprendizado da leitura e da escrita fornecerá subsídios 

para a aquisição do raciocínio lógico dedutivo. E que através do 

pensamento lógico a leitura e a escrita se tornarão fluentes. 

Nessa busca da fluência, existem dificuldades pelas quais o 

escritor/leitor iniciante passará, pois o mesmo, diferentemente de uma 

conversa, deverá se fazer entender através de suas palavras, não havendo 

espaços para questionamentos sobre possíveis dúvidas de quem está 

lendo o texto. A criança precisará prever se haverão dúvidas ou 

questionamentos sobre o que está sendo escrito.  

Algumas crianças têm facilidade para prever esses 

questionamentos e ao longo do texto já corrigem ou modificam o texto, o 

que o tornará legível. Esse processo ocorre mediante a alfabetização e vai 

melhorando com o decorrer do aprendizado da criança. “Escrever é uma 

tarefa muito mais exigente, já que esse sinal (reação verbal da plateia) não 

existe” (WOOD, 1996, p. 277). 

A partir de estudos no campo da alfabetização, percebeu-se que 

existem correlações entre o nível de leitura e outros aspectos, tais como 

esquema corporal, orientação espacial e temporal, lateralização, 

quociente intelectual, e que o processo de construção do conhecimento é 

independente do progresso escolar (FERREIRO & TEBEROSKY, 1994, p.33). 

A alfabetização faz com que as crianças aprendam a desenvolver 

novos métodos e teorias sobre o uso da própria linguagem conforme vão 

conseguindo planejar, controlar e avaliar a própria escrita. 

As bases da teoria de Piaget originaram o processo construtivista 

de educação, no qual a aprendizagem ideal se dá pelo processo de 
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descoberta. O processo de ensino ocorre pela aproximação da situação 

real, na qual o educando é estimulado a realizar as tarefas similares às de 

um adulto, dentro do contexto possível do universo infantil.  

Como exemplo PAPERT (1980, p.1) cita a situação de uma escola 

nos Estados Unidos que para o ensino das matemáticas na 4ª série do 

Ensino Fundamental, onde alunos foram incentivados a programar no 

computador um calendário, que depois de finalizado pôde ser 

comercializado. Este projeto foi desenvolvido com o uso da linguagem 

LOGO4. 

Howard Gardner (1943-) em sua teoria das inteligências múltiplas 

discorre sobre a existência de, pelo menos, sete maneiras diferentes de 

interpretação pelo ser humano de algo que está sendo descoberto. Essas 

inteligências são: espacial, linguística, musical, lógico-matemática, 

intrapessoal, interpessoal e cinestésica. Porém ainda se estuda a área para 

determinar se existem mais inteligências atuantes e quais seriam. A 

inteligência pictórica já está sendo considerada a oitava inteligência.  

Com o advento das tecnologias digitais, as teorias de Piaget 

mostram-se ainda mais relevantes, como comenta PAPERT (1999, p. 01 – 

tradução livre) “Como a tecnologia digital oferece às crianças uma maior 

autonomia em explorar mundos maiores, e as ideias de que ele (Piaget) 

foi pioneiro tornam-se mais urgentemente relevantes para pais e 

educadores”.  

Papert utilizou-se dos ideais de Piaget para o desenvolvimento do 

processo construcionista. As bases são as mesmas do construtivismo, 

porém com ênfase nos processos tecnológicos, principalmente com o uso 

de computadores. Mas não o computador como um interlocutor, mas sim 

como uma ferramenta de apoio, onde o mesmo não seja visto pela criança 

como o produto que resolverá seus problemas, mas sim como uma 

ferramenta que irá auxiliá-la na resolução de determinada situação. 

No construcionismo a base é dar às crianças coisas boas para 

fazer para que possam aprender fazendo muito melhor do que poderia 

fazer antes. (PAPERT, 1980, p. 01) E o uso de computadores e suas 

                                            
4 LOGO: é uma linguagem de programação para computadores, desenvolvida por Seymon 
Papert em 1982, para crianças e que essas possam aprender algo além da programação 
utilizando o Logo. É acessível às crianças, porém não é uma linguagem infantil.  
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diversas ferramentas viabiliza este processo, já que estimula a criança na 

descoberta de novos modos para solucionar problemas cotidianos. 

[...] ela (a criança) adquire um sentimento de domínio sobre um dos mais 
modernos e poderosos equipamentos tecnológicos e estabelece um contato 
íntimo com algumas das ideias mais profundas da ciência, da matemática e 
da arte de construir modelos intelectuais (PAPERT, 1986, p.18 – tradução 
livre). 

O uso de computadores por crianças viabiliza o processo de 

aprendizagem em diversas áreas, visto que o mesmo serve como 

intermediador, pois a criança se interessa pela comunicação através do 

meio digital. A criança pode ter dificuldades de aprendizagem 

amenizadas quando utiliza novos recursos, pois a novidade requer do 

aluno interesse, dedicação e principalmente motivação (SOUZA e SOUZA, 

2010, p. 129). 

Vale ressaltar também que a criança é um ser ativo na sociedade e 

que a mesma tem capacidade de falar por si e suas experiências. Suas 

capacidades são diferentes das de um adulto, principalmente na 

concentração, porém fazendo os devidos ajustes é possível desenvolver 

experimento com crianças. 

 

 

O processo de leitura inicia com o processo de percepção, tanto 

em adultos quanto em crianças. Este processo consiste em três etapas 

distintas: o estímulo, a preparação para a resposta e a resposta. Estas 

etapas ocorrerão para todos os tipos de percepções as quais os olhos 

humanos são expostos, porém quando se trata da leitura, haverá a 

percepção acompanhada de outros elementos, tais como identificação e 

decodificação dos símbolos/caracteres apresentados num texto.  

A aquisição da leitura é uma etapa muito mais complexa do que 

simplesmente decodificar certos códigos. No alfabeto ocidental, existem 

26 letras, porém não são somente esses caracteres que a criança deverá 

aprender. Existem diversas combinações que resultarão em sons 
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diferentes e que resultarão em mais ou menos 44 encontros possíveis, 

sendo essa quantidade alterada quando há sotaques diferentes para a 

mesma palavra.  

Regiões de um país, por exemplo, podem falar determinadas 

palavras com sotaques e sons completamente diferentes e resultarão 

numa tarefa muito mais difícil e incerta para criança. Os fonemas serão 

apresentados para o leitor iniciante de diversos modos, porém o mesmo 

terá que representá-lo graficamente de uma única forma. “Considera-se, 

finalmente, que novos suportes de leitura incitam novos modos de operar 

o pensamento” (GHAZIRI, 2008, p.56).  

Quando ajudamos as crianças a aprender a ler, fazemos mais do que ensinar 
um novo “código” neutro para representar aquilo que elas já conhecem e já 
sabem fazer com a fala. Nós as iniciamos numa maneira radicalmente nova 
de pensar sobre a própria linguagem (WOOD, 1996, p.279). 

Cada tipo de leitor passa por diversos estágios de leitura. Isso 

ocorrerá conforme o repertório adquirido por cada indivíduo, variando a 

técnica que leitor utilizará. Essas técnicas foram classificadas por CAVER 

(1992) conforme a velocidade empregada (FIGURA 2). O procedimento 

que o autor considera mais rápido é o que nomeou de  ou 

varredura, na qual não necessariamente haverá a leitura completa do 

texto, mas sim uma caça a palavras específicas. Nesta marcha pode haver 

a varredura de até 600 palavras por minuto (  - WPM).  

Em ordem decrescente o “  ou passar levemente 

sobre/deslizar, vem na sequência. Nesta etapa ainda não há a 

objetividade de uma leitura com compreensão total, porém já há uma 

apropriação de alguns significados.  

O termo “ ”, ou leitura regular é a nomenclatura utilizada 

para a marcha intermediária, na qual o leitor fará a compreensão das 

ideias propostas pelo texto lido. A palavra  é formada pela 

combinação de duas palavras em inglês –  e  

refere-se à compreensão precisa dos pensamentos em frases completas, 

seja pela leitura ou pela audição (CAVER, 1992, p.88 – tradução livre).  

Na etapa  ou estudo o objetivo é lembrar a ideia geral 

do que é apresentado. E como marcha inicial, o autor nomeia 
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“ ”, ou memorização que será utilizada nos momentos nos 

quais o leitor pretende recordar o texto, seja ele escrito ou oral. Nesta 

última etapa a quantidade de palavras lidas por minuto cai para 138.  

 

 

Figura 2 - Etapas da aquisição de leitura de Caver | tradução livre.  
Fonte: CAVER (1992, p. 88) 

 

É sabido também que a leitura em voz alta é diferente da leitura 

silenciosa, visto que o olho recebe a informação mais rápido que 

conseguimos falar (ZACHRISSON  RUMJANEK 2009 p. 21).  

Em pesquisas de usabilidade para textos , constatou-se 

que o método mais utilizado de leitura é a “varredura”. NIELSEN e 

MORKES (1997  GHAZIRI 2008, p.73) comentam que os textos para 

esses meios devem ser concisos, com objetividade e principalmente, 

serem passíveis de varredura. 

O olho humano, mesmo fazendo uma leitura rápida do que lhe é 

apresentado, não faz uma leitura ininterrupta. Existem pausas/fixações 

de aproximadamente ¼ de segundo (200 a 300 milissegundos) que 

ocorrem regularmente durante um texto, assistindo a uma cena ou 

observando um objeto e são necessárias para que ocorra a percepção e 

fixação do conteúdo. Esse processo é chamado de  

(VANDERSCHANTZ 2008, p.3). 
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Junto com a sacada pode ocorrer a regressão, processo pelo qual 

o olho retorna para determinados pontos do texto para verificar algo que 

ficou incompreendido, para fixar determinado ponto. (FIGURA 3). Em 

leitores iniciantes, como as crianças, essas regressões e pausas são mais 

frequentes. A quantidade também será influenciada pela extensão da 

linha do texto, assim como a quantidade de palavras e o tipo da fonte que 

está sendo utilizada. Ou seja, uma fonte com boa legibilidade reduzirá o 

número de regressões. (HOCHULI, 2013, p. 8). 

Alguns estudiosos acreditam que as sacadas são influenciadas 

pelas palavras posteriores, e que estas é que determinarão as regressões.  

 

  

Figura 3 - Movimento dos olhos na leitura. 
Fonte: HOCHULI (2013, p. 9) 

 

Em média a fixação ocorrerá a cada 5-7 letras sem considerar os 

espaços em branco (VANDERSCHANTZ 2008, p.3). Conforme o autor 

explica, esta fixação ocorre em três níveis no globo ocular, fóvea, 

parafoveal e perifoveal: 

Durante a fixação, a fóvea
5
 é a central de dois graus de visão, o parafovea 

cinco graus para cada lado da fóvea, e ao periférico é o alargamento do 
parafovea. A maioria da informação visual é processada e fixada na região 
da fóvea. Enquanto fixado, o olho também pode tomar uma pequena 
quantidade de informação na região parafoveal, tais como pequenas 
palavras funcionais que muitas vezes são muito curtas. Muito pouco é capaz 

                                            

5 Fóvea: “Porção de cada um dos olhos que permite perceber detalhes dos objetos 
observados. Localizado no centro da retina, é muito bem irrigada de sangue e possibilita, 
através das células cônicas, a percepção das cores”(CBO – Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia). 
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de ser processado no periférico ( VANDERSCHANTZ 2008, p.3 | Tradução 
livre). 

A “janela perceptual” é um dos diversos nomes utilizados por 

autores para definir a quantidade de informação que será recolhida pelo 

campo visual citado. A quantidade, assim como o tempo que levará o 

processamento das informações, esta diretamente ligada à complexidade 

textual e visual (desenho da letra e suas características) da palavra. 

Em pesquisas realizadas sobre o movimento dos olhos da criança 

no seu primeiro ano de leitura, constatou-se que existe grande 

variabilidade nos tipos de movimento, porém padrões da sacada são os 

mesmos que de um adulto (VANDERSCHANTZ 2008, p.4). 

Existem as questões fisiológicas de percepção citadas, mas 

também as questões relacionadas ao aprendizado para que ocorra a 

leitura das palavras. Em leitores fluentes o reconhecimento das palavras 

se dá pelo contorno da figura, a mesma é reconhecida como um único 

objeto e não há necessidade da leitura letra a letra. Já nos leitores 

iniciantes o reconhecimento se dá letra a letra, neste caso o uso de caixa 

alta (letra maiúscula) facilita o entendimento (FIGURA 4). Quando a 

interpretação é da palavra toda, o uso de caixa alta e baixa (letra 

minúscula)6 facilita o entendimento. 

 

 

Figura 4 - Contorno das palavras.  
Fonte: do autor 

 

A leitura de uma palavra toda em caixa alta é de 10 a 20% mais 

lenta em comparação ao uso de letras maiúsculas e minúsculas. Isso se 

                                            

6 Os termos técnicos “caixa alta” e “caixa baixa” são nomenclaturas utilizadas por 
designers e editores para nomear letras maiúsculas e minúsculas respectivamente. Para a 
fundamentação teórica deste trabalho optou-se por utilizar os termos técnicos, sendo a 
nomenclatura popular utilizada somente para quando houver entrevistas com professores 
(as) e crianças na fase prática.  
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deve principalmente ao fato das pistas que são apresentadas quando há o 

uso de caixa baixa, o desenho formado pelo contorno.  

Além dos aspectos fisiológicos e perceptuais apresentadas acima, 

mostra-se importante destacar que quando se avalia legibilidade alguns 

questionamentos devem ser feitos para nortear essa investigação 

conforme comenta FONTOURA & FUKUSHIMA, (2012, p. 55) “Para que um 

texto seja legível, devemos saber “o que” e “por que” deve ser lido, 

“quem” irá ler, “onde” e “quando” será lido””. 

Quando se responde a essas perguntas, consegue-se limitar as 

variáveis de tipografia a serem analisadas em um teste de legibilidade 

para o público-alvo, como exemplo, no caso de crianças não se devem ter 

linhas com comprimento maior que 50 toques (WILLBERG & FORSSMAN, 

2007, p.76). 

Outro aspecto a ser questionado quanto da leitura em tela por 

criança é a questão da resolução7. Um material impresso apresenta em 

média uma resolução de 1200 ppi ( ) ou 300 dpi (

 – pontos por polegadas), já uma tela de computador (tela LCD de 

19”) apresenta uma resolução média de 1280x10248 pixels, mas em casos 

de resolução menor, pode haver distorção das imagens apresentadas.  

Uma tipografia quando de sua criação é calculada para ser um 

vetor (equações matemáticas em função de x/y). Vetores podem ser 

alterados de tamanho sem perda de qualidade de visualização. O pixel 

por sua vez sofre alterações de qualidade conforme há 

redimensionamento. VANDERSCHANTZ (2012, p. 628) comenta que a 

apresentação do texto em tela é baseada em pixel, podendo uma letra 

ficar distorcida ou dificultar sua leitura pela criança. Em função deste 

aspecto é importante estar atento a resolução da tela onde a criança está 

efetuando a leitura. 

                                            

7 Resolução: termo utilizado para definir a quantidade de pixels por polegada (ppi – 
) ou pontos por polegada (dpi – doints per inch), que um material apresenta, seja 

ele digital ou impresso, respectivamente. 

8 Fonte: Guia Obtendo a melhor imagem no monitor. Microsoft  
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/getting-best-display-monitor#getting-best-
display-monitor=windows-7 Acesso em 20/01/2014 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/getting-best-display-monitor#getting-best-display-monitor=windows-7
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/getting-best-display-monitor#getting-best-display-monitor=windows-7
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A leitura diante do computador pode ocorrer de duas maneiras, 

“ ” ou “ ”. Esses termos são utilizados para distinguir 

quando o leitor está conectado a internet ou não, respectivamente. Para 

esta pesquisa não houve uma restrição sobre o modo de leitura. As 

pesquisas estão sendo realizadas em relação aos dois ambientes. Porém, 

para a aplicação dos testes de legibilidade, estipulou-se que serão 

testadas somente leituras . 
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Estudos em tipografia para crianças têm-se tornados frequentes, 

porém os encontrados até o momento mantém o foco no material 

impresso, tais como livros, materiais didáticos e revistas. Este mesmo 

tema com foco no meio digital ainda está em fase inicial, porém conforme 

descrito anteriormente algumas características gerais mantêm-se em 

ambos os suportes. 

Nesta pesquisa o foco está na legibilidade das fontes tipográficas, 

porém antes de aprofundar este assunto é necessário que alguns termos 

que podem ser considerados sinônimos sejam esclarecidos. A 

denominação legibilidade ( ) refere-se às características desejáveis 

que as fontes devam apresentar para facilitar ou dificultar a leitura, já o 

termo leiturabilidade ( ) está restrito em como o texto foi 

estruturado e a linguagem utilizada, influenciando na compreensão do 

texto (FONTOURA & FUKUSHIMA, 2012, p. 53).  

A avaliação de leiturabilidade de uma fonte se faz necessária 

quando o objeto de foco são textos longos, pois acarreta no conforto 

visual do processo de leitura por parte da criança. Porém nesta pesquisa 

serão avaliados somente textos de menor extensão, restritos a palavras 

aleatórias sem necessidade de interpretação do contexto. Detalhes desta 

delimitação poderão ser encontrados no capítulo seguinte: 4.Métodos de 

pesquisa. 

A delimitação desse estudo se dá exclusivamente utilizando texto 

preto sobre fundo branco. Os diversos usos de cores e fundos não foram 

abordados aqui, mesmo sendo de ciência do pesquisador de que são 

fatores de influência na legibilidade. VANDERSCHANTZ et al. (2010, p.12) 

comentam em suas pesquisas sobre diferentes combinações de cores de 

texto e fundo para leitura em tela com crianças, constatou-se que as 

diferentes combinações podem afetar a capacidade de compreensão do 

texto. Nesta mesma pesquisa as crianças confirmaram que preferem ler 

texto preto sobre fundo branco.  
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Na sequência serão apresentadas as características relevantes das 

fontes tipográficas para esse público e como podemos conduzir um teste 

de legibilidade para averiguar as informações citadas. 

 

 

Tipografia para crianças não é uma tipografia com aspecto 

infantil, mas sim uma tipografia que apresente características adequadas 

para as capacidades cognitivas e motoras da idade específica, conforme 

afirma HEITLINGER (2007, p.15). 

Nos estudos já realizados sobre tipografia para crianças em 

meios impressos, é possível verificar que as famílias tipográficas 

estudadas e/ou desenvolvidas não apresentam nenhum aspecto infantil, 

mas lembram muito mais como são as letras que se aprendem na fase 

inicial da aquisição da escrita.  

Rosemary Sassoon (1993) estuda há vários anos essas 

características e desenvolveu uma família tipográfica9 completa para a 

faixa etária: a . Esta família apresenta variantes como letras 

cursivas, pontilhadas, letras de forma, regulares e itálicas. Um exemplo 

está na figura 5,  e sua aplicação em um livro 

diagramado com esta fonte. 

Com os estudos realizados com crianças, Sassoon pôde perceber 

que as crianças preferem fontes sem serifa10 e sem inclinação, assim 

como as ascendentes e descendentes das fontes mais acentuados para 

facilitar o reconhecimento.  

 

                                            

9 Família tipográfica: são todas as variações encontradas dentro de um tipo em particular 
(itálico, bold, condensado, extend, etc) 

10 “Traços terminais de uma haste, braço ou rabo de um caractere. São ornamentos 
dispensáveis para o reconhecimento da letra. Podem ser chamadas de remates ou filetes” 
(FONTOURA & FUKUSHIMA 2012, p. 50). 
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Figura 5 - Tipografia Sassoon Infant Regular.  
Fonte: HEITLINGER (2007, p.15). 

 

A tipografia citada foi desenvolvida exclusivamente com o 

objetivo de atender o público específico. Porém em outras fontes 

tipográficas o que ocorre são pequenos ajustes para a versão destinada às 

crianças, como a substituição do “a” e “g” cursivo para romano. As fontes 

“Century” e “GillSans” são exemplos que tiveram mudanças sutis para a 

versão voltada às crianças. Na figura 6 é possível verificar essas 

alterações na família regular e na família adaptada. 

 

 

Figura 6 - Comparação entre caracteres presentes nas tipografias utilizadas nos estudos de Walker.  
Fonte: RUMJANEK (2009, p.33) 

 

Outro estudo que busca verificar como a tipografia pode 

influenciar no processo de aquisição da leitura por parte da criança é o 

, projeto desenvolvido pela 
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pesquisadora Sue Walker e sua equipe da  na 

Inglaterra. 

Neste projeto há contribuições tanto da equipe acadêmica quanto 

de profissionais da área de  (criativos e editores) e professores, 

além das informações fornecidas pelas crianças. 

Em um dos testes, as crianças foram apresentadas às fontes 

“Century” e “Gill” e tiveram que compará-las a “Sassoon Primary” e 

“Flora” (FIGURA 7), que são consideradas mais informais pelos 

especialistas. As crianças perceberam as diferenças entre os desenhos das 

letras, tamanhos e texturas (KIDSTYPE, 2014).  

 

 

Figura 7 - Fontes tipográficas "Sassoon Primary" e "Flora".  
Fonte: KIDSTYPE, 2014 

 

Além disso, a pesquisa mostrou que as fontes têm grande 

influência na motivação de leitura para a criança e em como elas 

percebem os textos.  

É importante destacar que quando se desenvolve uma família 

tipográfica espera-se que ela seja universal, porém quando o público-alvo 

são crianças em fase de alfabetização existem restrições de cada país, não 
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em relação ao uso, mas sim quanto às características específicas que cada 

letra deve apresentar.   

As figuras a seguir mostram algumas tipografias utilizadas em 

diversos países. É possível verificar que as fontes são bastante distintas, 

porém não são melhores ou piores que outras fontes apresentadas 

anteriormente ou de outros projetos, apenas cada uma delas contêm 

características que são inerentes àquelas culturas e as mesmas tornam-se 

de fácil reconhecimento (FIGURAS 8, 9 e 10). 

Na Argentina o tipo da letra com que se inicia o ensino é a cursiva 

minúscula; as maiúsculas são introduzidas aproximadamente na metade 

do curso, e a de imprensa se reserva aos livros de texto (FERREIRO & 

TEBEROSKY, 1994, p. 36). 

O ensino brasileiro prioriza tipografias com características 

diferentes, assunto que será descrito adiante. 

 

 
 
Figura 8 - Exemplo de família tipográfica caligráfica para alfabetização na Alemanha.  
Fonte: Tipografia alemã para alfabetização (2014) 

 

 

Figura 9 - Exemplo de família tipográfica regular para alfabetização na Alemanha. 
Fonte: HEITLINGER (2007, p.17). 
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Figura 10 - Exemplo de família tipográfica para alfabetização na França.  
Fonte: HEITLINGER (2007, p.16). 

 

Existem duas linhas de pensamento sobre o tema “tipografia para 

crianças” conforme afirma WILLBERG & FORSSMAN (2007): 

Uma parte da convicção que as letras para leitores iniciantes devem ter 
formas mais simples e por isso, para livros de leitura e apostilas escolhem 
tipos sem serifa, e a outra parte do princípio que as letras não devem ser as 
mais simples, mas sim, as mais claras e diretas. Por isso utilizam 
principalmente tipos clássicos e romanos. (WILLBERG & FORSSMAN 2007, 
p.74) 

A figura 11 exemplifica essa comparação entre letras com estilos 

diferentes. Conforme a combinação feita pode haver uma similaridade 

aparente, imprecisões na decodificação, proporções erradas e 

espelhamento do caractere, que podem dificultar a decodificação pelo 

leitor iniciante. 

 

 

Figura 11 - Comparativo entre tipos simples e tipos romanos.  
Fonte: do autor. 
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No anexo A, encontra-se uma tabela comparativa mais completa 

sobre as combinações críticas de letras.  

Alguns caracteres merecem atenção especial quando se 

desenvolve ou se escolhe uma tipografia para o uso por leitores 

iniciantes. As letras  e tendem a ser facilmente confundidas por 

sua similaridade e espelhamento, assim com o  e , devendo os 

mesmos terem detalhes que possam ser facilmente identificados.  

Em fontes como a “Alphabetic” e “Ilona” (FIGURA 12) há 

diferenciações nos caracteres supracitados, as ascendentes são 

ligeiramente maiores que as descendentes e há pequenas serifas nas 

ascendentes. 

 

 

Figura 12 - Tipografia AlphaBetica e Ilona.  
Fonte: RUMJANEK (2009, p. 42) 

 

Outro fator relevante é o repertório já adquirido pela criança, 

pois a mesma terá maior ou menor dificuldade de leitura de determinada 

tipografia se já a conhecer. 

 Muitos teóricos afirmam que os tipos de letras com os quais o leitor já é 
familiarizado são mais confortáveis para ele devido à sua experiência de 
aprendizado, e por isso as preferências pelos tipos de letras variam nas 
diversas gerações de leitores (CLAIR & BUSIC-SNYDER. 2009 p, 195). 

O uso de caixas alta e baixa também é um fator de interferência 

para leitores iniciantes. O nosso alfabeto (ocidental) é composto por 26 

letras, das quais 19 apresentam variações entre a caixa alta e baixa e sete 

delas usam a mesma versão em ambos os casos. Conforme a tipografia 

usam-se 45 formas diferentes para se representar este alfabeto. Um 

exemplo é citado por SPENCER (SPENCER  RUMJANEK 2009, p. 34) 
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onde a palavra “ ” e “ ” podem ser representadas de 5 modos 

diferentes cada uma (FIGURA 13). 

Existem tipografias que utilizam as mesmas formas para as duas 

versões da letra, para que não ocorram confusões como as descritas 

anteriormente. 

 

 

Figura 13 - Diferentes possibilidades de representação da mesma palavra.  
Fonte: RUMJANEK (2009, p.34) 

 

Letras caixa alta “A” e “L” tem alto grau de legibilidade ao 

contrário de “B” e “Q”, que podem facilmente serem confundidas com “R” 

e “O” respectivamente (HOCHULI, 2013, p. 20). Nas caixas baixa as de 

melhor leitura, conforme HOCHULI (2013, p.20) são “d”, “m”, “p”, “q” e 

“w” e as letras com piores índices de legibilidade são “c”, “e”, “i”, “n” e “l”.  

 

 

Diversas são as variáveis de uma tipografia. Não se pode avaliá-

las de forma independente, visto que umas afetam as outras (CLAIR & 

BUSIC-SNYDER. 2009, p.201). Mas ao mesmo tempo é difícil aplicar testes 

de legibilidade que englobem todas as variáveis possíveis de uma 

tipografia. 

Neste capítulo abordou-se as principais variáveis que afetam a 

legibilidade de uma tipografia para crianças em fase de alfabetização, 
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assim como procurou-se delimitar pontos que possam ajudar a criança 

neste processo da aquisição da leitura. 

É evidente a partir da ciência da leitura, HCI, impressão, design gráfico e 
literatura de psicologia que a leitura pode ser prejudicada pela ineficiente e 
uso ineficaz de apresentação tipográfica (tipografia).Fatores tipográficos 
têm uma influência significativa sobre a forma como a informação é 
apresentada a crianças, e através destes outros meios de comunicação, 
afetando sua capacidade de lê-lo (VANDERSCHANTZ, 2012, p. 624 | 
tradução livre). 

Inicialmente quando se pensa numa tipografia, limita-se apenas 

ao desenho propriamente dito, porém quando analisamos uma letra 

detalhadamente temos que estar atentos aos seus detalhes como a 

proporção e tamanho de suas ascendentes e descentes, o “olho” da letra, 

se há serifa ou não, inclinação, ligaduras entre letras, espaçamento e 

espacejamento, entre outros. 

A figura 14 apresenta as partes pelas quais um tipo é composto. 

Alguns termos podem variar de nomenclatura conforme autor estudado. 

As definições aqui utilizadas são baseadas em FONTOURA & FUKUSHIMA 

(2012), CLAIR & BUSIC-SNYDER (2009) e LUPTON (2013). 

 

 

Figura 14 - Partes que compõem um tipo.  
Fonte: do autor 

 

As ascendentes são as “partes das letras que se projetam acima 

do olho médio do tipo” (FONTOURA & FUKUSHIMA, 2012, p. 44), podendo 

seu tamanho nas letras minúsculas ou caixas baixa exceder a altura das 

letras maiúsculas ou caixas alta. 

Já as descendentes, em contra partida às ascendentes, são as 

partes que ficam abaixo da linha base da tipografia. 
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Nos projetos tipográficos para crianças tende-se a ter 

ascendentes e descentes maiores que nas fontes padrões. Esse 

prolongamento das hastes dá-se para facilitar a identificação e a distinção 

entre caracteres.     

As ascendentes devem ser ligeiramente maiores que as caixas alta 

para que não se prejudique excessivamente a configuração como um todo 

(HOCHULI, 2013, p.14). 

Serifa são pequenos ornamentos ou prolongamentos dispostos 

em qualquer uma das extremidades da letra. O uso da serifa é opcional e 

pode ser em ângulo reto ou oblíquo. Muitas são as discussões sobre o uso 

ou não desse ornamento em tipografia para crianças. Em estudos já 

realizados comprovou-se que seu uso não interfere diretamente se já 

estiver no repertório das crianças, porém recomenda-se que quando 

houver serifa que ela seja apenas na base do caractere, como na fonte 

“Sassoon Primary” apresentada anteriormente. 

A ênfase, ou  pode ser tanto oblíquo quanto vertical, essa 

inclinação ajuda a caracterizar em qual grupo a fonte pode ser 

classificada11. SCHRIVER (2009, p. 266) comenta que quando uma fonte 

tem serifa e ênfase vertical ela aparenta mais formalidade e transmite 

mais seriedade em relação a uma fonte com ênfase oblíqua, mas não há 

estudos que comprovem esta suposição.  

Na área da educação, não existe um consenso sobre qual a melhor 

ênfase de uma fonte para criança, no Brasil, tende-se a usar a ênfase 100% 

vertical. 

Os brancos de uma fonte referem-se às áreas não impressas, 

podendo ser tanto interna quanto externa ao caractere. São as áreas entre 

letras, palavras e linhas. A área interna de uma letra interfere na leitura 

da mesma, devendo, em casos de crianças em alfabetização, ser grande o 

suficiente de modo a não ser ignorada pelos olhos do leitor e desta forma 

mudar a interpretação do caractere. 

O espaçamento entre palavras e entre letras podem influenciar 

diretamente a leitura na tela por crianças, visto que podem causar 

                                            
11 As principais classificações existentes para as fontes tipográficas são: Moderno, Estilo 
Antigo, Decorativo, Serifa, Sem Serifa e Manuscrito (WILLIANS, 1995). 
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confusões e distrações desnecessárias à criança (VANDERSCHANTZ 2008, 

p.1). 

A altura de “x”, ou o olho médio, é a altura das letras minúsculas 

de uma tipografia, sem considerar as ascendentes e descendentes. Essa 

altura é diferente para as letras redondas como o “o”, pois se 

apresentassem a mesma medida, visualmente pareceriam menores. Esta 

altura varia conforme a quantidade de pontos que está usando para uma 

fonte, porém o “x” será sempre o mesmo se comparado às proporções da 

tipografia. Por isso uma letra nunca deve ser distorcida.  

A medida “x” também é utilizada para indicar outras proporções 

de medidas da tipografia. (FIGURA 15) 

 

 
Figura 15 - Proporção de "x" nas fontes Didactica, Fabula e Sassoon.  
Fonte: CASARINI & FARIAS (2008, p. 67). 

 

Outra medida que deve ser considerada quando pensamos em 

tipografia para crianças é o ponto, que corresponde a distância do “topo 

da ascendente ou da letra capital à base da descendente”. Um ponto 

corresponde a 1/12 paica, sendo que 6 paicas correspondes a uma 

polegada (2,54 cm) (CLAIR & BUSIC-SNYDER. 2009, p.153). Ou seja 

(FIGURA 16):  

 

12 pontos = 1 paica 

6 paicas = 1 polegada (2,54 cm) = 72 pontos. 

Figura 16 - Resumo das comparações de medidas.  
Fontes: do autor. 

 

Esses valores dos pontos serão utilizados para medir o 

entrelinhamento, o espacejamento,  e  das letras/palavras. 

Assuntos que serão abordados na sequência.  
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Para que uma criança em fase de alfabetização consiga ter uma 

boa leitura (considerando crianças sem problemas visuais) a quantidade 

de pontos indicada para o uso em palavras e texto varia entre 14 e 16 

pontos. Tamanhos excessivamente grandes farão com que a criança 

reconheça a palavras em duas ou mais olhadas, fragmentada, dificultando 

a interpretação.  

Entrelinhamento, espacejamento vertical ou  é a medida 

entre a linha base de uma linha e a linha base da linha seguinte.  

Já o espacejamento é o espaço existente entre as letras em uma 

palavra, podendo ser mecânico, com espaços sempre iguais ou ópticos, 

com espaços ajustados proporcionalmente (FONTOURA & FUKUSHIMA, 

2012, p. 46). Esse espacejamento também recebe o nome de “ ”, 

palavra mais utilizada quando se faz ajustes manuais de redução ou 

ampliação dos espaçamentos entre letras. 

O termo “ ” é utilizado quando se deseja denominar o 

ajuste do espaçamento entre duas letras (LUPION, 2013, p. 98). 

O espaçamento entre as palavras, num texto para crianças, deve 

ser ligeiramente maior do que o padrão, assim como o espaçamento entre 

linhas deve ser maior, porém o entrelinhamento deve ser maior que o 

espaço entre palavras (WILLBERG & FORSSMAN, 2007, p. 76).  

“Os resultados poucos legíveis de uma composição a que ocasionalmente 
somos apresentados são, em grande parte, consequência de espaçamentos 
insuficientes entre as letras. Em todo o texto, a superfície impressa concorre 
com a não impressa. O mesmo vale para cada linha, cada palavra e cada 
letra” (HOCHULI, 2013, p. 24). 

Na figura abaixo (FIGURA 17) é possível visualizar o correto uso 

do entrelinhamento, espacejamento e espaçamento em um texto voltado 

para crianças. A quantidade de palavras foi definida pelo autor do poema. 

WILLBERG & FORSSMAN (2007) comentam que um espaço entre palavras 

deve ser suficiente para que a criança consiga captar a palavra toda sem 

ser atraída pela palavra posterior ou anterior. Assim como o espaço entre 

linhas deve ser grande o bastante para que o olhar não desvie para outra 

linha. Os usos corretos desses espaçamentos propiciam uma valorização 

das letras e das palavras, ajudando o leitor iniciante nesta etapa. 
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O espaço entre as letras individuais afeta a facilidade com que as letras 
podem ser identificados e, por sua vez, a facilidade de reconhecimento de 
palavras. O espaço entre as palavras, afeta transição positiva de fixação 
para a fixação, enquanto que, o espaço entre as linhas, afeta a capacidade 
do olho para navegar corretamente a partir da extremidade de uma linha 
para o início de uma nova linha. Por estas razões, devemos avaliar 
cuidadosamente as nossas decisões de espaçamento quando se aproxima 
um layout tipográfico, particularmente a infantil. (VANDERSCHANTZ, 2009, 
p.3 – tradução livre) 

O comprimento da linha deve ser compreendido em um só olhar 

(WILLBERG & FORSSMAN, 2007, p. 76). 

 

 

Figura 17 - Espaçamento correto para leitores iniciantes.  
Fonte: WILLBERG & FORSSMAN (2007, p. 76). 

 

Lembrando que o tamanho da linha influenciará na entrelinha, ou 

seja, quanto maior o comprimento da linha, maior deverá ser o 

entrelinhamento. Esse espaço entre linhas não dever ser somente 

proporcional ao tamanho da fonte, mas atender a regra descrita 

anteriormente. 

Quanto maior for o tamanho da fonte, maior deverá ser o 

entrelinhamento e o espaço vazio ao redor do bloco do texto, garantindo 

uma leitura eficaz (VANDERSCHANTZ, 2012, p.629). 

Uma palavra deve ser escrita por completo numa linha, evitando 

hifenizações, pois as mesmas dificultam a interpretação do leitor 

iniciante. 

O texto, quando composto com o objetivo de que o leitor 

iniciante tenha melhor compreensão, é recomendado que esteja alinhado 

à esquerda, pois “os espaços entre as palavras são iguais em todas as 
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linhas, resultando em uma estrutura interna constante” (WILLBERG & 

FORSSMAN, 2007, p. 76), mesmo que com comprimentos de linhas 

diferentes, assim a leitura será facilitada.  

Todas as variáveis apresentadas são interdependentes quando se 

avalia uma tipografia. Não é viável que se escolha apenas um aspecto da 

fonte para que a mesma seja julgada. Porém alguns pontos merecem 

destaque: 

- Utilizar ascendentes e descendentes levemente mais alongadas; 

- Quando usar serifas, que as mesmas sejam pequenas ou 

preferencialmente sem serifa na parte superior da tipografia; 

- A letra cursiva digital deve manter as mesmas conexões que a 

letra cursiva manual, principalmente nos encontros vocálicos; 

- Os brancos, ou olhos internos e externos da fonte devem ser 

suficientemente grandes para não ser ignorado pela criança, evitando 

confusões desnecessárias; 

- Preferência por ênfase vertical; 

- Uso de letra preta sobre fundo branco; 

- Espaçamento e espacejamento maior que o padrão; 

- Traçado forte, cor escura; 

- Não utilização de hifenização; 

- Máximo de 50 toques por linha. 

Em suma, as variáveis aqui descritas assim como suas 

características, serão determinantes para a escolha das fontes 

tipográficas que serão utilizadas posteriormente nos testes de 

legibilidade com as crianças em fase de alfabetização.  

Ao projetar materiais de leitura para crianças, é fundamental que 

as decisões tipográficas sejam feitas de acordo com a capacidade do 

leitor para identificar as informações.  
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Legibilidade é o termo utilizado para definir a “clareza visual do 

texto, em geral baseada em tamanho, tipografia, contraste, bloco de texto 

e espacejamento dos caracteres usados” (LIDWELL et al., 2010, p.148). 

Existem relatos de testes realizados para fins de qualificar 

legibilidade desde 1790, quando Jean Anisson imprimiu o mesmo texto 

em duas folhas separadas e com famílias tipográficas diferentes, e pediu 

que as pessoas lessem a determinadas distâncias para saber qual dela 

tinha uma melhor legibilidade. Na época utilizou as fontes Didot e 

Garamond, ficando esta segunda com melhores resultados 

(RUMJANEK,2009, p.7). 

Após este teste de legibilidade, houve diversos outros, porém 

nem todos visando somente as questões da fonte tipográfica. Muitos 

foram focados para questões psicológicas e neurológicas, a fim de 

compreender o processo de interpretação dos dados e buscando 

condições ótimas de leitura (RUMJANEK, 2009, p. 8). 

Porém essas condições ótimas de leitura, nem sempre são 

avaliadas de forma adequada, pois, na maioria das vezes, estes testes são 

conduzidos por pessoas que não têm o domínio do processo tipográfico, 

e assim não são capazes de julgar qual a fonte tipográfica que se encaixa 

no perfil ideal para a avaliação. É preciso saber diferenciar para qual 

objetivo determinado a fonte foi desenvolvida, seja texto contínuo, títulos 

ou um misto dessas informações, ou mesmo para outras finalidades. 

O tempo de uma avaliação também pode interferir no resultado, 

porém não irá alterá-lo. Quanto maior o tempo, maior a tendência de que 

as dificuldades encontradas se acentuem. 

Os testes voltados para questões da fonte tipográfica contem 

variáveis que são classificadas de dois modos: variáveis independentes e 

variáveis dependentes. Variáveis independentes são aquelas que 

“influenciam, determinam ou afetam uma ou outra variável” no decorrer 

do teste; já as variáveis dependentes, são “fatores e/ou fenômenos a 

serem explicados ou descobertos” (LAKATOS & MARCONI, 1991, p.172). 
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Conforme o objetivo principal da avalição, estas variáveis podem ser 

alteradas.  

“Um estudo que controle a distância e os parâmetros tipográficos a serem 
testados (variáveis independentes), por exemplo, pode avaliar a leitura 
segundo o tempo de percepção, quantidade e tipos de erros cometidos, 
frequência das piscadas, opinião, compreensão e movimento ocular 
(variáveis dependentes)” (RUMJANEK, 2009, p. 9).  

Na maioria das pesquisas a tendência é de que a variável 

independente anteceda a dependente, visto que a segunda será o 

consequente da situação (LAKATOS & MARCONI, 1991, p.173). Quando da 

situação inversa, estão à procura da “causa” para a variável independente. 

É difícil conduzir um teste de legibilidade de forma natural, sem 

influências externas e/ou com variáveis controladas. Existem diversos 

métodos e técnicas para se avaliar este tema, cada com suas 

particularidades conforme o interesse específico da pesquisa. Rehe 

(1974), Spencer (1969) e Tinker (1963) são alguns exemplos. Mas como 

RUMJANEK ressalta é de suma importância para a aplicação desses 

métodos que se tenha acesso ao descritivo completo, sendo que nenhum 

pode ser adequado para avaliar uma família tipográfica completa, 

havendo a necessidade de mesclar técnicas para que se obtenha o 

resultado satisfatório (2009, p.9). 

A seguir são apresentados alguns métodos e técnicas para testes 

de legibilidade propostos por diversos autores: 

1 – Velocidade de percepção: método pelo qual é possível 

observar quantificando, a legibilidade de letras, símbolos ou desenhos 

alternativos específicos. Nesta variável a situação de leitura é bastante 

artificial não sendo recomendada a generalização de resultados. 

2 – Percepção à distância: como o próprio nome indica, é o 

método utilizado para verificar a legibilidade de fontes tipográficas que 

precisam ser lidas à distância, buscando determinar qual a distância 

adequada para a leitura de determinados símbolos. Para que se possa 

medir corretamente, é indicado que se faça este tipo de teste em 

ambiente controlado, impedindo que variáveis externas influenciem nos 

resultados. 
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3 – Percepção da visão periférica: método usado para “medir a 

visão horizontal a partir do ponto de fixação em que um sinal pode ser 

percebido com precisão e assim medir os limites da visão indireta” 

(RUMJANEK, 2009, p.12). Usado para medir legibilidade relativa em textos 

contrastados (preto sobre branco e vice-versa). 

4 – Variador focal: técnica aplicada para avaliação específica de 

letras e símbolos do alfabeto isoladamente. As variáveis, distância e 

iluminação, são mantidas constantes, enquanto uma imagem da fonte a 

ser avaliada é desfocada completamente, através de jogo de lentes, e 

gradativamente recolocada no foco até que o leitor consiga ter uma 

leitura perfeita, sendo neste momento feita a verificação da legibilidade. 

5 – Visibilidade: através de um medidor de visibilidade (série de 

filtros) o texto deve ser lido. Conforme a densidade aplicada, há variação 

na percepção. Técnica aplicada inicialmente para letras isoladas e 

posteriormente para verificar a variação de brilho e contraste entre papel 

e material impresso. 

6 – Frequência das piscadas: mesmo não sendo um método muito 

aceito por diversos autores, Luckiesh e Moss conseguiram comprovar, em 

1941, que um maior número de piscadas estava associado a maior 

dificuldade de leitura (em adultos com visão normal), e portanto, com 

materiais de baixa legibilidade. Nesta técnica há a contagem manual ou 

não do número de piscadas em determinado tempo de leitura 

(RUMJANEK, 2009, p. 15). 

7 – Quantidade de trabalho: método no qual se mede a 

quantidade de texto lido em determinado tempo, ou vice-versa, assim 

como sua compreensão. Em testes como esse foi possível constatar que a 

“primeira letra e o formato da palavra são pistas visuais importantes para 

o processo de leitura” (RUMJANEK, 2009, p. 17). 

8 – Medição do movimento dos olhos: através de ferramentas 

específicas ( ) é possível verificar a qualidade de uma família 

tipográfica. Nesta técnica o movimento do globo ocular é acompanhado, 

verificando as fixações ocorridas em cada ponto do texto, assim como o 

período que dura esta fixação e se ocorreram regressões no processo de 

leitura. 
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9 – Erros: quando existem parâmetros determinados a serem 

avaliados quanto a legibilidade, a contagem e análise de erro durante a 

leitura é um fator de grande relevância. Nesta técnica é aconselhado que 

o ambiente seja o mais natural possível, assim como o texto a ser lido 

não deve ser de conhecimento do leitor. São analisadas as trocas 

(significados, similares, espelhamentos), omissões e correções 

sequenciais.  

10 – Opinião dos leitores: através de entrevistas e questionários, 

com perguntas objetivas ou abertas, é possível obter uma pesquisa com 

dados quantitativos ou mais qualitativos (pesquisa exploratória). 

11 – Compreensão: método para medição do nível de 

entendimento atingido pelo leitor. Palavras desconexas com o texto são 

inseridas no meio de uma frase para que se possa verificar se realmente o 

leitor está atento ao texto todo. 

Os métodos de contagem de erros e opinião dos leitores serão 

discutidos mais detalhadamente no capítulo seguinte, pois foram os 

métodos escolhidos para a aplicação dos testes de legibilidade desta 

pesquisa. A cronometragem do tempo será usada, porém servirá somente 

como um padrão comparativo para grandes diferenças. Em caso de 

tempos similares os mesmos serão descartados. 

A opção da escolha por esses dois métodos se deu por ser 

possível, através deles descobrirem-se as facilidades e/ou dificuldades 

encontradas pela criança na decodificação dos caracteres da família 

tipográfica apresentada.  

Na contagem de erros, mesmo que em um ambiente controlado, e 

a criança sabendo que está sendo observada ela não é influenciada por 

interferências do pesquisador, o que propicia resultados mais reais. 

Assim como questionar o participante a respeito de suas opiniões sobre o 

material apresentado, e os porquês dessas opiniões podem ajudar o 

pesquisador a identificar características marcantes na tipografia.  

Diversos pesquisadores utilizaram esses métodos para aferir suas 

pesquisas, tais como Sue Walker (2005), Bridi Raban (1982), Veral Coghill 

(1980) e Bror Zachrisson (1965) (RUMJANEK, 2009, p. 68). 
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Letícia Rumjanek (2009), em sua pesquisa, fez um levantamento 

detalhado de diversos testes desenvolvidos para aferir a legibilidade de 

uma fonte tipográfica, porém a mesma ressalta que na grande maioria, 

estas avaliações são utilizadas para comparar fontes já existentes, poucos 

foram usados para avaliar novas famílias tipográficas ou conceitos.  

O propósito do teste a ser desenvolvido é avaliar características 

gerais de famílias tipográficas existentes, para que as mesmas 

características possam ser aplicadas a outras tipografias semelhantes. 
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A presente pesquisa de mestrado tem como teor principal sugerir 

diretrizes para a escolha e o uso de fontes tipográficas nos meios digitais 

em materiais voltados para crianças em fase de alfabetização. 

O processo foi iniciado com a verificação da legibilidade de 

determinadas fontes tipográficas nos meios digitais, na sequência foram 

avaliadas a forma dos caracteres tipográficos, isto é, a diferenciação entre 

os caracteres, e o tempo; consequências do uso do tempo, para que 

juntamente com a equipe pedagógica, possa-se avaliar se o tempo 

utilizado para a leitura foi adequado ou não. E em caso negativo se 

ocorreu por dificuldade da criança ou por dificuldade de compreensão da 

fonte tipográfica utilizada.  

De acordo com pesquisas já realizadas, com essas variáveis é 

possível comparar a legibilidade entre fontes tipográficas.   

A leiturabilidade12 não foi analisada nesta pesquisa, pois neste 

caso seria necessário também a avaliar a compreensão de texto. O 

trabalho levou em consideração somente a leitura de palavras avulsas. 

Dentre as variáveis tipográficas, foi determinado, pela pesquisa 

realizada junto a especialistas da área educacional e também do teste de 

legibilidade com as crianças, ser possível verificar as características 

predominantes, tais como comprimento das ascendentes e descendentes, 

abertura do olho, contrastes entre fino e grosso, assim como espessura 

do traço. Além de poder verificar quais são as principais trocas e 

inversões das letras que as crianças cometem. 

Para esse fim optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa, tanto 

com especialistas da área de alfabetização, quanto com as crianças na 

faixa etária determinada. Estudos “qualitativos fornecem informações 

                                            

12 Leiturabilidade limita-se à compreensão do texto, em função de como está estruturado e 
da linguagem utilizada (Fontoura & Fukushima, 2012. P. 53). 
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valiosas sobre os leitores, e como eles usam, interagem e pensam sobre 

os livros que estão lendo” (Thiessen & Dyson 2010  Hinchman, 

2005), com as devidas adaptações para os meios digitais. Foram feitas 

gravações de voz dos entrevistados (crianças) para posteriores 

verificações.  

Esta é uma área de pesquisa relativamente nova, conforme 

comentado anteriormente, pois não foram encontradas pesquisas cujo 

foco fosse a tipografia para criança, e nenhuma que se tenha 

conhecimento, voltada exclusivamente para a fase de alfabetização em 

meios digitais, sendo as pesquisas existentes voltadas para os meios 

impressos. Por essas características determinou-se a pesquisa como 

exploratória. 

A estrutura da pesquisa de campo, teste de legibilidade com 

crianças, foi desenvolvida baseada nos procedimentos propostos 

RUMJANEK (2009). Neste procedimento propõem-se verificar, através da 

leitura de palavras sem formação de frases, quais os principais erros 

cometidos em cada grupo de tipografia apresentado. 

Este estudo teve um caráter exploratório. Numa pesquisa 

exploratória, conforme MARCONI & LAKATOS (2008, p. 71), o objetivo é 

“formular questões ou um problema, com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses, aumentar familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato 

ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e clarificar conceitos”.  

Em pesquisas deste tipo, não há a necessidade do uso de uma 

amostra baseada em estudos probabilísticos, pois são estudos com 

número reduzido de participantes. Um estudo de manipulação 

experimental visa “manipular uma variável independente, a fim de 

localizar variáveis dependentes que estejam associadas a ela” (MARCONI 

& LAKATOS 2008, p. 72), podendo ser alteradas as técnicas de observação 

durante o processo. 

Todo procedimento aqui proposto foi submetido ao comitê de 

ética da Universidade Federal do Paraná e aceito no dia 29 de agosto de 

2014.  Os modelos dos termos de consentimento apresentado aos 

participantes se encontram no apêndice (APÊNDICES A e B). 



48 
 

 

 

A pesquisa foi realizada em etapas, com algumas ocorrendo de 

modo sequencial e outras paralelamente, conforme a situação, 

exemplificando-se na figura 18. 

Inicialmente houve busca da teoria, partindo dos trabalhos 

existentes, para embasarem a presente pesquisa. Foram estudados os 

assuntos referentes ao processo de aquisição de leitura pela criança, 

assim como o processo de leitura nos meios digitais, conforme descrito 

no capítulo 2 dessa dissertação.  

Ainda nas questões teóricas, foi possível levantar as principais 

características da tipografia para o público-alvo.  Sendo assim, possível 

assim determinar as variáveis que seriam analisadas no teste final. 

Já na fase de pesquisa de campo, houve uma busca de 

informações com especialistas, profissionais da área de educação na fase 

de alfabetização e pré-alfabetização, o que possibilitou complementar e 

averiguar as informações levantadas na fase teórica.  

A partir das discussões com especialistas foi possível estruturar o 

teste de legibilidade para crianças. Sendo este aplicado na sequência.  

A análise dos resultados forneceu a base visando delimitar as 

diretrizes para a escolha e uso de tipografia adequada aos meios digitais, 

voltada para crianças em fase de alfabetização.  

O detalhamento de cada etapa será apresentado nos capítulos 

seguintes. 
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Figura 18 - Organograma das fases da pesquisa exploratória.  
Fonte: do autor. 

 

 

Primeiramente foram definidas as escolas parceiras para a 

aplicação dos testes de legibilidade com as crianças. Este foi ponto de 

partida, pois cada escola mantém um processo de alfabetização diferente. 

Todas as escolas finalizam a alfabetização formal no 3º ano do Ensino 

Fundamental, porém, cada uma tem independência para desenvolver seu 

processo. Algumas iniciam com letras maiúsculas e minúsculas já no 1º 

ano, outras inserem as letras caixa baixa apenas no segundo ano. A 

iniciação da letra cursiva também poder variar em cada instituição. O 

contato antecipado com essas informações foi importante para que a 

pesquisadora pudesse desenvolver testes adequados aplicáveis a toda 

amostra selecionada. 

As escolas parceiras nesta pesquisa são: o Centro de Atividade 

Educacional Tistu (particular), a Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Trilhas (particular), Escola Projeto 21 (particular) e a Escola 

Municipal Cerro Azul (pública). Na figura 19, tem-se a localização das 

mesmas na cidade de Curitiba, sendo representadas pelas letras 

sequenciais “A”, “B”, “C” e “D”. 
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O Centro de Atividade Educacional Tistu é composto pelo Ensino 

Infantil, com crianças a partir de 11 meses, e o primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano). A escola segue as linhas de aprendizagem 

construtivista e sociointeracionista. As atividades regulares de ensino são 

realizadas no período da tarde, porém alguns alunos frequentam o 

período integral, desenvolvendo atividades extracurriculares. Para os 

testes desta pesquisa, foram selecionados os alunos que estão o dia todo 

na escola, para que não interferisse no conteúdo regular. A sede do 

Ensino Fundamental desta escola está localizada no bairro do Campo 

Comprido. 

A Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Trilhas, 

localizada no bairro Juvevê, também segue as linhas construtivista e 

sociointeracionista, atendendo alunos do maternal até o 5º ano. Contêm 3 

turmas do 2º ano do Ensino Fundamental com 70 alunos no total. Assim 

como no Tistu, apenas os alunos do contra turno participaram da 

pesquisa. 

A Escola Projeto 21, localizada no bairro Seminário, conta com 

uma estrutura para atender alunos desde a educação infantil, a partir de 

1 ano e 6 meses de idade, até o Ensino Fundamental completo, 9º ano. As 

atividades regulares das crianças de 2º ano do Ensino Fundamental são 

realizadas no período da tarde, sendo neste turno a realização dos testes. 

Assim como a maioria das escolas particulares de Curitiba, há a 

predominância do método construtivista.  

Já a Escola Municipal Cerro Azul, situada no bairro Bacacheri, 

atende à população desta região e conta com turmas que vão do Ensino 

Infantil – pré (com crianças a partir de 4 anos que ficam em período 

integral na escola) até o 5º do Ensino Fundamental. Os alunos do 1º ao 5º 

ano têm aulas somente em um turno, sendo que as crianças do 2º ano 

que farão parte da pesquisa estudam no período da tarde. Todos os 

professores desta instituição estão participando do PNAIC (Plano 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) e estão empenhados para que 

a meta do governo de alfabetizar as crianças até o final do 3º ano seja 

cumprida. O processo de alfabetização nesta escola ocorre de maneira 

diferente das escolas apresentadas anteriormente, visto que os primeiros 
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contatos com as letras ocorrem somente início do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, raras vezes ocorre no ensino infantil.  

A escolha das escolas deu-se de forma aleatória, sem inclusão ou 

exclusão por métodos aplicados. Foram feitos contatos com diversas 

instituições de ensino da cidade e as que se mostraram mais interessadas 

e dispostas a participar da pesquisa foram inclusas, limitando-se a 

quantidade com a finalidade de realizar uma sondagem de qualidade. 

Em todas as escolas participantes, foram feitas reuniões com as 

coordenadoras ou supervisoras do Ensino Fundamental para 

apresentação da proposta, assim como sondagem inicial dos processos de 

alfabetização aplicados em cada escola.  

Após o contato inicial, foram agendadas entrevistas com os 

professores envolvidos na alfabetização, descritas no capítulo seguinte. 

 

 

Figura 19 - Mapa de localização de Curitiba.  
Fonte: Prefeitura de Curitiba. Acesso em 11/12/13. 



52 
 

 

 

A primeira fase da pesquisa de campo teve como foco o grupo 

professores ativos na fase de alfabetização legal. 

O objetivo desta etapa foi levantar informações acerca do 

processo de alfabetização aplicado; sondagem sobre o uso dos meios 

digitais em atividades de formação e pesquisa sobre preferencias 

tipográficas com os profissionais que trabalham diretamente com as 

crianças em alfabetização.  

Foram entrevistas ao todo 21 professores que atuam entre o Pré-

313 até o 3º do Ensino Fundamental. Este grupo, não era formado só pelos 

professores do público-alvo (alunos do 2º ano). Isso para que fosse 

possível entender o processo de alfabetização como um todo e verificar 

como são introduzidas as diversas tipografias ao longo do processo. 

Foram entrevistados cinco professores do Pré-3, três do 1º ano, 

nove do 2º ano e três do 3º, além de uma professora de informática. A 

faixa etária dos professores estava entre 23 e 54 anos, com um ano de 

experiência no mínimo como alfabetizadora, sendo a mais experiente com 

24 anos de magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O grupo foi composto por pedagogos e professores 

alfabetizadores das escolas parceiras, além de um professor que não 

estava vinculado a estas instituições. Estes profissionais foram 

selecionados pelos seguintes critérios:  

- Formação na área pedagógica ou magistério; 

- Área de atuação: alfabetização das séries iniciais do Ensino 

Fundamental ou último ano da Educação Infantil; 

- Utilização dos meios digitais (computadores  e 

) como complemento das aulas. 

A entrevista com os especialistas teve como objetivo o 

levantamento de informações sobre o processo de alfabetização da 

                                            

13 A nomenclatura utilizada para nomear o último ano do ensino infantil varia de 
acordo com a instituição, sendo no caso das escolas entrevistadas sendo 
chamadas de Pré-3, Infantil 5, Infantil 3 ou Pré. 
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criança, como está sendo a interação com o meio digital, terminologias 

utilizadas com as crianças para denominar as fontes tipográficas e a 

pesquisa sobre opinião tipográfica. 

Sobre o uso da entrevista, é valido assinalar que ela é um dos principais 
instrumentos de pesquisas qualitativas. A sua utilização, segundo Zago 
(2003), não segue receitas prontas. A regra é respeitar princípios éticos e de 
objetividade na pesquisa, bem como garantir as condições que favoreçam 
uma melhor aproximação da realidade social estudada [...] (ZAGO, 2003 
apud GHAZIRI, 2008 p. 65). 

MARCONI & LAKATOS (2008, p. 80) comentam que a entrevista é 

um método que pode ajudar na coleta de dados ou auxiliar num 

diagnóstico. Através das entrevistas pretende-se definir a quantidade de 

palavras e/ou frases a serem utilizadas para o teste, assim como o nível 

de dificuldade ortográfica. Será definido nessa fase o uso de caixa-alta e 

caixa-baixa no texto além do uso da letra cursiva. 

“A entrevista consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, 
fidedignidade e validade de um certo ato social como a conversação” 
(GOODE & HATT apud MARCONI & LAKATOS 2008, p. 81). 

Esta etapa deu-se através de entrevista semiestruturada, na qual 

os participantes foram questionados sobre formação, experiência docente 

alfabetizadora, métodos de alfabetização, usos dos meios digitais e 

avaliação sobre o erro da criança (APÊNDICE C). Na entrevista 

semiestruturada, apesar de existir um padrão básico a ser seguido, teve-

se a liberdade de conduzir cada entrevista conforme a situação, sendo 

que, quando o entrevistador julgasse necessário incluir novos 

questionamentos para ter melhor entendimento, não houve problema. 

Nessas situações, normalmente eram usadas perguntas abertas e a 

tendência foi receber respostas mais informais.  

Após esta etapa inicial, foram apresentadas seis famílias 

tipográficas, sendo duas famílias com serifa (Times New Roman e 

Century), duas sem serifa (Sasson e Helvética) e duas cursivas 

(MamaeQueNosFaz e Infantil). O objetivo desta fase era verificar 

características específicas que podem ajudar ou atrapalhar o processo de 

alfabetização da criança, quando da leitura nos meios digitais. 
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A definição das tipografias se deu baseada nas delimitações 

apontadas no embasamento teórico, buscando através das fontes 

propostas atender a maior parte das características indicadas como 

essenciais para uma boa legibilidade no computador. Desta maneira 

estabeleceram-se as seguintes características: 

- ascendentes e descendentes alongadas; 

- serifas pequenas ou sem serifa na parte superior da tipografia; 

- letra cursiva com conexões entre os encontros vocálicos; 

- letra preta sobre fundo branco; 

- brancos internos e externos evitando confusões desnecessárias; 

- ênfase vertical; 

Outro ponto importante utilizado na escolha das tipografias, foi a 

facilidade de acesso pelos usuários finais, visto que algumas famílias 

tipográficas que apresentavam as características necessárias, não eram de 

uso livre e consequentemente acabavam não sendo utilizadas pela 

maioria. 

Na tipografia Sassoon, optou-se por usar a versão itálica, pois a 

mesma já havia sido utilizada em teste de legibilidade com crianças e 

houve boa aceitação. Sua angulação é bem pequena não sendo tão 

contrastante como outras tipografias tradicionais. 

As demais fontes foram utilizadas no seu formato regular e na 

cor preta. 

As tipografias foram apresentadas em tela de notebook Dell 15” 

através de arquivo PDF com apresentação em tela cheia, sem outras 

informações paralelas.  A resolução utilizada foi 1366 x 768 . O ângulo 

de leitura foi definido pelo participante, assim como o tempo que 

desejava permanecer em cada lâmina, podendo alterar sempre que 

achasse necessário. 

O arquivo era composto por 4 lâminas no formato 29,7 x 21 cm. 

Na primeira lâmina, eram apresentadas todas as tipografias com o 

alfabeto completo tanto em caixa alta quanto em caixa baixa, sendo a 

tipografia 1 – Times New Roman, tipografia 2 - Century , tipografia 3 - 
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MamaeQueNosFaz , tipografia 4 - Infantil, tipografia 5 – Sasson e 

tipografia 6 – GillSans MT (FIGURA 20) .  

Na lâmina 2 estavam somente as tipografias com serifa, 1 e 2, 

novamente apresentadas com alfabeto completo e mais algumas 

combinações de palavras. Essas combinações foram as mesmas para 

todas as tipografias para que os entrevistados pudessem comparar com 

maior exatidão (FIGURA 21). 

A lâmina 3 continha as tipografias cursivas e por último na 

lâmina 4, as famílias tipográficas sem serifa (FIGURA 22 e 23). 

O formato das lâminas foi definido para que na visualização de 

tela inteira o tamanho ficasse 1:1. 

As letras que compuseram o teste estavam no corpo 24 com 

entrelinhamento 28.8, já as palavras estavam no tamanho 22 com 

entrelinhamento 26.4. Optou-se por essa diferença de corpo da fonte para 

verificação de aceitabilidade. 

Na pesquisa de opinião tipográfica, foi solicitado que os 

entrevistados avaliassem se usariam ou não aquela família para 

atividades nos meios digitais, destacando que qualidades e defeitos as 

mesmas apresentavam. A fonte tipográfica com melhor aceitabilidade 

entre os professores em cada uma das categorias será utilizada para o 

desenvolvimento dos testes finais com as crianças. Na figura 24 tem-se a 

primeira página do formulário que os entrevistados receberam. O 

formulário completo encontra-se no apêndice D. 
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Figura 20 - Lâmina 1 das tipografias com serifa apresentada aos professores. Escala 1:2. 
Fonte: do autor 

 

Essa aceitabilidade foi baseada na Escala de Lickert (MARCONI & 

LAKATOS 2008, p. 109) que apresenta considerações acerca das opiniões 

dos entrevistados sobre o objeto estudado, podendo ter relações diretas 

ou indiretas. Esses questionamentos foram apresentados em forma de 

palavras em escala que expressavam a aprovação, total ou parcial, 

neutralidade, reprovação total ou parcial também, e sendo assim foi 

possível quantificar os resultados.  
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Figura 21 - Lâmina 2 das tipografias com serifa apresentada aos professores. Escala  1:2. 
Fonte: do autor. 

 

Figura 22 - Lâmina 3 das tipografias cursiva apresentada aos professores. Escala 1:2. 
Fonte: do autor. 
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Figura 23 - Lâmina 4 das tipografias sem serifa apresentada aos professores. Escala 1:2. 
Fonte: Do autor 

 

Essa etapa de entrevistas com especialistas foi importante, e 

considerada adequada para este modelo de pesquisa pela pequena 

quantidade de estudos de tipografia específica para crianças em 

alfabetização. E os que foram realizados até o momento ainda 

apresentam resultados inconclusivos, dificultando a elaboração de 

parâmetro corretos para os testes finais.  
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Figura 24 - Lâmina 01 da ficha da pesquisa de opinião tipográfica.  Escala 1:2. 
Fonte: do autor 

 

 

As entrevistas com as professoras foram realizadas entre os 

meses de agosto e setembro de 2014, nos respectivos locais de trabalho 

dos participantes. Cada uma durou em média 30 minutos. As 

informações que seguem foram coletadas nestas entrevistas. 
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Inicialmente, nos questionamentos sobre métodos e técnicas 

utilizados para o processo de alfabetização, os professores afirmaram 

que por normas das instituições de ensino nas quais atuam, o padrão é 

seguir a linha construtivista, porém os mesmos têm liberdade para 

adequar conforme as necessidades verificadas em sala de aula. Todos 

disseram que usam uma mistura de todos os métodos estudados por eles 

até o momento, e que conforme o aluno, focam mais em uma 

determinada linha ou em outra. 

Essa flexibilidade faz com que o professor consiga auxiliar o 

aluno de forma mais objetiva e promissora, tanto que a maioria das 

crianças que estão no final do 2º ano, período no qual o teste de 

legibilidade foi aplicado, não apresentam dificuldades de identificação de 

caracteres. Outro aspecto importante é que não são aplicadas restrições 

gramaticais, por parte dos professores. 

Porém existem alguns encontros silábicos que são mais difíceis 

de serem lidos, devido aos sons que geram e que em muitas vezes são 

similares. Assim como o as inversões por similaridade gráfica ou 

aparente. As principais trocas que ocorrem são: 

- som de “SS” e “M” antes de “P” ou “B”; 

- troca gráfica de “G” e “Q”; 

- troca gráfica pelo som “X” e CH”; 

- troca de som por similaridade gráfica “a/e”–“I/l”–“p/b”–“q/d”;  

Na maioria das escolas, os caracteres começam a ser 

apresentados através do contato com os nomes próprios de cada criança, 

posteriormente com os nomes dos colegas e assim sucessivamente. Essa 

fase inicial ocorre no final da Educação Infantil e início do Ensino 

Fundamental. 

Com esse fluxo de aprendizagem a criança começa o contato com 

as letras caixa alta, sem serifa e ênfase vertical. As letras caixa baixa e 

serifadas são apresentadas como letras “ ” e o contato ocorre 

quando do uso de livros, revistas e meios digitais, ainda no primeiro ano, 

porém não é exigido que o aluno transcreva.  
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A letra cursiva é apresentada em alguns casos no final do 

primeiro ano, mas na maioria das escolas somente no 2º ano quando a 

coordenação fina da criança já está mais desenvolvida. A apresentação 

precoce, no ponto de vista dos entrevistados, gera muito mais uma 

tentativa da criança de representar a letra cursiva, como se estivesse 

desenhando, do que propriamente entendendo. 

Com o processo de alfabetização adiantado, o tipo da letra 

também é um indicativo do estilo de texto que está sendo trabalho, tais 

como: uso de caixa alta para títulos, variação de caixa alta e baixa para 

textos, itálicos para palavras estrangeiras.  

Nesta fase de alfabetização, os professores são unânimes em 

falar que não há erro por parte da criança, mas sim tentativas de acerto 

perante o problema apresentado, é a fase em que há a transição do 

desenho para a escrita. Só começam a considerar erro, quando o aluno já 

tem domínio do que está sendo apresentado e ignora as informações 

recebidas. Quando ocorre o erro, tanto da leitura quanto na escrita, os 

professores costumam não criticar o aluno, mas sim mostrar-lhe o 

caminho para identificação e autocorreção. 

Neste quesito erro, a tipografia entra como um auxiliar no 

processo. Quando há uma mudança drástica da tipografia costumeira, os 

professores percebem que ocorre uma maior dificuldade de identificação 

dos caracteres, assim como tentativas de adivinhação e apontamento por 

parte das crianças para as letras que não conseguiram compreender.  

Uma professora que trabalha em escolas com diferentes níveis 

sociais, complementa que as crianças com maior poder aquisitivo e maior 

acesso às informações tendem a ter maior facilidade na diferenciação dos 

caracteres.  

O meio digital é uma realidade constante para a geração que está 

sendo alfabetizada agora, e ajuda no processo de alfabetização, visto que 

há grande quantidade de informações que os alunos já tiveram contato, 

assim como as variedades das tipografias. 

As principais atividades desenvolvidas com os alunos são 

pesquisas sobre temas que estão ocorrendo em sala de aula, digitação de 

pequenos textos, ditados, jogos  e palavras-cruzadas. 
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Na etapa da pesquisa de opinião tipográfica, pôde-se constatar 

que apesar de haver o costume do uso de letras sem serifa e ênfase 

vertical, os professores estão abertos à utilização de tipografias 

diferentes, pois entendem que isto facilita o aprendizado dos alunos, 

devido ao contato com diversas tipografias principalmente nos meios 

digitais. 

Nas tipografias com serifas, Times New Roman e Century, as 

críticas apresentadas pelos entrevistados apontam mais para a falta de 

costume na utilização dos mesmos, porém afirmam ser um desenho de 

letra muito similar ao que desenham no quadro, exceto pela própria 

serifa. Ambas as tipografias tiveram boa aceitação, sendo que 61% dos 

entrevistados aprovaram totalmente sua utilização nos meios digitais. 

As restrições apresentadas são sobre o contraste entre as linhas 

grossas e finas das fontes. Outro ponto negativo apresentado é o 

espaçamento entre letras, considerado pequeno. A letra “L” na fonte 

Times New Roman pode ser facilmente confundida com o número “1”, 

assim como o “f” com o “7”. As letras “G-R-L-g-l-r” também foram 

consideradas de baixa legibilidade e alta probabilidade de gerar 

confusões ou trocas. Já na Century os pontos negativos se restrigiram as 

letras “Q-g”, que foram consideradas muito rebuscadas e a letra foi 

considerada mais clara que a Times New Roman, podendo em alguns 

casos dificultar a leitura. 

O grupo de fontes cursivas foi aceito positivamente, pois para a 

maioria dos professores este era o primeiro contato com letras muito 

similares ao traçado apresentado em sala de aula. Apesar de haver 

algumas características negativas, que serão discutidas na sequência, 

ambas tiveram boa aprovação total ou parcial. A tipografia 

MamaeQueNosFaz com 36% das aprovações e a Infantil 47%.  

Os principais pontos negativos relacionados à família 

MamaeQueNosFaz foram a semelhança entre as letras “P-Y” com o “p-y”. 

Outro ponto de destaque é a não conexão de diversas letras com as 

posteriores, como exemplo o “b-v”. A espessura do traçado foi 

considerada fraca e por ter aparência de ter sido escrita sobre uma régua, 

o que atrapalhar também. Como pontos positivos, a similaridade ao 
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traçado manual foi destacada e as letras isoladamente para uso na 

apresentação inicial do alfabeto.  

As tipografias Sassoon e GillSans MT foram apresentadas no 

grupo das fontes sem serifa, ambas obtiveram as melhores aceitações 

entre todas as tipografias, 53% e 74% respectivamente. Os pontos de 

destaque na Sassoon foram espessura do traçado, a clareza visual e o 

desenho da letra “a”, tendo como pontos negativos a ênfase não vertical e 

o desenho da letra “f”. Já a tipografia GillSans MT se destacou pela forma 

bem definida de cada letra, clareza visual, ênfase vertical e facilidade de 

acesso, pois já é muito conhecida pelos alunos. O traçado da letra “g” foi 

colocado como ponto negativo, assim como foi considerada levemente 

espessa. 

Na imagem a seguir (FIGURA 25) é possível visualizar as 

avaliações dadas para cada tipografia. No apêndice G estão os gráficos 

separados de cada tipografia. 

 

 

Figura 25 - Grau de aceitabilidade das tipografias.  
Fonte: do autor 
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Os entrevistados comentaram ainda que conforme a realidade do 

aluno, classe social e estímulos familiares, as confusões causadas pelo 

uso de diferentes tipografias podem aumentar ou diminuir. Nas 

realidades de maior poder aquisitivo, e consequentemente maior contato 

com as diversas tecnologias, disponíveis essa confusão é menor.  

Com bases nas entrevistas realizadas, foi definido que as 

tipografias Century, Infantil e GillSans MT seriam as escolhidas para a 

realização do teste de legibilidade com as crianças. 

 

Com informações a cerca do processo de aquisição de leitura da 

criança, características tipográficas e teste de legibilidade, foi necessário 

conhecer algumas das atividades que as crianças fazem nos meios 

digitais, baseado nas informações obtidas com os especialistas, quais 

suas principais características, e familiarizar-se com elas, para posterior 

diálogo com as crianças e definição dos parâmetros para o teste de 

legibilidade. 

Os  escolhidos foram definidos pelos critérios de fácil acesso, 

gratuidade e variedade de atividades. Assim como as imagens ou 

sequências de imagens apresentadas, foram selecionadas para que 

houvesse uma visualização geral de como eram as atividades daquele 

referido local. 

Inicialmente foram visitados sites menos conhecidos, ou que não 

estavam vinculados a empresas do ramo infantil. Como exemplo, tem o 

blog Alfabetizando, da pedagoga Iara Medeiros 

(www.medeirosjf.net/iara), local em que há diversas atividades para 

alfabetização, porém sem o uso de recursos gráficos sofisticados. As 

atividades são desenvolvidas com baixa resolução das imagens, incluindo 

as tipografias, e combinação de cores que em muitos casos, dificultam a 

visualização do conteúdo. Na figura 26 há o exemplo da atividade de 

preenchimento da palavra a partir de uma figura proposta. Nesta 

atividade a qualidade da imagem assim como das letras apresentadas são 

http://www.medeirosjf.net/iara
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baixa, deixando a página com aspecto quadriculado. Desta forma a 

criança pode ter dificuldade para decodificação dos caracteres. 

 

 
 
Figura 26 - Sequência jogo preenchimento de palavras.  
Fonte: www.medeirosjf.net acesso em 10/09/2014. 

 

Em outra atividade deste mesmo local, percebe-se a variedade de 

tipografias utilizadas, com tamanhos e pesos diferentes, além de 

mudanças repentinas nas telas em caso de erro na resolução da atividade 

(FIGURA 27). Essas variedades de informações tipográficas faz com que o 

tempo e forma de decodificação sejam alterados, e em muitos casos 

comprometido. 

 

 
 
Figura 27 - Sequência jogo das letras.  
Fonte: www.medeirosjf.net acesso em 10/09/2014. 

 

Outro exemplo de uso errôneo da tipografia é a utilização de 

animações que distorcem a letra e podem deixá-la ilegível. Na figura 

abaixo se tem uma amostra de atividade cuja proposta é o conhecimento 

das vogais (FIGURA 28). Na distorção que aparece na segunda imagem 
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impede a leitura, inclusive por leitores fluentes. Neste caso não se 

respeita as principais características que uma tipografia para leitores 

iniciantes deve apresentar, tais como olho da fonte suficiente grande para 

ser reconhecido, espaçamento entre letras e palavras maior ou igual a 

parte interna, hastes alongadas.  

 

 
 
Figura 28 - Atividade "Ursinho Pooh e as vogais".  
Fonte: www.medeirosjf.net. Acesso em 14/09/2014. 

 

Existem sites que utilizam recursos gráficos mais sofisticados, 

porém também há problemas quanto ao uso das tipografias. 

No site da Discovery Kids Brasil, 

www.discoverykidsbrasil.uol.com.br, existem diversos jogos para a fase 

de alfabetização, e o excesso de informações e tipografias diferenciadas 

em uma mesma atividade, são facilitadores para as confusões e 

dificuldades das crianças. Abaixo o exemplo é o jogo “ABCDário”, no qual 

há sobreposição de imagens e texto e fontes sem boa legibilidade 

(FIGURA 29). 

 

http://www.discoverykidsbrasil.uol.com.br/
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Figura 29 - Atividade "ABCDário". 
 Fonte: www.discoverykidsbrasil.com.b.r Acesso em 14/09/2014. 

 

Em outra atividade deste mesmo site, percebe-se pelo movimento 

que há da letra inicial “F”, que está solta do restante da palavra “ábrica”, 

além de possuir textura diferente, demora em ser identificada como parte 

integrante da palavra (FIGURA 30).  

 

 
Figura 30 - Atividade "Fábrica de Palavras".  
Fonte: www.discoverykidsbrasil.com.b.r Acesso em 14/09/2014.
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Na atividade “Casa de Carnes” do site www.escolagames.com.br, 

percebemos que há uma tentativa de uniformidade entre as informações, 

utilizando os mesmos padrões de fontes e mesmas cores, porém existe 

excesso de texto que pode levar o leitor iniciante a ter dificuldade na 

identificação de todas as informações que necessita (FIGURA 31). 

 

 
Figura 31 - Atividade "Casa de Carnes".  
Fonte: www.escoalgames.com.br. Acesso em 15/09/2014. 

 

Neste mesmo site, temos a atividade “Ursinho AEiOU”, na qual 

são apresentadas as vogais e palavras iniciadas por elas. Há o uso de 

letras em caixa alta e caixa baixa para representar similares. Como 

exemplo na apresentação das letras, todas as vogais estão em caixa alta, 

exceto a letra “i” que é apresentada em caixa baixa, porém quando a 

palavra referente a esta letra é mostrada ela passa a ser escrita toda em 

caixa alta, mudando sua representação (FIGURA 32). 

 

 

http://www.escolagames.com.br/
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Figura 32 - Atividade "Ursinho AEiOU".  
Fonte: www.escolagames.com.br. Acesso em 15/09/2014. 

 

Ao verificar algumas atividades dos meios digitais que são destinadas às 

crianças em alfabetização, percebe-se a necessidade de atentar aos detalhes dos 

exercícios propostos. Estas atividades possuem o objetivo de serem motivacionais 

para as crianças, porém acabam por falhar em situações pontuais, por não 

apresentarem as características tipográficas adequadas. 

 

 

As entrevistas apresentadas no capítulo anterior tiveram como 

objetivo principal a definição das tipografias que seriam utilizadas no 

teste de legibilidade com as crianças em fase de alfabetização, além de 

entender o processo de alfabetização no panorama atual. Como 

resultado, foram definidas as tipografias Century, Infantil e GillSans MT, 

pôde-se verificar qual o nível de interação das crianças com os meios 

digitais e o nível ortográfico possível de ser utilizados nos testes. 

O modelo de teste utilizado aqui foi baseado em Rumjanek (2009) 

com as devidas adaptações para os meios digitais. 

O teste de legibilidade será composto por seis cartões em 

formato PDF, sendo um para cada tipografia definida na fase de 

sondagem com os professores, um cartão com a fonte citada pela maioria 

dos entrevistados como a mais utilizada por eles nos diversos meios de 

comunicação empregados com os alunos, a fonte “Century Gothic”. Além 

de um cartão com as três tipografias em avaliação e um último somente 

contendo as letras do alfabeto nas mesmas tipografias. 
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O cartão com a fonte “Century Gothic” será utilizado como 

ferramenta para verificação do nível de leitura de cada aluno, sendo o 

primeiro a ser apresentado, e diferentemente dos demais nele não serão 

utilizadas palavras soltas, mas um trecho do texto “Patinho Feio” 

(CIRANDA CULTURAL – 2012).  

Os três cartões seguintes serão compostos por grupos de 30 

palavras não verbais cada, em cada cartão, pois conforme RUMJANEK 

(2010, p. 85), os verbos sugerem a relação entre duas ou mais palavras, 

mesmo que não façam sentido e isso poderia atrapalhar o processo de 

leitura. Todas as palavras escolhidas fazem parte do repertório das 

crianças, tendo sido retiradas dos livros disponíveis nas escolas parceiras.  

Para a criança existem propriedades que garantem a leitura que 

vão além do tipo da letra escolhida. A quantidade de letras assim como a 

variedade das mesmas são fatores que tornam uma palavra “legível” ou 

“não-legível”. (FERREIRO & TEBEROSKY, 1994, p.264). 

A escolha da quantidade de palavras está baseada nos testes de 

legibilidade já realizados por RUMJANEK (2009). Nestes testes, houve a 

fase do pré-teste, para validação da estrutura e a do teste final. A 

estrutura utilizada aqui segue os mesmos princípios, por isso não se fez 

necessária a aplicação do pré-teste.  

Foram montados grupos de palavras, separadas por graus de 

dificuldades gramaticais e do número de letras, havendo uma seleção 

aleatória, porém idêntica para todos os cartões (FIGURA 33). Buscou-se 

selecionar a maior variedade possível de palavras que apresentassem as 

diferentes letras do alfabeto e assim ser possível apresentar resultados 

não mascarados pela pouca variação de letras.  
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Figura 33 - Padrão de palavras para cartões do teste de legibilidade.  
Fonte: do autor. 

 

A figura 34 apresenta o modelo do grupo de palavras sem 

dificuldades ortográficas. O preenchimento pelas cores azul, magenta e 

verde, representa as palavras selecionadas para cada uma das tipografias. 

A cor azul representa as palavras selecionadas para a tipografia com 

serifa, a cor magenta palavras para o grupo sem serifa e a cor verde 

palavras para a tipografia cursiva. A tabela completa das palavras 

utilizadas se encontra no apêndice H. 

Com as palavras definidas, iniciou-se a montagem dos cartões. O 

cartão para leitura inicial com a tipografia Century Gothic foi 

desenvolvido no formato 210x150 mm, corpo da fonte 18 pontos, 

entrelinhamento de 24 pontos. O número de toques por linha foi limitado 

a 35, podendo variar, sempre para menos, o texto estava alinhado à 

esquerda e o bloco todo centralizado horizontal e verticalmente na 

página. Não foi usada separação silábica (FIGURA 35). 
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Figura 34 - Tabela de palavras grupo 1 - Sem dificuldades ortográficas.  
Fonte: do autor.

 

 
Figura 35 - Cartão leitura inicial. Escala 1:2. 
Fonte: do autor. 
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Os demais cartões foram montados no mesmo formato, porém 

houve variação no corpo e entrelinhamento das fontes. Essa alteração foi 

necessária para que todas as fontes tivessem o mesmo tamanho métrico, 

visto que nas entrevistas com os professores, os mesmos questionaram 

as diferenças nos tamanhos apresentados. 

As tipografias GillSans MT e Century foram utilizadas no corpo 

18 pontos com entrelinhamento 28 pontos (FIGURAS 36 e 37). Nesses 

grupos optou-se por manter a primeira linha sempre com todas as 

palavras escritas em caixa-alta e nas demais linhas somente caixa-baixa. 

 

Figura 36 - Cartão tipografia GillSans MT. Escala  1:2. 
Fonte: do autor. 
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Figura 37 - Cartão tipografia Century Schoolbook. Escala 1:2. 
Fonte: do autor. 

 

Já na fonte cursiva Infantil, o corpo utilizado foi 22 pontos com 

entrelinhamento 35 pontos (FIGURA 38). Essas variações de corpo e 

entrelinhamento foram necessárias para que a mancha gráfica de todos 

os cartões fossem semelhantes. O uso das letras caixa alta foi restrito à 

primeira letra de cada palavra na primeira linha somente. As linhas 

subsequentes foram digitadas todas em caixa-baixa.  
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Figura 38 - Cartão tipografia Infantil. Escala 1:2. 
Fonte: do autor. 

 

Foram utilizados três espaçamentos entre cada palavra de todos 

os cartões, como recomendação dos professores, para que a identificação 

das mesmas fosse facilitada. Este é o padrão utilizado em diversas 

atividades desenvolvidas pelos mesmos. 

A etapa seguinte foi criar um cartão que apresentasse todas as 

tipografias juntas e pudesse ser utilizado para a pesquisa de opinião 

tipográfica com as crianças. A decisão da utilização do mesmo texto 

usado do primeiro cartão visou não dispersar a criança, mas permitir que 

ela comparasse algo que já tinha conhecimento e expressasse sua 

opinião. Com isso foi criado um cartão no formato 350x120 mm, com o 

texto inicial repetido três vezes, cada um deles com uma tipografia 

diferente. O tamanho da fonte foi o mesmo utilizado anteriormente. 

A ordem estipulada para apresentação dos cartões foi: 

- Leitura inicial – fonte Century Gothic 

- Leitura sem serifa – GillSans MT 
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- Leitura cursiva – Infantil 

- Leitura com serifa – Century Schoolbook 

A escolha da ordem de apresentação das tipografias deu-se pela 

familiaridade descrita pelos professores nas entrevistas anteriores, deste 

modo a criança não seria desmotivada por ter pouco contato com 

determinada tipografia e ao mesmo tempo seria motivada por ter 

conhecimento dos caracteres apresentados. Devido a esta ordem 

estabelecida, no cartão com a todas as tipografias houve a inversão das 

tipografias com e sem serifa, para que não ocorressem comparações das 

leituras anteriores (FIGURA 39). Com isso a ordem ficou: 

- Fonte com serifa – Century Schoolbook 

- Leitura cursiva – Infantil 

- Leitura sem serifa – GillSans MT 

 

 
Figura 39 - Cartão com todas as fontes. Escala 1:3. 
Fonte: do autor. 

 

Por último foi montado o cartão onde foram apresentadas todas 

as letras do alfabeto nas três tipografias escolhidas, tanto em caixa alta 

quanto em caixa baixa (FIGURA 40). Nesta fase também foi solicitada a 

opinião do aluno, porém, em vez de preferência, era questionado sobre as 

dificuldades encontradas para reconhecer os caracteres. O formato 

utilizado neste cartão foi 210x190mm, nele foi mantido o mesmo corpo 

das fontes dos testes de leitura. 
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Figura 40 – Cartão com Alfabeto. Escala 1:2.  
Fonte: do autor.

 

Para a execução do teste foi necessário o uso de um , um 

gravador de voz e um cronômetro, que no caso foi utilizado um aplicativo 

existente no celular. Os protocolos de coleta de dados da pesquisadora 

encontram-se nos apêndices (APÊNDICES E e F). 

Após a finalização da montagem, iniciou-se a aplicação dos testes 

com as crianças. 
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Os alunos que participaram deste teste de legibilidade, 

obrigatoriamente estavam matriculados regulamente no 2º ano do Ensino 

Fundamental em uma das escolas parceiras citadas anteriormente. Foram 

convidados a participar espontaneamente, desde que não apresentassem 

deficiência de aprendizagem constatada. Essa delimitação fez-se 

necessária, pois em casos de atrasos no processo de alfabetização, a 

condução e a forma de abordagem deveriam ser diferentes, buscando 

atender as necessidades específicas. 

Quando se realiza um trabalho com crianças, deve-se estar atento 

a diversos questionamentos e detalhes para que ela não se sinta acuada 

ou discriminada. A fase de alfabetização é extremamente desafiadora à 

criança, por isso faz-se necessário ter um cuidado maior ainda. Entre os 

principais pontos que são relevantes estão: 

- Cada criança tem seu tempo, e apesar do tempo ser 

cronometrado, deve-se respeitar a fase em que a criança se encontra; 

- Existem limitações sociais e psicológicas. 

Outro ponto foi o fato do acesso às escolas ser limitado. Mesmo 

realizando uma busca por um grupo maior, tornou-se inviável pela 

indisponibilidade de mais instituições. 

Por esses motivos não foi possível definir a amostra baseada em 

dados estatísticos, apesar de se ter conhecimento do universo total de 

alunos do 2º ano do Ensino Fundamental na cidade de Curitiba (Figura 

41). Mesmo assim os dados alcançados comprovaram haver um 

direcionamento dos resultados obtidos, como é possível verificar nos 

capítulos sequenciais. Os dados foram disponibilizados pelo Sindicato 

das Escolas Particulares do Paraná e se referem aos números de alunos 

matriculados em 2013.  

Foram entrevistadas 97 crianças, com idades entre 6 e 8 anos de 

idade. Do total, duas crianças apresentavam deficiência específica da 

Síndrome de Down e de Autismo, seus dados foram descartados, mesmo 

elas tendo participado por vontade própria. Outras seis crianças, essas 

sem nenhuma deficiência, também tiveram seus dados descartados. 
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Todos esses descartes ocorreram, pois as mesmas ainda se encontram em 

fase de decodificação dos caracteres e não em fase inicial ou avançada de 

leitura.  No total foram contabilizados os dados de 89 crianças.  

 

 

Figura 41 - Alunos matriculados no 2º do Ensino Fundamental em Curitiba.  
Fonte: Sartori 2014. 

 

Da amostra total, sem considerar os descartes, foram 

entrevistadas 53 meninas e 44 meninos, destes grupos sete crianças 

tinham seis anos, 79 com sete anos e 11 alunos com oito anos de idade. 

Do total, 36 crianças pertenciam ao Ensino Municipal e 61 ao Ensino 

Particular.  

 

 

Finalizado o desenvolvimento do material do teste de legibilidade 

e definido o grupo amostral, estes testes começaram a ser aplicados. As 

entrevistas com as crianças ocorreram entre os dias 03 e 20 de novembro 

de 2014 nos períodos da manhã e da tarde, conforme a disponibilidade 

da escola e do aluno. 

Com esse público foram utilizadas diversas técnicas, como a 

observação sistemática, contagem de erros e entrevista semiestruturada 

com opinião dos leitores. Essa variedade se fez necessária para que cada 

técnica de coleta possa complementar a outra na qualidade das 

informações pesquisadas.  

Sobre a observação sistemática é importante destacar que é 

necessário haver condições controladas, porém não rígidas demais para 

não influenciar o resultado. Mostra-se importante também que 



80 
 

 

investigador não coloque “suas influências sobre o que vê ou recolhe” 

(MARCONI & LAKATOS, 2008, p. 78). 

Todos os testes foram aplicados em ambientes onde a criança já 

tinha familiaridade e que não houvesse interferência sonora ou física, 

para evitar distrações ou interrupções durante o trabalho. Os locais 

utilizados foram: biblioteca, laboratório de ciências, sala de aula, sala dos 

professores e sala de reuniões. Apesar de não ser o mesmo ambiente para 

todos os testes, a iluminação se manteve padrão em todas as salas. 

Quanto aos barulhos externos não foi possível controlar, porém 

percebeu-se que por serem ambientes que os alunos já estavam 

acostumados, inclusive aos ruídos, não houve prejuízos à pesquisa.  

Cada criança realizou o teste individualmente. A duração média 

foi de 10 minutos, variando entre um mínimo de 5 minutos e um máximo 

de 15 minutos. 

Inicialmente era feita a apresentação pessoal e como ocorreria o 

teste, porém o termo “teste” não era utilizado, para que não houvesse 

autopressão na busca de um resultado que fosse positivo. Buscou-se 

sempre usar o termo “pesquisa” e que as crianças estavam ajudando a 

descobrir mistérios das letras junto com a pesquisadora. O objetivo era 

deixar a atividade o mais lúdica possível. 

Após a explicação sobre como ocorreria o teste e apresentação 

dos equipamentos que seriam usados, as crianças podiam efetuar 

questionamentos.  

Iniciava-se o processo perguntando aos alunos informações sobre 

idade, preferências sobre leitura e usos dos meios digitais, após era 

realizado o teste de legibilidade. 

Os cartões foram apresentados às crianças em  Dell 15” 

através de arquivo PDF com apresentação em tela cheia, sem outras 

informações paralelas. A resolução utilizada foi 1366 x 768 . O ângulo 

de leitura foi definida pelo participante.  

Primeiramente a criança realizava a “leitura inicial” de um 

pequeno texto, onde a pesquisadora se familiarizava com o perfil de 

leitura individual. Após essa leitura, era apresentado o cartão com a 
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tipografia sem serifa, o cartão com a cursiva e após o cartão com serifa. 

Todas as leituras foram cronometradas. 

Mesmo havendo a cronometragem do tempo, as crianças não 

eram interrompidas por lerem rapidamente ou lentamente.  Cada criança 

tem seu tempo de percepção e interpretação do caractere, não sendo 

fator discriminatório. A contagem do tempo foi utilizada como um fator 

de medição e comparação entre as fontes, para verificar se havia grandes 

diferenças no tempo de leitura entre cada uma das categorias. 

Finalizadas as leituras, o cartão com todas as tipografias, em 

forma de texto, era apresentado e solicitava-se que o aluno indicasse qual 

mais lhe agradava para uma leitura no meio digital e o motivo dessa 

escolha. Caso o aluno não soubesse explicar o motivo, eram apresentadas 

algumas opções, como: se achava a tipografia mais bonita, feia, 

interessante ou se já estava familiarizado com ela. 

No último cartão, onde constavam todas as letras do alfabeto, o 

aluno era questionado sobre quais delas eram mais difíceis de reconhecer 

e quais causavam confusões com outras letras. Nesta etapa, a criança, 

primeiro tinha liberdade para fazer quantas indicações desejasse e podia 

expressar sua opinião. Após a pesquisadora indicava algumas letras, 

perguntando qual era. As letras indicadas pela pesquisadora, em sua 

maioria, eram as letras que os professores informaram serem as mais 

problemáticas e com maior índice de trocas, assim como as letras que 

apresentaram dificuldades nas leituras anteriores. 

Ao finalizar o aluno poderia colocar mais algum questionamento 

ou opinião, e assim era encerrada a entrevista. 

 

 

O teste de legibilidade foi realizado com 97 crianças de quatro 

diferentes escolas de Curitiba, sendo que deste total, os dados de oito 

crianças foram desconsiderados para a análise final por não terem 

conseguido ler o que foi apresentado. Em alguns casos, ocorreu apenas a 

decodificação dos caracteres sem conseguir uni-los para decodificar a 
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palavra toda. Assim sendo o universo de análise contou com 89 crianças 

do 2º ano do Ensino Fundamental, com idades entre seis e oito anos. 

Os resultados desta pesquisa foram analisados qualitativamente, 

e em algumas situações específicas utilizados dados quantitativos. Essa 

decisão mostrou-se adequada, pois através dos resultados alcançados 

verificou-se uma tendência não generalista. Não foram excluídos os dados 

que não estavam dentro de uma margem de variância pré-estabelecida 

por outras pesquisas similares. Todos os dados das crianças que já 

estavam decodificando e conseguiam formar as palavras foram 

considerados, pois, conforme detalhado anteriormente, cada criança tem 

seu tempo dentro do processo de alfabetização e todas essas informações 

mostram-se relevantes para esta pesquisa. 

No questionário de sondagem inicial, no qual foram perguntados 

sobre os hábitos de leitura de cada aluno e os uso dos meios digitais, 

percebeu-se que a maioria delas gosta muito de ler, citando sempre os 

principais livros e o tamanho deles, dando ênfase para o número de 

páginas. Quanto mais páginas o livro tinha, mais orgulhosa a criança 

aparentava estar. Os meios digitais são muito acessados também, 

principalmente para pesquisas escolares, jogos , assistir vídeo e 

ouvir música. Essas práticas também eram citadas para definir as 

atividades executadas em  e celulares , que apesar de 

não serem alvos da pesquisa, também foram citados como meios digitais 

usuais.  

Após esse primeiro diagnóstico, foram analisados os erros 

cometidos pelas crianças em cada um dos grupos tipográficos. Para isso 

foram usados códigos na tabulação das informações conforme a figura 

abaixo (FIGURA 42). Os grupos de erros definidos para essa pesquisa 

foram baseados em Rumjanek (2009) incluindo as principais dificuldades 

relatadas pelos professores nas entrevistas anteriores. Para cada palavra 

analisada, foi considerado apenas um erro, aquele que se sobressaísse 

mais. Por exemplo, as substituições foram consideradas mais importantes 

do que inserção de letras nas palavras. Repetições e pausas foram 

consideradas menos importantes do que autocorreção, pois nesta fase a 

criança tende a situar-se primeiro antes de efetivar a leitura. 
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Figura 42 - Código dos erros.  
Fonte: do autor. 

 

A leitura inicial, contendo o fragmento de um texto infantil, foi 

utilizada para verificação do nível de leitura no qual a criança se 

encontrava e também para familiarização com o objeto intermediador da 

pesquisa, o . 

Neste primeiro contato as crianças tiveram uma média de leitura 

de 56 segundos, sendo que o tempo mínimo foi de 16 segundos e o 

máximo 180 segundos (FIGURA 43). Todas elas conseguiram efetuar essa 

leitura. Do total analisado, 26 crianças não cometeram nenhum erro nesta 

etapa inicial. Em apenas dois casos ocorreu omissão de palavras 

completas do texto. Quando o aluno omitia alguma palavra completa, não 

era corrigido, apenas fazia-se a anotação, pois poderia ocorrer por 
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desatenção ou por não conseguir ler a palavra. No caso do texto inicial, as 

palavras omitidas, foram “de”, “dos” e “chocando”. 

Apesar de ser um texto com um número de palavras maior do 

que o utilizado nos cartões, a quantidade de erros cometidos foi 

proporcionalmente menor. Esses dados serão discutidos no decorrer 

deste capítulo.  

Os principais erros cometidos nessa etapa estão vinculados à 

inserção de palavras no início do texto, principalmente a palavra “vez”, já 

que o texto iniciava por “era uma...”. Inserção e omissão de letras nas 

palavras também foram constatadas, sendo que, em alguns casos, houve 

somente a mudança para plural, como no caso “seu” lido “seus”. Em 

outros casos, houve a mudança do significado da palavra, como no caso 

da palavra “pintinho” que foi substituída por “patinho”.  

A inserção ou a omissão de mais de uma letra ou troca do local 

da letra na palavra, foi outro erro cometido com bastante frequência. 

Alguns exemplos desta troca são: “certo” substituído por “centro”, 

“piando” por “pintando”, “baiando”, “piado” e “pintado”. 

Substituições por similaridade também ocorreram, como a troca 

do “a” por “e” e vice-versa, assim como tentativas de adivinhações das 

palavras sem muita familiaridade. As substituições entre as letras “a” e 

“o”, também ocorreram com certa frequência.  

A leitura com a tipografia sem serifa GillSans MT foi completada 

por todas as crianças, sendo que 15 não cometeram nenhum erro e em 

sete casos houve omissão de palavras, como “ansiosa” e “jararaca”. Neste 

caso, percebe-se que algumas omissões foram semelhantes, sempre 

deixando de ler as palavras da primeira linha do cartão, que estavam 

todas em caixa-alta. Oito crianças questionaram se era necessário ler o 

título. Elas entendiam que a primeira linha, por ser toda em caixa-alta e 

diferente das demais, representava o título da atividade. 

Substituições entre as letras “a, e, o” foram constantes, assim 

como as substituições e inversões das letras “p | b | d | q”.  A palavra “erro” 

foi lida incorretamente diversas vezes. Sua troca era sempre sonora, ou 

seja, havia a omissão de um “r”, sendo lida com “ero”. 
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Percebeu-se que em algumas situações havia a troca sonora, 

principalmente em palavras nas quais não havia grande familiaridade, 

tais como “jararaca” e “tora” que eram lidas, respectivamente, “jarrarraca” e 

“torra”.  

Além da palavra “jararaca” que apresentou grande variação de 

leitura, a palavra “relaxado” também foi lida incorretamente diversas 

vezes. Algumas das formas foram “ralaxado”, “relaxada”, “relaxando”, 

“relaxido” e “relassado”. 

O tempo de leitura médio foi de 60 segundos, sendo o máximo de 

156 segundos e o mínimo de 19 segundos (FIGURA 43).  

Na tipografia cursiva o número de alunos que leram o texto foi 

menor, sendo que apenas 65 crianças se dispuseram a ler este cartão. 

Como comentado no capítulo 4.4.3 – Amostra dos Alunos, cada criança 

tem seu tempo dentro do processo de alfabetização, e não se deve forçá-

la para não prejudicar o trabalho desenvolvido pelos professores. Dos 

alunos que começaram a ler, quatro deles não leram mais do que 20% das 

palavras propostas. 

Este desenho de letra é o último com a qual a criança tem 

contato, por isso há pouca familiaridade e confiança no momento da 

leitura. Também é a tipografia com a qual eles têm menos contato nos 

meios digitais. Foi notado nas entrevistas que os erros cometidos nesta 

tipografia eram em menor quantidade quando o aluno já estava 

utilizando a letra cursiva por mais tempo, porém este dado não pôde ser 

quantificado. 

As dificuldades apresentadas estavam voltadas a não conexão 

entre algumas letras, o que dificultava a interpretação do caractere, tais 

como “”, “”, “” e suas sucessíveis. Outra falha desta tipografia, que 

acarretou diversas vezes dificuldade de decodificação é a letra “”. Por ter 

uma descendente ligeiramente abaulada, foi confundida com as letras “”, 

“”, “” e “”. As trocas entre as letras “”, “” e “” também ocorreram em 

diversas palavras.  

“” foi a palavra com maior variação de leitura, sendo lida 

como “”, “”, “”, “”, “”, “”, 
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“” e “”. Percebe-se que da combinação de letras desta 

palavra juntamente com o desenho da letra, surgem diferentes 

dificuldades de interpretação para um leitor iniciante, tais como “” 

interpretado como “” ou “”, “” como “” ou “”. Além desse fator, a 

dificuldade sonora também dificultou a correta decodificação, sons do 

“” com “” e “” como “”. 

A pouca familiaridade com esta tipografia refletiu-se no tempo de 

leitura, que teve média de 74 segundos, com tempo mínimo de 24 

segundos e o máximo em 203 segundos (FIGURA 43). 

Na leitura da tipografia com serifa Century Schoolbook, os 

resultados mostraram-se bastante semelhantes à tipografia sem serifa. O 

tempo médio de leitura foi igual a GillSans MT, 60 segundos, o mínimo 

também se manteve igual, 19 segundos e o máximo ligeiramente menor, 

155 segundos (FIGURA 43).  

 

 
Figura 43 - Tempo de leitura. 
Fonte: do autor. 

 

Este tipo de desenho de letra é o que as crianças estão 

acostumadas a encontrar em revistas e jornais. Apesar de não saberem 

escrever, devido às serifas, elas apresentaram alto grau de conforto e 

aceitabilidade. Neste grupo, 88 crianças fizeram a leitura, sendo que sete 

delas completaram sem cometer nenhum erro. Este mesmo número se 

repete na quantidade de crianças que omitiu alguma palavra. 
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A palavra “uva” foi substituída 21 vezes pela palavra “uma”, 

apesar da substituição do “v” pelo “m” não ser citada na literatura como 

usual, verifica-se que há uma tendência desses leitores iniciantes em 

unificar ou fechar a informação apresentada pela serifa da letra. Essa 

unificação, ou fechamento visual, parte dos princípios da Gestalt14 para 

leitura visual de um objeto. É sugerido que sejam realizadas novas 

pesquisas para entender como a serifa ajuda a gerar novas formas para 

um melhor conforto visual.  

Outro erro usual nesse grupo de palavras ocorreu com “saudade”, 

lida 17 vezes como “saúde”, no qual se percebeu a omissão de sílabas 

inteiras. Neste caso não há como justificar que a falha foi ocasionada pelo 

desenho da letra, mas pode ser questionado se a similaridade entre as 

duas sílabas finais podem gerar confusão de interpretação da criança, ou 

simplesmente se houve desatenção. 

A palavra “caçula” apresentou variedades em sua leitura que 

também podem ser interpretadas por uma similaridade sonora, como 

“casula”, “cacula” ou “cachula”. 

Em um universo de 3738 possíveis palavras lidas na leitura 

inicial, houve um total 176 erros cometidos, incluindo omissões e 

inserções de letras e palavras, além das substituições e correções. A 

repetição ou silabação das palavras foi o erro mais cometido, 23,9%, 

seguido pela omissão ou inserção de letras, 22,7%.  

Nas leituras dos cartões com as tipografias em avaliação, o 

universo foi de 2670 palavras em cada um dos cartões, considerando as 

89 crianças que foram avaliadas.  

A tipografia que apresentou maior quantidade de erros foi a 

cursiva, com um total de 977 (36,6%) erros computados, seguida pela 

tipografia sem serifa com 251 (9,4%) erros, e por último a letra com serifa 

com 189 (7,1%) erros constatados. 

O grande número de erros na fonte cursiva inclui todas as 

crianças que não quiseram ler nenhuma das palavras do grupo (erro NL), 

                                            

14 Leis da Gestalt para leitura visual do objeto: unidade, segregação, unificação, 
fechamento e boa continuidade (GOMES FILHO, 2010, p. 103). 
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por isso foi feita uma avaliação paralela desconsiderando esta categoria 

de erro. 

 Neste caso, o universo de palavras lidas variou conforme a 

tipografia. A fonte com serifa foi a que obteve o menor número de erros 

com 160 em um número máximo de palavras de 2641, representando 

6,1% do total.  

Na tipografia sem serifa foram lidas 2652 palavras e houve 233 

erros, ou 8,8%. A fonte cursiva apresentou o maior percentual de erros, 

9,9%, com 187 erros cometidos em um universo de 1880 palavras lidas. 

 A tipografia que apresentou menor percentual de erros foi a 

Century Schoolbook, sendo que o principal erro cometido foi a 

substituição sem similaridade (S0) 25%, seguido Inserção/Omissão de 

Letras (IL), 15% e Autocorreção de Palavras (AP) com 11,9%. 

Na tipografia GillSans MT, 32,6% do total de erros foi de inserções 

ou omissões de letras (IL) na leitura, 14,2% dos erros referem-se à 

Substituição sem Similaridade (S0) e 12% à Repetição|Silabação (RS). 

Na família Infantil, o maior percentual de erros apresentados foi 

na categoria Repetição|Silabação (RS) com 18,2%, seguido pela 

substituição A|O (S2) com 17,6% e substituição sem similaridade (S0) com 

17,1%. 

A tabela completa com os erros cometidos, tanto percentuais 

comparativos quanto palavra por palavra com suas variações de leitura, 

encontram-se no apêndice (APÊNDICES I, J, K, L e M). As palavras que 

foram lidas corretamente não fazem parte da tabela. 

Muitos dos erros cometidos nas diferentes tipografias estão 

relacionados a semelhanças que raramente encontramos na literatura e 

que dificilmente são comentadas por professores. A letra “H” foi trocada 

pela letra “R” em diferentes situações, como na palavra “” e 

“crocodilo / chocodilo”. Em algumas situações, após a primeira leitura, a 

criança tinha a percepção de que havia algo estranho durante a leitura, 

porém não conseguia identificar o que estava incorreto. 
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Conforme comentado anteriormente, a quantidade e a variedade 

de erros cometidos durante a leitura do texto inicial foram inferiores ao 

cometidos nas leituras das palavras avulsas.  

Observando o modo de leitura das crianças nos diferentes objetos 

de leitura, texto e palavras avulsas, percebe-se que a leitura de um texto é 

mais fácil do que a leitura de palavras soltas. Neste último caso, há 

tentativas de correção para situações de palavras sequenciais de 

diferentes gêneros ou para singular e plural. Situações que não são 

possíveis no imaginário infantil também foram questionadas, como na 

sequência: “bonito – uva – feliz”, em que vários alunos questionaram que 

a uva não poderia ser feliz, mas sim “bonita”. 

Foi possível constatar que, mesmo tendo sido explicado aos 

participantes que a cronometragem de tempo não era um fator avaliado 

pela pesquisa, muitas crianças leram rápido, demonstrando uma 

necessidade de competir e cometendo erros que poderiam ser evitados. 

Apesar da maioria delas ter colaborado com a seriedade da pesquisa e 

terem entendido todos os motivos, situações como essas estiveram 

presentes, porém não prejudicaram os resultados finais obtidos. 

Quando as três tipografias foram apresentadas juntas, para que 

pudessem expressar sua opinião, mais de 50% das crianças preferiram a 

tipografia sem serifa, porém as demais famílias também tiveram grande 

aceitação, conforme gráfico abaixo (FIGURA 44).  

Apesar da maioria dos entrevistados preferirem a tipografia sem 

serifa, os dados obtidos na avaliação dos erros contrastam com esse 

resultado e indicam que a tipografia com serifa foi a que teve menor 

quantidade de erros durante a leitura. Neste caso, percebe-se que a 

preferência não está ligada à facilidade de leitura. 

 Quando questionadas sobre o porquê dessa escolha, a maioria 

das crianças justificava que a preferência se dava pela familiarização, 

facilidade de leitura e que a cor estava boa para leitura.  

Todos os textos foram apresentados em preto, porém a 

preferência de cor foi justificada pelas crianças como a diferença causada 

pela espessura das letras. Isso ocorreu devido ao fato de que algumas 

letras eram muito claras em relação às outras, quando os textos foram 
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apresentados lado a lado. As cores citadas como pertencentes ao teste 

foram, além do preto, azul-marinho ou azul-escuro e cinza. 

 

 

Figura 44 - Preferência tipográfica das crianças.  
Fonte: do autor. 

 

Outra justificativa dada para a preferência tipográfica estava 

vinculada à fase em que a criança estava na escola; as que tinham 

preferência pela letra cursiva diziam que era melhor ler neste tipo de 

letra, pois assim aprenderiam mais fácil a escrevê-la, além de ser um novo 

desafio a ser superado. 

Na última fase da pesquisa de opinião com as crianças, foi 

solicitado que, dentre as letras do alfabeto nas três tipografias, 

apontassem quais eram mais difíceis de identificar. Eram feitos alguns 

apontamentos para questionar se os mesmos sabiam identificar qual era 

a letra. Algumas das letras relatadas pelos participantes como sendo 

complicadas no reconhecimento, são as mesmas que foram trocadas 

diversas vezes nas leituras realizadas, tais como o “p”, “b”, “d”, “q”.  

Porém, outras letras que foram facilmente identificadas e 

decodificadas durante a leitura, tornaram-se complexas ao olhar dos 

alunos quando em visualização individual. Também se notou que letras 

apontadas pelos professores como de fácil reconhecimento pelas 

crianças, apresentaram um alto grau de dificuldade nesta leitura 

individualizada. 
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A tipografia indicada pelos alunos como a de maior dificuldade 

alfabética foi a fonte Infantil, com várias indicações de similaridades na 

escrita ou dificuldade de reconhecimento. 

Nas imagens a seguir é possível verificar as principais 

dificuldades informadas pelos participantes (FIGURAS 45, 46 e 47).  

 

 

Figura 45 - Resultado da pesquisa de opinião alfabética Century Schoolbook.  
Fonte: do autor. 
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Figura 46 - Resultado da pesquisa de opinião alfabética Infantil.  
Fonte: do autor. 

 

Figura 47 - Resultado da pesquisa de opinião alfabética GillSans MT.  
Fonte: do autor. 
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A proposta desta dissertação era a definição de diretrizes para 

escolha e uso de tipografias nos meios digitais para crianças em fase de 

alfabetização. Deste modo buscou-se caracterizar os detalhes do tipo e 

também o contexto envolvido neste processo. 

Com isso, pode-se sugerir que a escolha da tipografia seja feita 

levando em conta a situação global na qual será utilizada. Não há 

possibilidade de definir uma tipografia para leitores iniciantes, sem antes 

entender a situação na qual será utilizada. 

FERREIRO & TEBEROSKY (1991) comentam sobre as diferenças de 

classes sociais e em como esse aspecto influencia no processo de 

alfabetização. Constatou-se que as crianças com maior acesso às 

tecnologias apresentam menor dificuldade com as diferentes tipografias.  

A partir desta constatação, sugere-se que as escolhas de 

tipografia para uso em atividades nos meios digitais devem ser tão 

segmentadas quanto possível. Para grupos nos quais o acesso a essas 

atividades é mais restrito, considerando não somente o acesso dentro da 

escola, mas o uso fora da instituição, a tipografia a ser utilizada deve 

seguir padrões mais formais e mais básicos. Recomenda-se o uso de 

letras sem serifa, ênfase vertical, onde não haja contraste entre as hastes 

do desenho (linhas finas e grossas), ascendentes e descendentes mais 

alongadas e espaçamento ligeiramente maiores que os padrões. 

Letras sem serifa são de fácil identificação e decodificação. Esta 

facilidade é dada por ser uma letra de fácil reprodução pelo leitor 

iniciante. A ênfase vertical é indicada para o ensino brasileiro, visto que, 

por convenção, palavras com ênfase oblíqua são consideradas 

estrangeiras. 

Neste caso a ênfase vertical também pode ser considerada um 

facilitador pela fácil reprodução manual.  
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A reprodução manual da letra deve ser considerada no momento 

das escolhas da tipografia, visto que, conforme informações obtidas 

durante os testes de legibilidade, a criança interage melhor com 

tipografia que consegue reproduzir, mesmo que apresentada somente na 

forma virtual.  

O uso de tipografias em que o traçado da letra é contínuo, sem 

contraste entre as hastes, facilita também. O contraste entre traço fino e 

o traço grosso dentro da mesma letra dificulta a identificação, e em 

alguns casos o traço fino pode ser omitido da decodificação. Tipografias 

com traçados muito finos tendem a confundir a criança, assim como 

dificultar a identificação de cores, e o início e o término dos caracteres. 

O traçado demasiadamente fino também pode ser alterado na 

apresentação no meio digital, dependendo da resolução da tela em que a 

atividade digital está sendo realizada. 

Utilizar ascendentes e descendentes mais alongadas evitam que 

as letras que têm estes elementos sejam confundidas com letras que não 

têm. Um exemplo desta confusão é a troca do “” pelo “”. Esta troca foi 

percebida em diversas situações, onde pelo desenho mais arredondado da 

letra “”, havia a troca. 

A diferenciação entre caracteres que usualmente são espelhados, 

tais como “p |b |q |d”, ou que aparentam ser similares, como “m |w”, “I | l”, 

“ | ”, também ajuda na decodificação. Pequenos detalhes de 

diferenciação entre caracteres que são facilmente percebidos por um 

leitor fluente que faz a leitura da palavra toda e não no modo letra à letra 

de uma criança, devem ser destacados para evitar essas confusões. 

O entrelinhamento maior evita que o olhar da criança mude de 

linha, assim como o espaçamento maior entre as palavras evita junções 

inexistentes. As pesquisas recomendam o uso de três espaços entre todas 

as palavras. 

Foi possível verificar que as crianças do 2º ano do Ensino 

Fundamental já têm contato com diferentes desenhos das mesmas letras. 

Por isso, não há a necessidade de restrição a um único estilo de 

tipografia, seja ela, com serifa, sem serifa ou uma letra cursiva. É 
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necessário que haja um entendimento global da situação na qual a 

tipografia será utilizada e assim seja feita a escolha. 

Considerando as sugestões apresentadas acima sobre as escolhas 

tipográficas, vale complementar que o uso das demais tipografias não 

fica proibido, porém sugerem-se que não sejam utilizadas tipografias 

demasiadamente rebuscadas, desenhos infantilizados ou com adereços 

que geram confusões, assim como o uso de serifas muito predominantes 

e contrastes entre hastes.  

Se utilizar serifas, que as mesmas sejam pequenas ou somente na 

base da letra. Nos teste realizados, foi possível constatar que serifas no 

topo da letra, podem acarretar em processos de confusão para 

identificação do caractere, como junções que não existem. 

Na utilização de tipografias cursivas, as letras devem sempre se 

conectar, pois o leitor iniciante busca a continuidade para decodificar a 

palavra. O uso de fonte cursiva nos meios digitais não é muito comum, 

visto a dificuldade de encontrar famílias que apresentem características 

semelhantes às utilizadas pelos professores em sala de aula.  

Apesar desta dificuldade, seu uso deve ser explorado, com a 

criação de mais atividades com este estilo de texto para serem praticadas. 

Como algumas crianças entrevistadas comentaram quanto mais elas 

conseguem ler na letra cursiva, mais fácil fica de escrever neste modo. 

Segundo FERREIRA  PUPPI (2014, p.163), “diretriz é uma 

linha reguladora ou normativa de um procedimento”, conforme 

comentado anteriormente, o objetivo não é delimitar regras de escolha e 

uso de tipografias para os meios digitais por crianças em fase de 

alfabetização, mas sim ajudar na delimitação dessas escolhas.  

Os pontos aqui abordados foram baseados nas pesquisas teóricas 

e práticas realizadas, com aplicação de um teste de legibilidade com o 

público alvo.   

A figura abaixo apresenta os pontos destacados anteriormente 

sobre essa discussão. (FIGURA 48). 
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Figura 48 - Figura 48 - Diretrizes para escolha e uso de tipografias para meio digitais para crianças em 
alfabetização.  
Fonte: do autor. 
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Esta dissertação pode ser divida em duas etapas. A primeira 

constituída pela pesquisa teórica sobre o processo de alfabetização e 

tipografia. Em um segundo momento, foi realizada a parte prática que foi 

subdividida em duas etapas. A fase de entrevistas com professores da 

etapa de pré-alfabetização e alfabetização e a fase final com o teste de 

legibilidade com as crianças do 2º ano do Ensino Fundamental de quatro 

escolas de Curitiba, totalizando 97 alunos entrevistados. 

Na etapa das entrevistas com especialistas as respostas dadas 

ajudaram na delimitação dos parâmetros de legibilidade para a fase de 

entrevistas com as crianças. Por ser uma pesquisa preponderantemente 

qualitativa, as respostas dadas pelos entrevistados, mesmo que não 

sendo objetivas, foram de suma importância para definir os parâmetros 

avaliados. 

As tipografias para a fase das entrevistas com os professores, e 

posteriormente no teste de legibilidade com as crianças, foram 

selecionadas de forma a se aplicar objetivamente a proposta da pesquisa, 

assim como fossem de fácil acesso para utilização nos meios digitais 

pelos usuários. 

No teste de legibilidade foram apresentadas três sequências de 

palavras com dificuldades ortográficas semelhantes, porém com 

tipografias diferentes, além de um cartão com todas as tipografias em 

textos iguais, um cartão somente com as letras do alfabeto nas três 

tipografias e um texto inicial. Também se apresentou um fragmento de 

livro infantil, com a tipografia mais citada pelos professores como usual e 

de familiaridade das crianças. As sequências de apresentação foram 

definidas com base nas entrevistas realizadas anteriormente com os 

professores e foram mantidas em todas as atividades com as crianças. 

Os dados gerados a partir das entrevistas foram analisados pelo 

viés não estatístico, porém com resultados que mostram tendências de 

comportamento.  
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Comparando os resultados dos quatro cartões utilizados para 

leitura durante o teste de legibilidade com as crianças, percebeu-se que a 

leitura de um texto contínuo gerava uma quantidade proporcionalmente 

menor de erros do que palavras aleatórias, na qual as crianças tentavam, 

em inúmeras vezes, adivinhar a palavra seguinte, ou não concordavam 

com a sequência e tentavam corrigir quando o gênero ou quantidade 

eram diferentes, ocasionando maior quantidade de erros. 

As trocas entre as letras “a”, “o” e “e” ocorreram em todas as 

tipografias apresentadas, porém na forma cursiva o percentual foi maior 

e a identificação de que havia erro menor. Já as letras “p, b, d, q” 

geometrizadas apresentaram um índice elevado de trocas, diferentemente 

da forma cursiva em que quase não houver inversões. 

Na pesquisa de preferência tipográfica realizada com as crianças, 

foi possível verificar que a escolha indicada por elas não necessariamente 

está vinculada à facilidade de leitura, visto que a maioria prefere ler em 

tipografia sem serifa (GillSans MT),porém foi a família tipográfica que 

apresentou maior número de erros de leitura durante os testes de 

legibilidade. 

Os apontamentos feitos pelas crianças corroboram as 

informações obtidas anteriormente sobre as principais dificuldades 

enfrentadas nessa fase da alfabetização, tais como a frequência com que 

as crianças confundem as letras “p|b|q|d”, assim como a dificuldade de 

distinção entre “I|l”. É possível verificar que, apesar da literatura e a 

prática pedagógica não estimularem o uso de letras com serifa, as 

crianças não encontraram dificuldades expressivas de reconhecimento 

desta fonte. Foi observado que, devido à dificuldade de reprodução 

manual de algumas características da letra, houve falhas pontuais de 

reconhecimento das mesmas. 

O desenho da letra cursiva é a principal dificuldade relatada pelos 

alunos, visto que a similaridade entre várias letras torna a reprodução e 

reconhecimento mais complicados. No caso da tipografia apresentada 

nesta pesquisa, o desenho mais “arredondado” das descendentes das 

letras “” e “” torna sua distinção difícil. 
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Lançar novos desafios para as crianças gera novos estímulos para 

que elas continuem a se interessar pelos materiais. A geração atual é 

estimulada a todo momento por novas informações digitais a todo 

momento e se adequam às diferentes tipografias com facilidade. Desta 

forma, torna-se fundamental para o desenvolvedor de materiais voltados 

para esse público, que além dos aspectos técnicos, o mesmo saiba quais 

são as motivações da criança para a escolha de determinadas atividades 

nos meios digitais.  

O meio digital e suas atividades são universais, porém é preciso 

que o acesso seja facilitado e adequado à realidade na qual a criança vive. 

Tanto em pesquisas realizadas anteriormente, como nessa, constatou-se 

que o uso das diferentes tecnologias é uma realidade nas classes sociais 

mais altas e que nas classes menos favorecidas ainda é um uso 

esporádico. Esse contato direto ou não, interfere diretamente no modo de 

leitura da criança, podendo ter maior ou menor dificuldade de 

decodificação para diferentes desenhos da mesma letra.  

Utilizar fontes mais limpas, sem serifa, com áreas brancas 

internas e externas das letras fáceis de identificar, ênfase vertical, 

descendentes e ascendentes mais alongadas, facilitam a decodificação.  

O uso de fontes nas quais as letras “p | b | d | q” sejam 

diferenciadas facilita bastante. Assim como a escolha por fontes onde o 

“a | e | o” possam ser facilmente identificados e não confundidos. 

Quando se escolhe uma tipografia para o uso nos meios digitais 

em atividades voltadas para crianças em alfabetização, não se devem 

buscar tipografias infantilizadas, mas sim que atendam as capacidades 

cognitivas dessa faixa etária.  

O desenvolvedor deve se colocar no lugar dos leitores iniciantes, 

para os quais cada caractere é um novo objeto a ser desvendado, por isso 

cada detalhe da letra deve facilitar a identificação e, principalmente, a 

diferenciação das demais letras é essencial para uma boa tipografia.  

A presente pesquisa buscou definir diretrizes para a escolha e 

uso das tipografias nos meios digitais para crianças em alfabetização. 

Com as entrevistas e os testes de legibilidade propostos perceberam-se 

alguns outros pontos que podem gerar outros estudos e completar áreas 
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afins. Além de questionamentos que surgiram no decorrer da pesquisa e 

que não puderam ser respondidos.  

A partir deste trabalho é possível sugerir pesquisas futuras para 

lacunas encontradas durante o processo: 

- Como o texto animado interfere na decodificação do caractere? 

- Qual a influência do tipo colorido e com contorno na percepção 

da criança? 

- Por que ocorre há troca tipográfica quando há similaridade 

sonora? 

- Os princípios da Gestalt podem ser aplicados a tipografia para 

justificar os erros cometidos pelo leitor iniciante?  

- Qual o limite das combinações tipográficas nos meios digitais? 

- Como utilizar adequadamente texto e imagem animados sem 

causar danos na decodificação? 

Os campos da educação e da tipografia têm muito a ser 

explorado. Mesmo diante das várias pesquisas já realizadas, ainda há 

muito a ser estudados, pois é uma área dinâmica e com necessidades que 

se modificam a todo instante, e que precisam ser investigadas.  
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Entrevista com professores alfabetizadores e especialistas – Etapa 01. 

Etapa 1 – Dados do participante 

1- Nome completo: 

2- Idade: 

3- Formação: 

4- Tempo como professora(or)  alfabetizadora(or): 

5- Período? Direto? (anos sequenciais ou intercalados com outras séries de ensino) 

6- Qual série normalmente? 

7- Qual método de alfabetização que pratica? 

8- Já utilizou algum outro? Qual? Por quanto tempo? 

9- Se sim, qual a diferença em relação ao método atual? 

10- Qual método julga melhor/ mais adequado para a fase de alfabetização? 

11- Quais os níveis de dificuldade gramatical que uma criança no início do 2º ano 

enfrenta?  Restrições gramaticais? 

12- O texto é apresentado com o auxílio de imagens? Sempre, nunca, às vezes? 

13- Uso de caixa alta/caixa baixa? / Serifa e sem serifa? Cursiva? 

14- Quais são as principais dificuldades de leitura da criança nesta fase? 

15- Como você identifica que a dificuldade de leitura da criança está sendo causada pela 

fonte? 

16- Cite algumas atividades que as crianças em fase de alfabetização realizam no meio 

digital: 

17-  Qual tamanho de fonte utiliza em materiais digitais? 

18- O que é “erro” em sua opinião? 

19- O que é considerado “erro” na fase da alfabetização? 

20-  Como você lida com o “erro” da criança nesta fase? 
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Escola:  Trilhas   Tistu   Cerro   
Projeto 

21         
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Sexo:  
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  Tipo 1 - serifa 
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  Tipo 2 - cursiva 
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Tabela comparativa de combinações críticas de letras (WILLBER & FORSSMAN, 2007, 

p.21) 

 

 

 

 


